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ALEX DE PAULA 
XAVIER PEREIRA 

"Hei de chamar aqui como se aqui estivessem 
Irmãos: sabei que a nossa luta 
Continuará na Terra" 

Pablo Nerutia 
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ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

DOSSIÊ ENVIADO À COMISSÃO ESPECIAL 
LEI 9.140 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1995 
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ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 
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FOTO - 1971 



REQUERIMENTO 

1 - Requerimento de Zilda Paula Xavier Pereira 

2 - Cópia xerográfica da carteria de identidade de Zilda Paula Xavier Pereira 

3 - Cópia xerográfica do CPF de Zilda Paula Xavier Pereira 

4 - Cópia xerográfica da certidão de óbito de João Baptista Xavier Pereira 
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Presidente da Comissão Especial 

Esplanada dos Ministérios - Ministério da Justiça 

Anexo II sala 621-B - Brasília - DF 

ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA, viúva, portadora da carteira de 

411 	
identidade n2  01022555-5 - IFP, CPF. 667.109.607-49, residente e 

domiciliada à SQN 302 BLOCO D APTg 603 - BRASÍLIA/DF - CEP 70.723-

040, na qualidade de mãe de ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, militante 

político morto durante o regime militar, no dia 20 de janeiro de 

1972, vem expor e requerer: 

1- o reconhecimento de ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, como incluso 

nas determinações do Art. 42, inciso I, letra "b" da Lei 9.140 de 

04/12/95; 

• 
2- a realização de uma perícia nos restos mortais exumados do 

Cemitério de Perus - SP, em outubro de 1980, e sepultados no 

Cemitério de Inhaúma - RJ., na sepultura rasa n2  43.324 - Quadra 46, 

para que se possa confirmar a identificação de ALEX DE PAULA XAVIER 

PEREIRA, conforme Art. 42, inciso II e Art. 92, inciso II da Lei 

9.140 de 04/12/95. O traslado dos restos mortais de Alex de Paula 

Xavier Pereira só foi possível após ação na justiça. Quando da 

exumação realizada no Cemitério de Perus, foi necessário abrir 

várias sepulturas, pois aquela inicialmente indicada pela 

administração do cemitério não correspondia aos restos mortais de 

Alex de Paula Xavier Pereira. 
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3— a indenização correspondente conforme Art. 42  inciso III, Art. 

e Art. 11, da Lei 9.140 de 04/12/95. 

Brasília, 12 de março de 1996. 

*jCt 	 )R,(4/ÁVL 

ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA 

JOÃO BAPTISTA XAVIER PEREIRA pai — in memoriam) 

IARA XAVIER PEREIRA (irmã) 

• 

• 
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Maria Isabel Barros Maciel 
Substituto 

Nilza Maria Barros Maciel Corréa 	 Abadia Barros Maciel Lemos dos Santos 
Escrevente Juramentado 	 Escrevente .Juramentado 
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Certidão de Obito 

 

Certifico que no livro de REGISTRii DE ()BICO deita c'apital foi registrado o 

Óbito de 	JOÃO BAPTISTA XAVIER PEREIRA. 	 falecido 

no dia  14  de  =OIRO 	de 1.986  AR 20:40 	horas, do sexo 

	

MASCULINO. 	de cgr 	X .1:n1:X1U  com 	66 	ano de idade 

profissão 	APosEffirADo ...    naturalidade  RIO DE  JANEIRO 	RJ.  

estado civil 	CASADO . 	domiciliado em RUA HOLANDA QUADRA 05, CASA 01 

	

MIAU 	Kr . 	filiação ANTOSIO XAVIER PRREIRA. ...  

e de Da . 	ERMELINDA. DA SILVA XAVIER 

• 
Foi declarante 	AIRTW ,TO 	russDatiçA .... 	sendo o atestado 

médico firmado pelo Dr.  JORGE BARIOSA?CiiRAXURIT ....  	 que deu como 

causa da morte  IRSUFICIENCIA CARDIACA  CONGESTIVA  9  EDEMA AGUDO DE PULMÃO .  

O sepultamento foi feito no cemitério de  PARQUE BOM JESUS 

. 	. -------,--„, 
-5-  
.._ . 

OBS. 	,,- . 	; 	---Ly  do s,,  es  
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O referido é verdade e dou fé. 

o 
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IDENTIFICAÇÃO 

1 - Nome: ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

2 - Local e data de nascimento: Rio de Janeiro - 09 de agosto de 1949 

3 - Filiação: João Baptista Xavier Pereira e Zilda Paula Xavier Pereira 

4 - Organização: Ação Libertadora Nacional - ALN 

5 - Local e data da morte: São Paulo - 20 de janeiro de 1972 

DOCUMENTAÇÃO 

1 - Cópia xerográfica da certidão de nascimento 

2 - Cópia xerográfica da carteira de identidade 

3 - Cópia xerográfica da carteira do Grêmio Social e Cultural Pedro II 

4 - Cópia xerográfica da certidão de óbito 	, 



Talão N° 	  
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Pág. N° 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
REGISTRO CIVIL 

14  a CIRCUNSCRIÇÃO — 	7  a. ZONA — Freguesia 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

CERTIFICA que à fls. 158v 	dormon° 1286—  sobo ,p51.063  

de registro de nascimento consta o de  Alex de Paula Xavier Pereira — 
o J2  do nome— 

nascido (a) 	 de nove (9) 	agosto 6t  novecentos e quarenta 
e nove (1949) --__ à  20 

	

hora 	50 minutos, Instituto .clinico 

de Madureira — 

do sexo 	masculino  , de cor 	branca  , filho (a)  de João Batista Xavier 
Pereira e Zilda Paula Xavier Pereira —  

Antonio  Xavier Pereira — sendo avós patemos 
e Ermelinda da Silva Xavier — 

e maternos 
	Jogo Fiorentino da Silva — 

Ana Paula da Silva — 

Foi declarante 	0  .pai— 

e serviram de testemunhas 
 Gil Affonso Henriquee e Antonio Nunes das Neves— 

Termo lavrado em 
10 de agosto de 1949— 

 

7535-651-1134 

 



• 

Observações: 	
: 	•: •: •:•: •: :•:•:•:•:.: 

Eu, 	  

Escrevente Juramentado a extraí. 

O referido é verdade e dou fé. 

Rio de Janeiro, 2 3  de outubro— 	de 19  7 9— 

‘00betso  / OFICIAL DO RE RO CIVIL 

a 
r, 

o, ryO 
73, 

10 C. 
1,101AS A Pi".17-:SENTE 

tarrernox- 

.. LErLon 	
ÇAO E FEITA DE ACDR:10 

?.1D RP,12.1- ES 	1, 	
"443 D'r 

EEC::EVENTE ALIURIZO3 
1011E G;jif:,ii S. SÁ 

tfi  Paulo 11. 
1 	Luiz Panam Dias 

Atado de Paiva 725 Lola 11 



Lt A VC 

GREITIO SOCIAL E CULTURAL PEDRO II 
Orgrio Oficial dos alunos do 

COLÉGIO PEDRO II 

1968
Externato - Sul 

Fundado em 17/10/88 
Av. Mal. Florirmo, 80-Rio 

• 

O 
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G. S. C. P. II 
Filiado 

ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS DO C. P. II EXT. 

	

.9/8/49  CLÃS 	12  CAN 	32 
Idade 	Curso 	 Série 	 Turma 	Turno 

COLEGA I O DEVER DO ESTUDANTE E EDUCAR•SE NA 

LUTA PELA EMANCIPAÇÃO DA PÁTRIA I 

PRESTIGIE O SEU ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

.2gebtá j:, 	 

e 7 oe SEtEMBRO,11. - ce 



Ao Oficial Cr$330,00 
T.A.S.d.10A4 33,00  
Total 	C4363,00 

agigo 

São Paulo,  16 de julho de 1980. 

4chimerrides Ç+cri lues .eord 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

me 11.4, 

CARTÓRIO DO REGISTRO 1L 
20." SI:11)IS FRITO — 	 .11ÉRIC.1 

Municipio e Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Brasil) 

ALCEISIADES NASCIMENTO MORENO 
Ofidid DO REGISTRO CIVIL 

RIINALDO RIBEIRO MARTINS 
OÇICIALMAMR 

Certidão de Óbito 

Livro  164 	 Fólha  41v 	 Número  182578 

CERTIFICO que, no lirro competente de ÓBITOS, déste cartório, foi lavrado 

o assento de  Llex de Paula Xavier Pereira, - 

faleci('  o no dia 20 de  janeiro de 1972,  às 11 horas,  na Avenida Republica  
do Libano, altura do n2 1000, 

do mv."  masculino 	, de crir  branca ,prorissii o ,  estudante universitário, 

• natural de  Rio de Janeiro,  Estado do Rio de Janeiro, - 

residente  na rua Major Rubens Vaz e  n2 480, apt2 101, - 	  

com  22 anos   	de idade, estado cirii solteiro, - 

  

  

    

Wh o de  João Batista Xavier Pereira e de Zilda Paula Xavier Pereira. 
Registrado na 71 Circunscrição do Rio de Janeiro (livro 1E86, fls 158v, 
112 51063). - 	 

Atestado de óbito firmado pelo lir.  Isaac Abramovict, legista, - 

que deu como causa da morte  anemia aguda traumatica. 

Sepultado no cemitério de  Perus (Dom Bosco). • 

Foi declarante Francisco Brandino dos Santos Filho. 

Observações :  A  ,presente certidão envolve elementos de averba- 
são a margem do termo. 	  

—etseretkattle, datilografei. 

O rei /rido é verdade e dou fé. 
Emolumentos 
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BIOGRAFIA 

"Nos tempos sombrios 
se cantará também? 
Também se cantará 
Sobre os tempos sombrios." 

Bertolt Brecht 
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ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Alex nasceu a 9 de agosto de 1949, no Rio de Janeiro, filho de João Baptista 
Xavier Pereira e de Zilda Maria Xavier Pereira. 

Foi criado, junto com seus irmãos Iuri e Iara, no bairro do Flamengo. Fez o curso 
primário na Escola Pública Alberto Barth. No Colégio Anglo-Americano e depois 
no Colégio D. Pedro II cursou o ginasial e o colegial, onde iniciou suas atividades 
políticas, participando ativamente do Grêmio Cultural. Nesta época, teve como 
companheiros, entre outros, Aldo de Sá Brito, Luís Afonso de Almeida e Marcos 
Nonato da Fonseca, todos mortos na luta pela libertação do povo brasileiro. 

Foi presidente e líder do CAAB, o centro dos anarquistas do Colégio Pedro II 
criado por um grupo de alunos como uma brincadeira bem humorada. Deixou 

• registrado na memória de todos os que conviveram com ele naquele período a 
imagem de um jovem alegre e brincalhão, porém acima de tudo entusiasta e 
idealista. 

Desce cedo conheceu a repressão e a perseguição política, que atingiu duramente 
sua família com o golpe militar de 1964. Foi nesta época, quando tinha apenas 15 
anos, que Alex se conscientizou da necessidade de ingressar na militância ativa, 
como forma de se contrapor à violência e arbitrariedade que se abateram sobre o 
país. A invasão, pilhagem e interdição de sua casa, que obrigou sua família a se 
separar e viver na clandestinidade, provocou o amadurecimento precoce deste 
jovem. Em função disto, ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB), 
aprofundando sua militância política na mesma medida em que o golpe se 
transformava em ditadura militar fascista e fechava todos os canais legais de 
oposição ao regime. 

Quando no PCB surgiu uma nova perspectiva revolucionária, Alex alinhou-se com 
aqueles que defendiam e se propunham a encaminhar a luta armada, sob a 
liderança de Carlos Marighella. Passou, então, a atuar na Ação Libertadora 
Nacional (ALN), tornando-se um de seus militantes mais combativos. 

Seu espírito de companheirismo e sua total dedicação à luta foram fatores 
determinantes para alçá-lo à condição de chefe de um Grupo Tático Armado da 
ALN, função que desempenhou com enorme coragem e determinação. 

Mas não se pode lembrar de Alex apenas como homem político. Ele vivia 
intensamente cada momento. Sua alegria de viver, seu interesse pelo teatro, cinema 
e música, bem como por todos as expressões da cultura brasileira, revelavam-se em 
suas atividades cotidianas. Freqüentava assiduamente festas, bares, rodas e escolas 
de samba. Praticava esportes, inclusive caminhadas e escaladas no Dedo de Deus, 
Pedra da Gávea, Pão de Açúcar e diversos outros locais. 



Revela-se, também, na sua dedicação à luta revolucionária, em seu desejo s e 
assistir à transformação da sociedade brasileira, em sua firme esperança de ver 
surgir a democracia e a fraternidade no país que amava. 

A decisão de dedicar-se à luta armada e o conhecimento dos riscos envolvidos 
nesta atividade precisam ser compreendidos neste contexto de acordo com o 
momento histórico. Para Alex, como para tantos outros, não se tratava de uma 
aventura ou de um idealismo equivocado. A luta por uma sociedade melhor e mais 
justa constituía a própria essência de sua vida. O espírito de solidariedade, sempre 
cultivado em sua casa, também teve um importante papel nesta decisão: 
solidariedade com o povo brasileiro, secularmente oprimido e injustiçado. 

Apesar de muito jovem, soube compreender as imposições da época em que viveu, 
a necessidade de participar na resistência e confronto com as forças da opressão. 

A alegria contagiante de Alex, seu imenso sorriso, seu desprendimento e prontidão 
para ajudar os companheiros, sua ânsia de viver e de aproveitar cada momento não 
foram esquecidos por seus familiares e amigos, que guardam consigo a lembrança 
de um jovem corajoso, destemido, amigo, leal e, acima de tudo, confiante no 
futuro do país. 

Alex foi assassinado no dia 20 de janeiro de 1972, juntamente com Gelson 
Reicher, em São Paulo. Apenas no dia 22 de janeiro a morte dos dois foi 
amplamente noticiada na imprensa paulista e carioca. Entretanto, como sabemos, 
os jornais publicavam apenas as notícias recebidas da repressão que, por sua vez, 
esmeravam-se na criação de falsas versões que justificassem o assassinato de 
várias pessoas. 

De qualquer forma, conforme pode ser visto nos jornais da época, Alex foi 
claramente identificado pelos órgãos de segurança. Junto com a notícia de sua 
morte e seu nome verdadeiro, aparecia também o nome que utilizava no momento 
de sua morte - João Maria de Freitas. 

Mesmo com os órgãos oficiais conhecendo a identidade verdadeira de Alex, ele foi 
sepultado no cemitério de Perus-SP, sob o nome falso, artificio comumente 
utilizado pela repressão para "desaparecer" com os restos mortais daqueles que 
eram barbaramente assassinados. Portanto, no caso de Alex houve uma deliberada 
emissão de falso atestato de óbito, seguida da ocultação de cadáver.Um mes após 
sua morte, Alex foi condenado a 10 anos de prisão. 

A família de Alex não tinha, na época em que ele morreu, condições de reclamar o 
corpo, pois alguns de seus membros encontravam-se exilados e outros na 
clandestinidade. Apenas uma tia de Alex, Irene Paula da Silva Neumann, saiu em 
busca dos restos mortais de Alex e de seu irmão Iuri, assassinado cinco meses 
depois. Com  este intuito, percorreu vários cemitérios de São Paulo, sem obter 
qualquer resultado. Tempos depois, ao providenciar o sepultamento de seu marido 
no cemitério de Perus em uma jazigo comprado por ele, Irene, que até então 
desconhecia a existência deste cemitério, pode localizar os restos mortais de Iuri 
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(sepultado com seu próprio nome) e posteriormente o de Alex, sepultado com 
nome de João Maria de Freitas. 

Seu nome constou da lista dos beneficiados pela anistia (Lei 6.683, de 28 de 
agosto de 1979). Brincadeira macabra do governo militar, desrespeito com a 
família e com a memória de Alex. 

Em 1979, ao retornar do exílio, Iara, a irmã de ambos, deu início às diligências no 
sentido de localizar e tomar posse legal dos restos mortais de Alex. Em 22 de 
outubro de 1979, Zilda de Paula Xavier Pereira, a mãe de Alex, entrou com um 
processo no qual fez as seguintes solicitações: requereu a retificação do óbito de 
Alex; pediu a inquirição do declarante no atestado de óbito emitido com o nome de 
João Maria de Freitas; solicitou que não fossem transladados os restos mortais de 
Alex antes de sua completa identificação, procurando assim evitar que seus restos 
mortais fossem transferidos para uma vala comum. 

No dia 6 de maio de 1980, o Juiz da 2a Vara de Registros Públicos, de São Paulo, 
deferiu o pedido de Zilda Xavier Pereira e mandou que o atestado de óbito fosse 
retificado. Dessa forma, concedeu à família o direito de dispor legalmente dos 
restos mortais de Alex. 

A retificação do atestado de óbito foi feita no dia 16 de julho de 1980. Ao longo 
do segundo semestre de 1980, teve início o processo de exumação e translado dos 
restos mortais de Alex, processo que se revelou lento e penoso, pois a ossada 
encontrada na primeira sepultura aberta no Cemitério de Perus não tinha as 
características de Alex. Foi preciso abrir várias covas até localizar a ossada de 
Alex. Além do mais, paralelo à exumação dos restos mortais de Alex, a família 
providenciava o translado dos restos mortais de Iuri. 

Finalmente, no dia 18 de outubro de 1980, os restos mortais dos dois irmãos foram 
transladados para o Cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Anos mais tarde, 
após consulta aos arquivos do DOPS, descobriu-se que o Ato Público em 
homenagem aos dois irmãos e o translado dos restos mortais de Iuri e Alex, 
acompanhado por várias pessoas e entidades, foi observado de perto pelos agentes 
do DOPS, que registraram todo o movimento de pessoas, carros e manifestações 
feitas naquela ocasião. 

Em 1984, o vereador Emir Amed indicou os nomes de Iuri e Alex para darem 
nome ao Prêmio "Defesa dos Direitos Humanos" que, assim, ficou intitulado 
"Irmãos Iuri e Alex". Instituído pela Resolução n° 294, este prêmio fazia parte dos 
Prêmios Destaques do Ano, aprovados pela Câmara dos Vereadores do Rio de 
Janeiro no dia 16 de julho de 1984. 

Um ano mais tarde, em 13 de agosto de 1985, foi entregue aos pais de Iuri e Alex, 
na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a Medalha Pedro Ernesto "post 
mortem", também de iniciativa do vereador Emir Amed. Durante a solenidade de 
entrega dos prêmios, inúmeros ex-companheiros, amigos de infância, familiares e 
pessoas ligadas aos movimentos de direitos humanos se manifestaram, 
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relembrando a amizade, coragem, lealdade, determinação e firmeza de princípi 
dos dois irmãos. 

A simpatia, a alegria e o otimismo de Alex ficaram gravadas para sempre na 
memória daqueles que o conheceram. Seu espírito fraternal, seu carinho com a 
família e os amigos, seu imenso amor à pátria e à justiça permanecem vivos e 
palpitantes, alimentando ainda os sonhos de um Brasil melhor, onde uma vida 
digna seja um direito de todos e não um privilégio de poucos. 

• 

• 
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ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 
e 

IURI XAVIER PEREIRA 

Rio de Janeiro - 1953 



ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 
IURI XAVIER PEREIRA 
IARA XAVIER PEREIRA 

a 

Rio de Janeiro - 22/02/55 



S 

XAVIER PEREIRA - 1969 IURI XAVIER PEREIRA E ALEX DE 



Timbaúba 

Mais um dirigente do Comitê Central do 
Partido Comunista Brasileiro, Orestes Tim-
bauba, exilado em Cuba desde 1975, voltou 
ontem ao Brasil, procedente do Panamá, 
nei vôo da Varig que trouxe outros dois 
exilados que também viveram em Cuba nos 
últimos anos: João Batista Xavier Pereira, 
pai de Iuri e Alex, ambos mortos em São 
Paulo em 1972, e Marflia Guimarães Freire, 
que em 1970, com outros cinco insurretos, 
seqüestrou um "Caravelle" da Cruzeiro do 
Sul. 

Todos se manifestaram descontentes com 

Marilia 

a limitação da anistia e prometeram traba 
lhar pela sua ampliação, para que outra 
exilados possam voltar ao Brasil, e para que 
sejam liberados os presos polfticos que 
ainda cumprem penas. Recebidos no Ga-
leão por parentes e amigos, além de repre- 
sentantes do Comitê Brasileiro Pela Anistia 
e Movimento Feminino Pela Anistia, aos 
gritos de "anistia ampla, geral e irrestrita, 
eles também reivindicaram o esclarecimen- 
to do paradeiro dos mortos e desaparecidos 
durante a repressão. 

Rio de Janeiro, sábado e domingo, 24 e 25 de novembro de 1979 

• 



Tocar nos corpos para machucá-los elkatar. 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 
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ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Militante da AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL 
(ALN). 

Nasceu em 09 de agosto de 1949, filho de João 
Baptista Xavier Pereira e Zilda Xavier Pereira. 

Foi morto aos 22 anos de idade. 
Participou do movimento estudantil secundarista e 

foi diretor do Grêmio do Colégio Pedro II, no Rio, em 1968, 
junto com Aldo Sá Brito, Luiz Afonso de Almeida e Marcos 
Nonato da Fonseca, também mortos na luta contra a 
ditadura militar. 

Conheceu desde cedo a perseguição e a repressão que atingiu sua família c om o 
golpe militar de 1964 e ingressou, ainda muito jovem, no PCB. 

Quando dentro do PCB surgiu nova perspectiva revolucionária, alinhou-se com 
aqueles que defendiam a luta armada contra a ditadura, unindo-se ao grupo liderado por 
Carlos Marighella e ingressando na ALN. 

Logo tornou-se chefe de um Grupo Tático Armado da ALN, empreendendo 
intensa atividade política. Passou a viver na clandestinidade e respondeu a alguns 
processos policiais-militares. Foi fuzilado em 20 de janeiro de 1972, por policiais 
pertencentes à Equipe B do DOI/CODI-SP, quando se encontrava em um carro junto com 
Gelson Reicher, igualmente assassinado. 

A nota oficial divulgada pelos órgãos de segurança descrevia a morte de Alex e 
Gelson como conseqüência de um tiroteio nas imediações da Av. República do Líbano, 
em São Paulo, em decorrência de um acidente com o carro dos mesmos, acidente este 
que, segundo os moradores do local, nunca aconteceu. 

A familia de Alex procurou incansavelmente por seu corpo, sem encontrá-lo. 
Apesar de morto oficialmente, continuava a ser processsado. Tal situação permaneceu a 
ponto de Alex ter sido anistiado em 1979. 

Na verdade, Alex foi enterrado no Cemitério Dom Bosco, em Perús, sob o nome 
de João Maria de Freitas. Tal nome é publicado na nota oficial informando sua morte, 

I 3 1 

• 
demonstrando a clara intenção dos órgãos de segurança em ocultar seu corpo, sob falsa 
identidade. 

Isto é confirmado no Relatório do Ministério da Aeronáutica, que diz: "o laudo de 
necrópsia foi feito em nome de João Maria de Freitas, nome falso de Alex". Tal laudo 
falso foi assinado pelos médicos legistas Isaac Abramovitch e .Abeylard de Queiroz 

Orsini. 
O nome verdadeiro de Alex, juntamente com sua foto apareceram estampados nos 

cartazes da repressão com os dizeres "Bandidos Terroristas procurados pelos órgãos de 
Segurança Nacional", portanto sua identidade era conhecida pela polícia. 

Em novembro de 1980, os restos mortais de Alex e de seu irmão Iuri, também 
assassinado, foram exumados Perus e trasladados para o Cemitério de Inhaúma/RJ, por 
seus familiares juntamente com os Comitês Brasileiros pela Anistia de São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

ALEXANDER JOSÉ IBSEN VOEROES 

Militante do MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO 
POPULAR (MOLIPO). 

Nasceu em 05 de julho de 1952, em Santiago, Chile, 
filho de Alexander Voerões Toth e Carmem Ibsen Chatean. 

Morto aos 19 anos de idade. Era estudante 

secundarista. 
Metralhado no dia 27 de fevereiro de 1972, 

juntamente com Lauriberto José Reyes, na rua Serra de 
Botucatu, bairro de Tatuapé, em São Paulo. 

O autor da rajada que vitimou Alexander e 
Lauriberto foi o torturador de apelido "J.C.", ou "Jesus Cristo", identificado como sendo 
o investigador de polícia Dirceu Gravina. 

Foi enterrado no dia 01 de março de 1972, pela família, em caixão lacrado por 
determinação policial, no Cemitério da Saudade, quadra 68, sepultura 28, em Vila Sônia, 

São Paulo. 
Assinaram o laudo os médicos legistas Isaac Abramovitch e Arnaldo Siqueira. 

132 
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CIRCUNSTÂNCIA DA MORTE 

"Vamos nos deixar destruir, por nossa vez, sem luta, renunciar a 
nossas casas, a nossa terra dada pelo Grande Espírito, aos Túmulos 
de nossos mortos e a tudo que nos é caro e sagrado? 
Sei que vão gritar comigo: Nunca! Nunca!" 

Tecumeseh 
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RELATÓRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE 
DE 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

A versão oficial da morte de Alex só foi divulgada pela imprensa paulista e carioca 
no dia 22 de janeiro de 1972, portanto, dois dias após o ocorrido, que reproduziu, 
com pequenas variações, a nota oficial distribuída pelos órgãos da repressão: 

"O Volks de placa CK4848 corre pela Avenida República do Líbano. Em um 
cruzamento o motorista não respeita o sinal vermelho e quase atropela uma 
senhora que leva uma criança no colo. Pouco depois o cabo Silas Bispo Feche, 
da Polícia Militar que participa de uma patrulha, manda o carro parar. Quando 
o Volks pára, saem do carro o motorista e seu acompanhante atirando contra o 
cabo e seus companheiros; os policiais também atiram. Depois de alguns minutos 
três pessoas estão mortas, uma outra ferida. Os mortos são o cabo da Polícia 
Militar e os ocupantes do Volks, terroristas Alex de Paula Xavier Pereira e 
Gelson Reicher." (Estado de São Paulo, 22/01/72) 

Segundo tal versão, este episódio teria ocorrido "pouco antes das 11:30 da 
manhã". Já no Relatório da Marinha, encaminhado ao Ministro da Justiça em 
1993, lemos o seguinte informe: 

"Gelson Reicher - JAN/72, terrorista, assaltante, seqüestrador e assassino. Foi 
morto em intenso tiroteio com agentes de segurança, no dia 20 JAN 72, na altura 
do n° 800 da Av. República do Líbano às 23:30 H." (grifo nosso) 

De acordo com as notícias publicadas nos jornais, os mortos foram imediatamente 
identificados. Ainda conforme o jornal O Estado de São Paulo, tal identificação 
foi realizada a partir dos documentos encontrados em poder de Alex e Gelson 
(22/01/72, pág. 8). Já no Jornal do Brasil, do mesmo dia 22/01/72, informa-se que 
a identificação se deu através de exames datiloscópicos de Alex e Gelson. 

Pelo que pôde ser comprovado a partir da documentação oficial referente aos dois 
militantes da ALN e das circunstâncias que envolveram a morte de ambos, os 
órgãos de segurança já os conheciam há muito tempo e prepararam 
cuidadosamente sua captura e morte. 

Existem fatos e documentos que indicam que o tal tiroteio não passou de uma farsa 
montada pelos órgãos repressores, que prepararam um cerco traiçoeiro e covarde 
para aprisionar e exterminar Alex. Bem antes do "encontro fortuito" dos agentes 
policiais com o carro de Alex e Gelson, o DOI/CODI estava a par dos "pontos" e 
locais onde ele poderia aparecer, conhecendo inclusive suas características físicas 
(ver Depoimento de Gilberto Thelmo Sidney Marques no DOUCOD1/11 EX. - 
jan/fev 1972). 



Apesar de plenamente identificados, os corpos de Alex e Gelson foram 
necropsiados com nomes falsos, tendo como legistas responsáveis os Drs. Isaac 
Abramovitc e Abeylard de Queiroz Orsini. No laudo de necrópsia de Alex, consta 
o nome de João Maria de Freitas. Alex e Gelson foram enterrados como indigentes 
no Cemitério de Perus, em São Paulo, sob a falsa identidade de João Maria de 
Freitas e Emiliano Sessa, respectivamente. 

Cabe destacar aqui que na Requisição de Exame feita ao IML/SP, ao lado do nome 
João Maria de Freitas (datilografado) aparece, escrito à mão, o nome de Alex de 
Paula Xavier Pereira. Também na Certidão de Óbito, emitida em 21/01/72 com o 
nome de João Maria de Freitas, pode-se ver, escrito à mão: "Nome verdadeiro -
Alex de Paula Xavier Pereira". Mais elucidativa ainda é a ficha de identificação 
do IML, onde estão as impressões digitais de Alex, uma foto dele já morto e seu 
nome verdadeiro escrito à mão no lugar destinado ao nome da pessoa. 

É preciso frisar que o laudo de necrópsia apenas confirma a versão oficial, isto é, 
nele está registrado que Alex morreu em "virtude de anemia aguda traumatica". 
Não há neste laudo qualquer referência a outros tipos de agressão ou ferimentos. 

O médico legista Isaac Abramovitc foi vizinho de Gelson Reicher. Partilhavam a 
mesma garagem que dividia as duas casas e, por essa razão, encontravam-se 
diariamente para combinar qual carro deveria ficar na frente, dependendo das 
atividades diárias de cada um. Várias vezes iam juntos para a Faculdade de 
Medicina. No entanto, apesar de conhecer Gelson Reicher muito bem, Isaac 
Abramovitc assinou seu laudo de necrópsia identificando-o como Emiliano Sessa, 
nome com o qual foi enterrado no Cemitério de Perus (ver Globo Repórter). Após 
as diligências feitas pelo pai de Gelson, que procurou desesperadamente saber o 
paradeiro do corpo de seu filho, ele ficou sabendo que o legista que examinara o 
corpo de seu filho havia sido Isaac Abramovitc. Conhecendo-o de longa data, 
entrou em contato com ele que, por sua vez, declarou não ter reconhecido o corpo 
de seu antigo vizinho, o que obviamente soa como uma grande mentira. Porém, em 
função das relações de amizade e vizinhança que uniam Isaac Abramovitc à 
família Reicher, conseguiu uma autorização para o pai de Gelson retirar o corpo de 
seu filho do Cemitério de Perus, sepultando-o em um cemitério israelita. 

Note-se que o médico legista Isaac Abramovitc, responsável pelo laudo de 
necrópsia de Alex de Paula Xavier Pereira e de Gelson Reicher, é um dos médicos 
do IML que mais assinou laudos falsos, estando por isto mesmo respondendo a 
processo ético no CRM/SP. 

Poucos meses depois da morte de Alex e Gelson, o Juiz da 2a Auditoria do 
Exército/SP, Dr. Nelson da Silva Machado Guimarães, enviou ao Diretor do 
DOPS, Sr. Alcides Cintra Bueno Filho, um oficio, datado de 28/08/72, solicitando 
que remetesse à Auditoria os Atestados de Óbito de Alex e Gelson. No dia 
seguinte, recebeu a resposta do Delegado do DOPS/SP informando-lhe que os 
atestados de óbitos dos dois haviam sido lavrados com nomes falsos, pois na 
ocasião em que morreram usavam identidade falsa. A rapidez com que o oficio do 
Juiz da 2a Auditoria foi respondido demonstra, ainda uma vez, o pleno 
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conhecimento que os órgãos de segurança tinham das verdadeiras identidades de 
Alex e Gelson. 

Porém, mais grave ainda, mostra que a ocultação de cadáveres não era um 
procedimento que partia unicamente de grupos "clandestinos" dos órgãos de 
segurança. A própria justiça, neste caso específico representada pelo Juiz da 2a 
Auditoria, tinha conhecimento oficial do que ocorria e não tomava nenhuma 
providência no sentido de coibir tais procedimentos ou mesmo de corrigir atos 
ilegalmente praticados pelas forças da repressão. 

Embora perseguidos políticos e vivendo na clandestinidade, os familiares de Alex 
de Paula Xavier Pereira procuraram esclarecer as reais circunstâncias de sua morte. 

Neste período, apesar das dificuldades encontradas para realizar uma investigação 
completa, averiguaram, com os moradores e transeuntes habituais das 
proximidades do local onde Alex teria falecido, que não houve nenhum tiroteio na 
data, hora e local citados (no dia 20 de janeiro de 1972, às 11 hs, na Av. República 
do Líbano altura do n° 1000) 

Durante muito tempo, uma tia de Alex, Irene Paula da Silva Neumann, procurou 
nos vários cemitérios de São Paulo, localizar os corpos de Alex e de seu irmão Iuri. 
Depois de inúmeras pesquisas frustradas Irene, ao providenciar o enterro de seu 
marido que havia comprado um jazigo no Cemitério de Perus, descobriu que Iuri 
encontrava-se sepultado neste local. Ao averiguar os nomes dos mortos sepultados 
nos dias próximos à morte de Alex, conseguiu identificar a sepultura de João 
Maria de Freitas, o nome falso com o qual ele fora enterrado. 

Não é difícil de se constatar que houve ocultação deliberada dos cadáveres por 
parte dos órgãos de repressão, pois Alex e Gelson estavam claramente 
identificados por estes órgãos, como pode ser comprovado nos seguintes 
documentos anexados: 

- Alex de Paula estava sendo procurado pelos órgãos de repressão, inclusive 
através de cartaz de "Bandidos terroristas procurados pelos órgãos de Segurança 
Nacional"; 

- Depoimento de Gilberto Thelmo Sidney Marques no DOI/CODI/II EX., em 
janeiro e fevereiro de 1972; 

- Doc. 50D/18/1993, encontrado nos arquivos do DOPS e datado de 20/01/72 
(arquivado em 14/04/72). Neste documento, no qual aparece estampada no alto da 
página a palavra SECRETO, está escrito o seguinte: 

"Elementos do DOI, quando cumpriam um ponto com Yuri, o qual não 
compareceu, desconfiaram de um Volks vermelho, o qual foi seguido pelos 
agentes do DOI. O ponto era em Moema e o carro foi abordado na Av. República 
do Líbano. 



Os terroristas imediatamente passaram a atirar ferindo mortalmente o cabo PM 
Silas Bispo Feche e levemente o Tenente (Sub) Leão. Os dois terroristas 
morreram no local e o cabo antes de dar entrada no Hospital. 
Mortos: Alex Xavier Pereira e Gelson Reicher 

(Marcos ou Jorge)" (grifo nosso) 

- notícias veiculadas no dia 22/01/72, nos seguintes jornais: O Estado de São 
Paulo, Folha da Tarde e Jornal do Brasil. 

Deve-se observar que em todas as notícias veiculadas nos jornais há referências a 
um agente policial ferido no suposto confronto entre os militantes da ALN e os 
policiais. Porém, em nenhum deles aparece o nome do policial ferido. Apenas 
neste documento do DOPS está explicitado que o elemento ferido era o Tenente 
(Sub) Leão. Ao encobrir a identidade do Tenente Leão, os órgãos de segurança 
procuravam proteger os agentes que trabalhavam diretamente nos serviços de 
repressão. Neste caso específico, procuravam também descaracterizar o cerco e 
emboscada montados para capturar e matar Alex e Gelson, divulgando a versão de 
que o episódio ocorrera quando uma "patrulha de rotina da PM" presenciara uma 
infração de trânsito, o que levou os policiais a interpelarem os ocupantes do 
veículo infrator. 

Além de demonstrar o conhecimento da identidade de Alex e Gelson, este 
documento do DOPS desmascara a versão de um tiroteio "casual" e "fortuito", que 
teria sido provocado por uma ultrapassagem de sinal vermelho pelos ocupantes de 
um Volks. Conforme a versão oficial, tal 'fato chamou a atenção de agentes dos 
órgãos de repressão que faziam diligência de rotina na área" (jornal Folha da 
Tarde, 22/01/72). 

Portanto, até mesmo nas notícias divulgadas pelos jornais, percebe-se a tibieza da 
farsa montada para justificar a morte de Alex e Gelson. Em outro jornal, também 
datado de 22/01/72, foi publicada uma nota do Serviço de Imprensa da Polícia 
Militar, na qual revela-se a função do cabo Silas: 

"Às 11,25 horas do dia 20 de janeiro de 1972, quando de serviço como 
componente da Equipe de Serviços Reservados de Repressão a Terroristas, (...) o 
cabo PM R.E. 38.865-3 Silas Bispo Feche, do 12° B.P.M. e outros componentes 
da referida Equipe..." 

Na mesma edição deste jornal, foi publicado o elogio feito pelo comandante do II 
Exército ao cabo Silas, "integrante dos quadros do DOI/CODI do II Exército..." 

Alguns elementos importantes relatados no depoimento prestado por Iara Xavier, 
irmã e companheira de militância de Alex, apontam para outros indícios que 
ajudam a comprovar a preparação de um cerco e emboscada, dos quais foram 
vítimas Alex e Gelson: 

"No dia 19/01/72, a companheira 'Joana' não compareceu a um encontro 
marcado para as 08:00, indício bastante forte de que poderia ter sido presa. No 
final da tarde deste mesmo dia Iuri e Antonio Carlos passaram por um local onde 
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estava marcado um encontro com Gilberto Thelmo Sidney Marques, que na 
ocasião morava com 'Joana'. Neste local, não avistaram Gilberto. Na manhã do 
dia 20/01/72, eu, /uri, Lidia Guerlian, Antonio Carlos Bicalho Lana, Alex de 
Paula e Gelson Reicher nos encontramos por volta das 09:30. Após uma rápida 
avaliação sobre a possível prisão de 'Joana, discutimos se iríamos tentar novo 
contato com Gilberto, já que Lana suspeitava seriamente que no local marcado 
para o encontro anterior com Gilberto havia policiais presentes. Apesar da 
posição de Lana de que não se devia ir ao encontro de Gilberto nesta manhã, o 
comando decidiu fazer uma última tentativa. 
Sendo assim, Alex e Gelson saíram para ir ao encontro de Gilberto Thelmo. 
Depois disso eles deveriam nos encontrar, eu e Lidia, entre as 12:00 e 12:30, em 
Pinheiros, onde iríamos almoçar juntos. Como eles não apareceram ficamos 
apreensivas, pois sabíamos que eles tinham sido presos ou mortos..." 

Após retornar do exílio, em maio/79, Iara, a irmã de Alex, soube que sua tia havia 
localizado seus restos mortais, e que ele havia sido enterrado com nome falso. Em 
junho/79, juntamente com sua amiga Suzana Lisboa, após um encontro de 
familiares dos mortos e desaparecidos políticos, realizado no colégio Benett - RJ, 
viajaram para São Paulo, e foram ao cemitério de Perus, onde confirmaram que 
Alex estava enterrado como João Maria de Freitas e que Gelson havia sido 
enterrado como Emiliano Sessa. 

Com essa informação desenvolveram várias pesquisas e localizaram a sepultura de 
outros militantes mortos pela repressão, inclusive o marido de Suzana Lisboa, Luiz 
Eurico Tejera Lisboa, até então desaparecido político, sepultado com o nome falso 
de Nelson Bueno. Constatou-se, assim, que o cemitério de Perus foi um dos locais 
utilizado pela repressão para ocultar os cadáveres das vítimas dos órgãos da 
repressão política. 

Após a promulgação da Lei da Anistia, em 28 de agosto de 1979, seus familiares 
recorreram ao Poder Judiciário no sentido de tentar restabelecer a verdadeira 
identidade de Alex no Atestado de Óbito. Com  este objetivo, deram início a uma 
ação judicial junto à Vara de Registros Públicos da Capital (SP), conseguindo a 
autorização do Juiz para retificar o Atestato de Óbito em 06/05/80, o que foi feito 
no dia 16/07/80. No dia 18/10/80, seus familiares conseguiram transladar seus 
restos mortais para o Rio de Janeiro, transferindo-os para o Cemitério de Inhaúma. 

Com a abertura dos arquivos dos DOPS dos diversos Estados, a família de Alex 
pôde ter acesso a documentos fundamentais para permitir esclarecer e comprovar 
que Alex e Gelson foram cercados e emboscados, em uma armadilha preparada 
pelos agentes do DOI-CODI - SP, auxiliados pelas informações prestadas por 
Gilberto Thelmo Sidney Marques, que havia sido preso na tarde do dia 18/01/72. 
Em seu depoimento, Gilberto declarou: 

- à turma de interrogatório preliminar "C" das 16:00 às 22:00 do dia 18/19/ 
jan/1972: 

"O depoente declara que tem 'ponto' com ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 
('MIGUEL) para o dia 19-1-972, às 16:00 horas, na rua Grécia com Brigadeiro 
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Faria Lima (lado direito de quem vai pela Brigadeiro Faria Lima), co 
alternativa para as 11:00 horas dos três dias seguintes, na rua Jandira n° 500. 
Que ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA ('IGUEL ) está usando cabelos 
curtos e para trás (castanhos escuros), roupa esporte, relógio e anda armado 
com revólver calibre 38. Tipo físico: 1, 60m de altura aproximadamente, moreno 
para escuro, lábios grossos, nariz adunco."; 

- à turma de interrogatório preliminar "A" das 09:00 às 14:00 horas do dia 
19/20/JAN/1972: 

"(...) é possível que ALEX DE PAULA X4 VIER PEREIRA (MIGUEL) tenha visto 
ou pressumido a detenção do declarante, em consequência poderá não 
comparecer no ponto' que terá às 16:00 horas, desta data, na Rua Grécia, 
esquina Avenida Brigadeiro Faria Lima. 
(..) 
Com relação ao ponto desta data, acrescenta o seguinte: ALEX DE PAULA 
XÁ VIER PEREIRA (MIGUEL) virá à pé, pois não tem carro, mesmo porque não 
sabe dirigir. Ele é elemento extremamente cauteloso e bem experimentado, 
porquanto, se notar qualquer viatura estacionada na área, não entrará no 'ponto'. 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA (MIGUEL) poderá ser facilmente 
reconhecido, pois é baixinho, magro e tem nariz adunco, bem fino. 
(-) 
Que caso fure citado Ponto, cobrirá uma 'referência' (previamente estabelecida) 
no dia seguinte, às 11:00 horas, na Rua Jandira, n° 500 - bairro de Moema, com 
o próprio ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA (MIGUEL)". 

- à turma de interrogatório preliminar "B" das 18:30 às 19:30 do dia 
10/11/Fev/1972: 

"Confirma suas declarações anteriores esclarecendo que quer retificar o seu 
depoimento de ontem, pois na verdade, desde que foi preso, tem colaborado com 
este Órgão de Repressão, a saber: 
1) Localização do seu aparelho o que possibilitou a detenção de ELIANE 
POTIGUARA MACEDO (JOANA). 
2) 'Ponto' na Avenida Faria Lima, esquina da Rua Grécia, de YURI XAVIER 
PEREIRA (JOÃOZÃO) compareceu, tendo alí sido visto. 
3) 'Ponto' na rua Jandira n° 500, onde compareceram Alex de Paula Xavier 
Pereira (Miguel) e Gelson Reicher ('Marcos') onde morreram em tiroteio com os 
agentes das forças de segurança".  (grifo nosso)." 

Analisando os documentos referentes às declarações do Sr. Gilberto Thelmo 
Sidney Marques confirmamos que a versão oficial de localização fortuita de Alex 
e Gelson é falsa, omissa e tendenciosa, tendo sido criada visando apenas justificar 
o assassinato dos dois. 

Mais um elemento contribui para reforçar a tese de que a morte de Alex não 
ocorreu da forma como divulgada nas notas oficiais reproduzidas na imprensa. No 
documento do IML e no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame de 
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Necrópsia, no item relativo à descrição das "vestes", encontra-se apenas "cueca de 
alg. vermelho", o que demonstra que o corpo de Alex já deu entrada no IML 
trajando somente a cueca, única roupa com a qual foi enterrado. 

Muitas perguntas permanecem sem resposta: como é possível que as roupas de 
Alex tenham desaparecido? Em que momento isto ocorreu? É evidente que, no 
momento em que a polícia o encontrou, Alex não estava no carro vestido apenas 
com uma cueca de algodão vermelho. Isto nos leva a concluir que, entre o 
momento em que foi capturado e sua morte, Alex foi levado a algum outro lugar, 
onde foi submetido à torturas. 
Deste fato, a prova mais contudente e dolorosa, localizada no acervo do DOPS/SP, 
existente no Arquivo Público do Estado de São Paulo, foram as fotografias de 
Alex morto. A má qualidade das fotos originais demandam um laboratório 
especializado para garantir uma boa reprodução. Porém, o diretor do Arquivo 
Público não permitiu a retirada das fotografias para que tal coisa fosse feita. De 
qualquer forma, a Comissão dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos 
de São Paulo conseguiu reproduzir as fotos, mesmo sem poder contar com todas as 
condições técnicas necessárias. Juntamente com o laudo de necropsia, submetemos 
tais fotos a um parecer do médico legista Dr. Nelson Massini, que constatou: 

"O Sr. Alex não sofreu apenas os ferimentos dos projéteis de arma de fogo, teve 
também lesões de outras origens e que antecederam sua morte pois tinha reação 
vital, fato este concluído a partir de seu mecanismo de formação que depende do 
funcionamento dos órgãos e sistemas, é o caso da equimose. 
(—) 
1) Equimose infra orbitária no olho esquerdo e direito 
2) Escoriações nas regiões: 
- Hipocôndrio direito e esquerdo. 
- Toráxica esquerda e direita. 
- Deltodiana esquerda e direita. 
- Ambos os braços. 
- Nasal à direita. 

• Com a descrição destas lesões podemos afirmar que o Sr. Alex, esteve preso por 
seus agressores que provocaram lesões não fatais e posteriormente desferiram 
lesões mortais, sendo as primeiras absolutamente desnecessárias tendo 
contribuído apenas para aumento do sofrimento antes da morte configurando-se 
o verdadeiro processo de tortura." 

Em sua conclusão fmal o Dr. Massini reitera tais afirmações: 

"Podemos concluir com absoluta convicção de que o Sr. Alex de Paula Xavier 
Pereira, esteve dominado por seus agressores que produziram lesões vitais e não 
mortais anteriores àquelas fatais, e assim submetido a um processo de tortura." 

Apesar da morte de Alex ter sido oficialmente divulgada, o que se pode apreciar 
nos jornais do dia 22/01/72 e em vários documentos oficiais, os órgãos de 
segurança permaneceram, durante anos, "ignorando" sua morte. Isto pode ser 
conferido, por exemplo, no Boletim Informativo n° 1/78 do Serviço de Polícia do 
III Exército, datado de 1978, onde constam não só os dados de identificação de 
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Alex de Paula Xavier Pereira, como sua situação jurídica. Além do mais, em 1979, 
Alex foi anistiado. 

Os serviços e órgãos de segurança, bem estruturados e montados, estavam 
habilitados para a organização e execução de diferentes esquemas para exterminar 
e desaparecer com os opositores do regime. Dispunham de um esquema amplo, no 
qual se mesclavam as Forças Armadas, membros da polícia civil, federal e 
estaduais, assim como das polícias militares. Esta extensa rede de informação e 
repressão pôde prender, torturar, matar e desaparecer centenas de pessoas, sem que 
nada estorvasse sua ação. Neste esquema, as mortes sob tortura eram oficializadas 
de diferentes maneiras: "morte em tiroteio com órgãos de segurança"; "morte em 
tentativa de fuga"; "atropelamento"; "suicídio" (Relatório da Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo - Perus/Desaparecidos Políticos, 
1992). Mesmo com a abertura de alguns dos arquivos referentes a tais órgãos, 
sabe-se que muita coisa que se passou naquele período jamais será defmitivamente 
esclarecida. Em geral, os membros das forças da repressão agiram fora dos 
preceitos legais da época, mesmo daqueles já característicos de um período 
ditatorial. Por essa razão, foram extremamente cautelosos e zelosos no sentido de 
eliminar os vestígios que pudessem comprometê-los legalmente. 

A partir das informações e documentação disponíveis sobre as circunstâncias da 
morte de Alex, que ainda são insuficientes para esclarecê-las definitivamente, 
várias dúvidas pairam entre seus familiares. Porém, pode-se levantar alguns pontos 
extremamente controvertidos e, em seus aspectos essenciais, pode-se contestar a 
versão oficial de morte em tiroteio: 

1 - a captura de Alex e Gelson não constituiu um ato fortuito e ocasional e sim um 
cerco e emboscada previamente montados; 

2 - até hoje não foi localizada nenhuma prova de um tiroteio travado na Av. 
República do Líbano altura do n° 1.000: 
- por que não foi realizada a Perícia Técnica de Local? 
- por que não foi realizado o Exame Papiloscópico para averiguação da presença 
de pólvora nas mãos de Alex e Gelson? 

3 - sabemos que o referido "ponto" em Moema foi coberto por Alex e Gelson. 
Acreditamos que eles foram presos em algum local próximo ao "ponto" e que, 
depois, montou-se a versão de morte em tiroteio na Av. República do Líbano; 

4 - o depoimento de Gilberto Thelmo Sidney Marques, no DOI/CODI demonstra 
que os órgãos de segurança tinham pleno conhecimento dos locais e horários onde 
Alex e Gelson poderiam ser encontrados. 

5 - os corpos de Alex e Gelson chegaram ao Necrotério do IML vestidos apenas de 
cuecas. Como, quando, onde e por que foram despidos? 

6 - por que a notícia da morte dos dois só foi publicada 48 horas após o ocorrido? 
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7 - estando oficialmente identificados, como vários documentos provam, por que 
Alex e Gelson foram enterrados com nomes falsos? A tentativa de esconder e 
desaparecer com os corpos indica que foram mortos sob responsabilidade do 
Estado e, portanto, de maneira arbitrária e ilegal. 

8 - a existência de fotos de Alex morto, na qual aparecem marcas claras de 
agressões e torturas, demonstra que entre sua captura e sua morte, ele esteve em 
poder dos agentes de segurança. Portanto, sabemos que Alex permaneceu, não se 
sabe por quanto tempo nem onde, detido por agentes policiais. 

Já basta o sofrimento de ficar, durante longos anos, ignorando o paradeiro do 
corpo de Alex. A família tem o direito de saber como realmente ele foi morto. 
Devemos isto à memória de Alex e de sua luta, junto com centenas de outros 
brasileiros, contra as injustiças, a violência e a opressão. 

Pretender "virar esta página da história", como propôs o Presidente da República 
em discurso pronunciado no dia 28 de agosto de 1995, significa renegar parte 
essencial da história do Brasil e do próprio processo de consolidação da 
democracia. A ilusão de que o esquecimento é suficiente para eliminar do cenário 
histórico determinados períodos sempre foi desmascarada, pois a história não pode 
ser sepultada como indigente e sob um falso nome. Assim como os mortos 
enterrados em Perus, um dia ela ressurge em sua plenitude. Presente e futuro são o 
resultado de ações passadas e ignorá-las deliberadamente não leva ao seu 
desaparecimento. 

O Presidente da República não ignora que a decisão de se opor ao regime militar 
implicava, a priori, arriscar-se a sofrer arbitrariedades, violência e mesmo a morte. 
A impossibilidade de "reconhecer diferenças e procurar convergências" era 
imposta pelo império da violência, que se colocava acima das leis e procurava 
calar tudo e todos. 

Reestabelecer a verdade histórica é um compromisso com o presente e com as 
gerações futuras. Neste sentido, a Lei 9.140/95 e a Comissão Especial, frutos de 
uma conquista no sentido da cidadania plena, têm um papel destacado. Ao 
desmascarar versões falsas e reconhecer os desmandos, arbitrariedades e 
crueldades cometidos em nome da segurança de um Estado ditatorial cumpre um 
papel histórico essencial para a construção e consolidação de um Estado 
democrático e igualitário, confiante no futuro e que não teme assumir os erros do 
passado. 

Concluímos citando Walter Benjamin, que dizia que precisamos despertar no 
passado a centelha da esperança, pois os mortos não estarão em segurança se o 
inimigo vencer. 

Ae 
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DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO RELATÓRIO DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DE 
ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

1- Cópia xerográfica do jornal O Estado de São Paulo, 22//01/72; 

2- Xerox do Relatório do Ministério da Marinha enviado pelo Ministro da Justiça 
em 02/12/1993 à Câmara dos Deputados (Aviso 01861/MJ) em resposta ao 
requerimento de informações n° 2720, do Deputado Nilmário Miranda, pág. 11 e 
13; 

3- Xerox do Relatório do Ministério da Aeronáutica enviado pelo Ministro da 
Justiça em 02/12/1993 à Câmara dos Deputados (Aviso 01861/MJ) em resposta ao 
requerimento de informações n° 2720, do Deputado Nilmário Miranda, pág. 10 e 

• 11; 

4- Cópia xerográfica do jornal O Estado de São Paulo, 22//01/72, pág. 8; 

5- Cópia xerográfica do Jornal do Brasil, RJ, 22/01/72, pág. 22; 

6- Depoimento de Gilberto Thelmo Sidney Marques no DOI/CODI/II EX./SP, em 
janeiro e fevereiro de 1972; 

7- Requisição de Exame feita ao IML/SP em 20/01/72; 

8- Laudo do Exame de Corpo de Delito - Exame de Necroscópico, registrado em 
27/01/72, n° 3584 - IML/SP; 

• 9- Certidão de Óbito lavrada com o nome falso de João Maria de Freitas, em 
21/01/72; 

10- IML - Ficha de identificação: ficha dactiloscópica, foto de Alex morto e nome 
de Alex de Paula Xavier Pereira; 

11- Cópia xerográfica do Jornal do Brasil, RJ, 09/11/80, pág. 4; 

12- Oficio n° 1622 do Juiz Auditor da 2a Auditoria de Exército - Dr. Nelson da 
Silva Machado Guimarães, ao Diretor do DOPS, em 28/08/72; 

13- Oficio n° 723/72 do Diretor do DOPS - Sr. Alcides Cintra Bueno Filho, em 
29/08/72, respondendo ao Oficio n° 1622; 

14- Cartaz de "Bandidos terroristas procurados pelos órgãos de Segurança 
Nacional"; 



15- Doc. 50D/18/1993, datado de 20/01/72 - localizado no Arquivo do DOPS e 
arquivado no dia 14/04/72; 

16- Cópia xerográfica do jornal Folha da Tarde, SP, 22/01/72; 

17- Depoimento de Iara Xavier Pereira - 22/01/1996; 

18- Petição ao Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos - para retificação do 
atestado de óbito de Alex de Paula Xavier Pereira - 22/10/79; 

19- Decisão do Juiz da r Vara de Registros Públicos - Proc. n° 1152/79 -
06/05/80; 

20- Certidão de Óbito retificado com o nome de Alex de Paula Xavier Pereira, em 
16/07/80; 

21- Xerox de fotos do cadáver de Alex de Paula Xavier Pereira; 

• 
	

22- Parecer Médico-Legal do Dr. Nelson Massini, realizado em 06/03/1996; 

23- Boletim Informativo n° 1/78 do Serviço de Polícia do III Exército, ano IX -
Porto Alegre/RS - jan/78, pág. 7; 

24- Cópia xerográfica do jornal O Globo, RJ, 31/08/79, pág. 6; 

25- CPI - PERUS - Desaparecidos Políticos - Câmara Municipal de São Paulo; 

26- Ficha individual do DOPS/PR com o nome de Alex de Paula Xavier Pereira; 

27- Xerox das fichas de cadastro de Alex de Paula Xavier Pereira - DOPS/SP. 

• 
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Silas Feche, policial. 
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Subversão 

A morte do policial, 
atacado por terroristas. 

• 

O Volks de placa CK-48-48 
corre pela avenida República 
do Líbano. Em um cruzamen-
to, o 'motorista não respeita o 
sinal vermelho e quase atro-
pela uma senhora que leva 
uma criança no colo. Pouco 
depois, o cabo Silas Bispo Fe-
che lia Polícia Militar que par-
ticipa de uma patrulha, manda 
o carro parar. Quando o Volks 
pára, saem do carro o motoris,  
ta e seu acompanhante, ati-
rando contra o cabo e seus 
companheiros; os policiais tam• 
bem atiram. Depois de alguns 
minutos, três pessoas estão 
mortas, uma outra ferida. Os 
mortos são o cabo da Polícia 
Militar e os ocupantes do 
Volks, terroristas Alex de 
Paula Xavier Pereira e Gelson 
Reicher; o ferido é um agente 
de segurança, de identidade 
não revelada. 

Estas informações — de um 
órgão de segurança de São 
Paulo — foram divulgadas 
ontem, depois do enterro do 
cabo Silas Bispo Feche, no ce-
mitério do Araçá; o tiroteio en-
tre agentes de segurança e 
terroristas foi anteontem, pou-
co antes das 11h3Om da ma-
nhã. 

Segundo o órgão de se-
gurança, Alex de Paula Xavier 
Pereira e Gelson Reicher fo-
ram identificados como terro-
ristas depois que os agentes 
examinaram os documentos 
encontrados com eles e desco-
briram armamento dentro do 
Volks, furtado dias antes do 
tiroteio. Os terroristas, consi-
derados perigoso integrantes 
da ALN — Açao Libertadora 
Nacional estavam sendo pro-
curados por orgãos de se-
gurança de todo o país. 

O mais perigoso dos dois era 
Alex de Paula Xavier Pereira, 
também conhecido como Mi-
guel ou Mateus, que nasceu no 
dia 9 de março de 1949. Per-
tencente a ALC da Guanabara, 
viajou para Cuba, em 1970, pa-
ra fazer treinamentos de 
guerrilhas. Seus pais, seus 
irrraos e irmã são terroristas, 
todos com treinamento em Cu-
ba; sua mãe, segundo os orgãos 
de segurança, foi amante de 
Carlos Marighella. 

Gelson Reicher, o Marcos da 
ALN, nasceu no dia 20 de fe-
vereiro de 1949 em São Paulo, 
Capital. Era estudante de me-
dicina da USP, tendo abando-
nado os estudos em 1970 para  

ingressar no terrorismo. Em 
sua organização ocupava a 
chefia de um Grupo Tático 
Armado, encarregado de assal-
tos e atentados. Gelson usava 
documentos falsos com o nome 
de Emiliano Sessa; Mexa usava 
o nome de João Maria de Frei-
tas. 

As principais ações pra-
ticadas por Alex foram: assal-
to à agência de empregos da 
rua São Gabriel; sequestro de 
um médico na rua Cardeal 
Arcoverde em novembro de 
1971; incêndio de ónibus da 
Empresa Vila Ema, em outu-
bro do ano passado; assalto a 
uma gência da Light, em outu-
bro passado; assalto à Industria 
de Plásticos Vulcan, em outu-
bro passado; assalto ao Su-
permercado Utilbras, em no-
vembro; assalto à agência do 
Bradesco, na Casa Verde; rou-
bos de mais de 20 carros e 
assaltos e explosões na Guana-
bara. Algumas aões de Gelson 
Reicher na ALN: assalto ao 
resturante Hungaria, em maio 
passado; assalto ao Supermer-
cado Morita, no ano passado; 
assalto a uma agência de em-
pregos da avenida São Gabriel;.' 
sequestro de um médico, na 
rua Cardeal Arcoverde; tenta• 
tiva de sequestro de outro 
médico, em Pinheiros; panfle-
tagem na Escola Urubatan; 
assalto à agencia Bradesco da 
Casa Verde; incêndio de ónibus 
da empresa Vila Ema; assalto à 
fábrica Vulcan; assalto ao Su-
permercado Morita; atentado 
contra a fábrica Supergel; rou-
bos de vários carros. 

Com o título de "Vendilhões 
da Pátria mátam novo herói 
da PM", a Polícia Militar di-
vulgou ontem esta nota: 

"Nem bem decorridas algu-
mas horas do covarde assassi-
nato do 1° sargento PM Tho,  
más Paulino de Almeda, outro 
jovem policial militar tomba 
no cumprimento do dever. 

"Ontem (quinta-feira) por 
volta das 11,30 horas, quando 
agentes de segurança aborda-
vam um auto, a fim de ve-
rificar a documentação do re-
ferido veículo, pois o mesmo 
havia ultrapassado um farol 
vermelho quase atropelando 
uma senhora que conduzia 
uma criança, o cabo PM 38-865 
Silas Bispo Feche foi, covarde-
mente, recebido por uma ra-
jada de metralhadora sem 
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Gerson Reicher, terrorista. 

• . 
Alex de Paula, terrorista. 

possibilidade de qualquer rea-
ção. 

"Logo a seguir travou-se 
violento tiroteio entre os 
agentes de segurança e os 
bandidos (vendilhões da 
pátria) que ocupavam o auto 
mencionado, oportunidade em 
que os mesmos foram feridos, 
saindo ainda baleado outro 
agente. 

"Após verificação de suas 
identidades constatou-se tratar 
de perigosos terroristas que 
participaram de varias ações 
de banditismo, tais como  

assassinatos sequestros, assai.' 
to a bancos, casas comerciais e 
viaturas As cenas do bárbaro 
assassinato se desenrolaram 
na avenida República do Lí-
bano, próximo ao Parque Ibi- 
ra puera." 	 • 

"O cabo PM Silas Bispo Fe-
che era filho de Pedro Feche 
Bentaja e dona Ilelena Bispo 
Feche Bentaja, brasileiro, nas-
cido no dia 26 de agosto de 
1948, portanto conlandó ape-
nas com 23 anos de idade. Na-
tural de São Paulo, Capital, 
era casado com dona fluida 
Alves Feche, que se encontra 
em estado de gestação. 

"O cabo Silas ingressou na 
PM como voluntário, no dia 
12.03.68, concluindo com apro-
veitamento os cursos de solda-
do e de cabos de Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo. 

O cabo Feche era estimado 
• por todos que com ele tra-
balhavam e conviviam. 
Constam, em sua fõlha de 
assentamentos, vários elogios 
por ter sempre desempenhado 
suas missões de maneira impe-
cável com dedicação integral, 
tornando se merecedor de con-
fiança limitada Sua rápida 
maneira de raciocinar e seu 
omportamento diante de situ-
ações diferentes fizeram-no 
um bompolicial. talhado para 
as grandes missões que sem-
pre lhe foram confiadas". 

Com honras de herói, o cabo 
Feche foi sepultado ontem no 
cemitério do Araça; o enterro 
saiu às 10 horas da manhã do 
Regimento de Cavalaria 9 de 
Julho. Antes do corpo baixar á 
sepultura foi lido o Boletim 
Especial número 1, do 12° 
BPM, batalhão ao qual èle per-
tencia. 

DENUNCIA 
O juiz auditor Teocrito Ro-

drigues de Miranda, da 1a Au-
ditoria da Aeronautica, re-
cebeu uma denuncia contra o 
padre .Gerson da Conceição, o 
escrevente juramentado Lúcio 
de Brito Castelo Branco, a 
assistente social Vera Joana 
Bornstein, a soelologa Yolanda 
Salles Duque Catão e o socio- 
logo Luiz Carlos Diniz Freitas, 
incursos nos artigos 23 e 43 da 
Lei de Segurança Nacional, 
acusados de atividades sub-
versivas. O juiz marcou a qua-
lificação e o interrogatório dos 
acusados para o dia 1° de fe-
vereiro e solicitou seus ante-
cedentes criminais. 
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RAIMUNDO GONÇALVES FIGUEIREDO 

- ABR/71. militante da VAR-Palmares, morto em sua residÊncia no Alto 
da Balança Bairro de Sucupira em Recife-PE. 

ROBERTO LANARI 

- OUT/71 - Morto no Rio de Janeiro, em ação de segurança. 

PARA YAVERLBER 

AGO/71, militante do MF:-8, integrou a VPR. Morta em Salvador/BA, em 
ação de segurança. 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

- JAN/72, terrorista, assaltante, seqüestrador e assassino. Morto a 
tiros por agentes da segurança, após matar um PM, na Av. República do 

411 	Líbano. 

ALEXANDRE JOSE IBSEN VOEROES 

- NOV/72, morto ao resistir à prisão, em tiroteio na Serra de 
Botucatu/SP, com agentes da segurança. 

ANA MARIA DE CARVALHO NACINOVICH CORREIA 

- JUN/72. foi morta em intenso tiroteio com agentes de segurança, após 
assalto com outros companheiros kt Firma D. F. Vasconcelos na área da 
grande Sio Paulo. 

ANTONIO BENETAZZO 

10 	
- OUT/72. redator do Jornal "Imprensa Popular", órgão oficial do MLP. 
Ao tentar a fuga quando ia ser preso, no Bairro do Brás/SP, foi 
atrcpelacc e morreu. 

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CABRAL 

- ABR/72, foi morto em intenso tiroteio, por agentes da segurança, em 

Lins de Vasconcelos no dia 12/04/72. 

11 
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GELSON REICHER 

JAN/72. terrorista, assaltante, seqüestrador e assassino. Foi morto 
em intenso tiroteio com agentes de segurança, no dia 20 JAN 72, na 
altura do no. 800 da Av. República do Líbano às 23:30 H. 

GETULIO DE OLIVEIRA CABRAL 

- DEZ/72, foi morto em intenso tiroteio com agentes de segurança, na 
Rua GrajaLL/RJ, após ter atirado, com outros companheiros, em FERNANDO 
AUGUSTO FONSECA terrorista que havia conduzido os agentes para o 
local. 

HELCIO PEREIRA FORTES 

- JAN/71, foi um dos fundadores da Organização Terrorista Corrente/MG, 
pertencendo também ao PCB, ingressando posteriormente, na Aliança 
Libertadora Nacional, em seu grupo de fogo, por ser adepto da luta 
armada para a conquista do poder. Morreu no dia 28 JAN 71 em tiroteio 

• 
com agentes de segurança ao tentar fugir em um fusca após estabelecer 
contato com um companheiro. 

HIROAKI TORIGOI 

- JAN/72, pertenceu ao Movimento de Libertação Popular - MOLIPO e a 
Aliança Libertadora Nacional - ALN, participando do Comando Nacional 
da Dissidencia/ALN. Faleceu no dia 05 JAN 72, no pronto socorro .para 
onde foi conduzido, após ser ferido em tiroteio com agentes de 
segurança. ao  reagir à bala a voz de prisão. Usava o nome falso. 
MASSAHIRO NAHAMURA, o que dificultou sua verdadeira identificação. 

YURI XAVIER PEREIRA 

- JUN/72, foi morto em intenso tiroteio ao resistir voz de prisão dada 
por agentes de segurança, após assalto com outros companheiros à firma 

• 	D. F. Vasconcelos, na área da grande São Paulo. 
JEOVA DE ASSIS GOMES 

- JAN/72, terrorista e agitador. Foi morto a tiros por agentes de 
segurança. Quando convidado a acompanhar os agentes jogou-se nc chão 
tentando detonar uma granada. Fato ocorreu em um estádio de futebol, 
entre populares, na cidade de Guará, norte de Goiás. 
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RAIMUNDO GONÇALVES FIGUEIREDO - Militante da VAR-
PALMARES. Falecido em 27 Abr 71, em Recife/PE, em confronto com 
agentes dos Orgãos de segurança (imprensa). Documento do Comitê 
Pró-Anistia dos Presos Políticos do Brasil, década de 70, diz que 
o mesmo foi assassinado pela repressão politica no dia 27 Abr 71, 
em sua casa, no Alto da Balança, em Recife/PE. 

ROBERTO LANARI - Nada consta. 

PARA YAVELBERG - Militante do MR-8. Suicidou-se em 
Salvador/BA, em 06 Ago 71, no interior de uma residéncia, quando 
esta foi cercada pela policia. 

1972: 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA - Militante da ALN. 
Falecido durante intenso .tiroteio com Agentes de Segurança, 
ocorrido na Av. República do Libano/RJ, em 20 Jan 72. Conhecido 
também por "MIGUEL" ou "MATEUS", utilizava ainda o nome falso de 
"JOAO MARIA DE FREITAS". Pertenceu à ALN/RJ (Organização 
Terrorista), tendo participado de vários assaltos e atentados a 
bomba no RJ. Em 1970, esteve em Cuba, onde passou por um curso de 
Guerrilha Urbana. Em Jan 72, após matar 	com uma rajada de 
metralhadora, um cabo da Policia Militar em São Paulo , foi morto 
por Agentes de Segurança que passavam pelo local, em diligencia de 
rotina (Jornal do Brasil, 22 Jan 72). Circunstgncias noticiadas 
pelo JORNAL DO BRASIL de 09 Nov 80, 
PEREIRA e GELSON REICHER, que haviam 
uma rajada de metralhadora, o Cabo da 
mortos, segundo o versão oficial, em 
segurança na Av República do Libano, 

diz "ALEX DE PAULO XAVIER 
matado, momento antes, com 
PM SILAS BISPO FECHE, foram 
tiroteio com agentes de 

no Ibirapuera (...) O laudo 
de necropsia foi feito em nome de JOÃO MARIA DE FREITAS, nome 
falso de ALEX. 

ALEXANDRE JOSE IBSEN VOEROES - Militante do MOLIFO. 
Falecido em 27 Fev 72 em São Paulo, em tiroteio com elementos dos 
Orgãos de Segurança. Na ocasião de sua morte usava documentação 
falsa em nome de JOSE ROBERTO SALES COIMBRA. 

ANA MARIA NACINOVIC CORREA - Nada Consta. Registra-
se ANA MARIA CARVALHO NACINOVIC CORREA, militante da ALN. No dia 
14 Jun 72, após o assalto à Firma D. F. Vasconcelos em São Paulo, 
por militantes da ALN, reagiram à voz de prisão dada por Agentes 
de Segurança, ocasião em que a nominada saiu ferida gravemente, 
vindo a falecer posteriormente. Participou de doi seqüestros, de 
15 assaltos e da tentativa de assalto a uma viatura do Exército. 
Morta em tiroteio com agentes de segurança - juntamente com outros 
dois terroristas da ALN - em 14 Jun 72. Fonte: JORNAL DO BRASIL de 
15 Jun 92. 

ANTONIO BENETAZZO - Militante da ALN. Em 31 Out 72, 
quando tentava fugir da polícia, pela rua Boemer, no Brás, foi 
atropelado por um caminhão, vindo a falecer em seguida. (Jornal do 
Brasil, 02 Nov 72). 

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CABRAL - Militante da ALN. 
No dia 12 Abr 72, no Rio de Janeiro, ao ser surpreendido com a 
ordem de prisão em um "aparelho", reagiu. travando-se cerrado 
tiroteio, vindo a falecer. (Obs: 	seus crimes e morte tiveram 
ampla divulgação pela imprensa). A Certidão de Obito ne 8625. 
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de óbitos nem. F-100, fls 260v, dando a morte como acorrida às 
noras de 12 Abr 72. na rua Zizi neL 115, Lins de Vasconcelos, 

ANTONIO MARCOS PINTO DE OLIVEIRA - Militante da VAR-
PALMARES. Em 29 Mar 72, quando do estouro de "aparelho" da VAR-
PALMARES. no Rio de Janeiro/RJ. resistiu à ordem de prisão, sendo 
ferido e falecendo posteriormente. 

ARNO PREISS - Militante da ALN. Em 27 Fev 72, morreu 
em troca de tiros ao reagir a voz de prisão que lhe foi dada por 
Soldados da PM/GO. em Paraíso do Norte/GO. (Obs: matou um PM e 
feriu outro). Na ocasião de sua morte, portava uma falsa 
identidade em nome de PATRICM MORUNDY CORMICK. 

CARLOS NICOLAU DANIELLI - Militante do PCdoB. No dia 
.70 Dez 72, foi levado à Av: Engla Armando de Arruda Pereira, onde 
disse que tinha encontro às 17:00 hs com um membro do Comitê 

1 	
Central. Na hora prevista. um  VW branco placa CN-1006 (roubado). 
passou lentamente pelo local e parou cerca de 10 m à frente: ato 
continuo. DANIELLI correu em direção ao carro, alertando os dois 
ocupantes do veiculo. os quais abriram fogo contra os Agentes de 
Segurança. estabeleceu-se. então. 	Intenso tiroteio, no qual foi 
gravemente ferido. vindo a falecer quando era conduzido ao 
Hospital das Clinicas. (O ESTADO DE sno PAULO de 02 Jan 77). 

FREDERICO EDUARDO MAYR - Militante do MOLIFO. 
Faleceu a caminho do Hospital das Clinicas em São Paulo, no dia 24 
Fev 72. após tiroteio com a equipe de Agentes de Seguranca. Em 
1992 seus restos mortais foram encontrados no cemitério de Perus. 
em São Paulo e transladados para o Rio (O GLOBO. 14 Jul 92). 

FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA - Militante do FCBR. 
Falecido dia 29 Dez 72.no GrajaU/RJ, por seus próprios 

1. 	

companheiros. os quais travaram intenso tiroteio com a equipe de 
segurança que se apro;:imava do local. (Jornal ULTIMA HORA. de 17 
Jan 77). 

GASTONE LUCIA CARVALHO BELTRNO - Militante da ALN. 
Faleceu dia 22 Jan in, apos travar tiroteio com Agentes de 
Segurança em São Paulo/SP. 

GELSON REICHER - Em 1970 ingressou na ALN, chegando 
a ocupar posição de Chefe de um "Grupo Tático Armado" encarrecado 
de assaltos e atentados. Em Jan 72. após matar, com uma rajada de 
metralhadora um cabo da Policia Militar de São Paulo, foi morto, 
por Agentes de Segurança que passavam pelo local, em diligencia de 
rotina (Jornal do Brasil. 22 Jan 72). Seu corpo foi necropisiado 
em 28 Jan 72 pelo IML/SF.Circunstãncias noticiadas pelo JORNAL DO 
BRASIL de 09  Nov 80. diz GELSON REICHER e "ALEX DE PAULO XAVIER 
PEREIRA 	. que haviam matado. momento antes. com  uma rajada de 
metralhadora. o Cabo da FM SILAS BISPO FECHE. foram mortos. 
segundo o versão oficial, em tiroteio com agentes de segurança na 
Av Republica do Líbano. no Ibirapuera (...) O laudo de necropsia 
foi feito em nome de JOAO MARIA DE FREITAS. nome falso de ALEX. 

GETULIO DE OLIVEIRA CABRAL - Militante do FCBR. 
Faleceu dia 29 De: 72, no Rio de Janeiro, em tiroteio com Agentes 
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O cabo Silas Bispo Feche, da 
Policia Militar, que integrava a 
Equipe de Serviços Reservados 
de Repressão a Terroristas, foi 
assassinado anteontem por dois 
subversivos, enquanto um segun-
do agente recebeu ferimentos. No 
tiroteio que se travou entre os 
agentes da segurança e os terro-
ristas, estes também morreram. 

Segundo informações ontem 
fornecidas pelos orgãos de segu-
rança, os fatos assim acontece-
ram: anteontem, por volta das 11 
e 30, na altura do numero 800 
da avenida Republica do Libano, 
perto do Ibirapuera, os agentes 
de segurança pararam o auto 
Volkswagen de chapa CK-48.48, 
que pouco antes atravessou um 
sinal fechado e quase atropelou 
uma senhora que atravessava a 
rua com uma criança no colo. 

Ao tentar entrar em contato 
com os dois ocupantes do vei-
culo, o cabo Silas Bispo Feche 
foi atingido por uma rajada de 

metralhadora, vindo a falecer ao 
dar entrada no pronto-socorro. 

ELOGIO 
O cabo Silas Bispo Feche era 

natural de São Paulo, capital, on-
de nasceu a 26 de agosto de 
1948. Era filho de Pedro Feche 
Bentaja e Helena Bispo Feche 
Bentaja e casado com Ilda Alves 
Feche. No boletim especial pu-
blicado pelo comando da Policia 
Militar, foi destacada sua atuação 
naquela unidade, onde ingressou, 
como voluntario, no dia 12 de 
março de 1968 e féz os cursos 
de soldado e de cabo. 

SEPULTAMENTO 
O corpo do cabo Silas Bispo 

Feche saiu ontem ás 10 horas do 
quartel do Regimento de Cavala-
ria 9 de Julho, á avenida Tira-
dentes, para o Mausoléu da Po-
licia Militar, no cemiterio do Ara-
va. 

O governador Laudo Natal, 
acompanhado do nanara' Humber-
to de Souza Melo, comandante 
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PM e terroristas 

mortos em tiroteio 

Denunciados 5 
por subversão 

A Igreja pode 
punir capelães 

Cabo Sylas Bispo Feche, morto no tiroteio 

Da Sucursal do 

RIO 

O juiz auditor Teócrito Rodri-
gues de Miranda, da 1.a Audito-
ria da Aeronáutica, recebeu a 
denuncia oferecida pelo repre-
sentante do Ministério Publico 
Militar contra o padre Gérson da 
Conceição, o escrevente juramen-
tado Lucio de Brito Castelo 
Branco, a assistente social Vera 
Joana Bornstein, a socióloga Yo-
landa Salles Duoue Catão e n so-
ciólogo Luiz Carlos Diniz Freitas, 
todos incursos nos artigos 23 e 

Nota fixa 

posição 

da reserva 
A 2.a Região Militar divulgou 

ontem a integra do Artigo 32, mos 
XVII e XVIII do Estatuto dos Mi-
litares, de interesse do pessoal da 
Reserva da 1.a Classe do Exerci-
to, com o seguinte teor: 

"Seção — II — Da ética mili-
tar — O sentimento do dever, o 
pudonor militar e o decoro da 
classe impõe, a cada um dos inte-
grantes das Forças Armadas, con-
duta moral e profissional irre-
preensíveis, com a observancia 
dos seguintes preceitos da ética 
militar: 

XVIII — Abster-se de fazer uso 
do posto ou da graduação para 
obter facilidades pessoais de qual-
quer natureza ou para encami-
nhar negocios particulares ou de 
terceiros; XVIII — Abster-se o 
militar em inatividade do 11S3 das 
designações hierarquicas quando: 
a) em atividade politico-partida-
ria; b) em atividades comerciais; 
c) em atividades industriais; d) 
para discutir ou provocar dis-
cussões pela imprensa a respeito 
de assuntos politicos ou milita-
res, excentuando-se os de nature-
za exclusivamente tecnica, se de-
vidamente autorizados; e e) no 
exercido de funções de natureza 
não militar, mesmo oficiais".  

43 da Lei de Segurança Nacio-
nal, acusados de atividades sub-
versivas. 

O juiz marcou o proximo dia 
primeiro para qualificação e in-
terrogatório dos acusados e sola 
citou os antecedentes criminais 
dos mesmos. Segundo a denuncia, 
o padre Gerson da Conceição 
traiu a boa-fé de alta personali-
dade eclesiástica. da qual obteve 
autorização para ingressar na Fe-
deração de Oreãos para Assisten-
eia Social e Educacional (FASE), 
que funciona á rua hiena Barreto, 
161, em Botafogo. 

Ali ingressou em 1071, passan-
do a exercer o cargo de coorde-
nador do Departamento Nacional 
de Educação, travando conheci-
mento com os demais indiciados, 
também funcionários da entidade. 

A denuncia assiná-la que o pa-
dre Gerson, com os demais, for-
mou "um grupo homogeneo, ali-
cerçando uma amizade entre to-
dos, em razão da concordancia de 
suas opiniões politico-partidárias, 
contra o atual regime politico do 
Brasil e sua forma de governo". 

Prossegue o promotor: "Diante 
disso, a denunciada Vera Joana 
convidou o padre Gerson a in-
gressar numa agremiação politi-
ca, contrária ao governo, que 
tanto poderia ser o Partido Co-
munista do Brasil como a Ação 
Popular, tendo ele optado pelo 
primeiro. Obtida a concordancia, 
foi o padre Gerson posto em con-
tato com um elemento de proje-
ção do PCB, fornecendo-lhe a se-
nha: "Tem fósforo" e a contra-
senha "não, não fumo", isso em 
principios de julho de 1971". 

"No encontro com o elemento 
citado — prossegue a denuncia 
— esclareceu que toda a linha 
do partido adotaria a sigla UJP 
— União da Juventude Patriótica 
— para efeito de diferençar as 
camadas de classe do mencionado 
partido. 

O padre Gerson passou então 
a receber literatura do PCB, num 
total inicial de oito documentos. 
Promoveram diversas reuniões, 
ora em casa de um ora na de 
outro dos membros integrantes. 
Nesses encontros foram aborda-
dos diversos assuntos, como "His-
toria do Brasil em termos mar-
xistas", "As cartas de Marx-En-
gels", "O Capital" e o "Manifes-
to" tudo com a finalidade de in-
crementar as idéias portico-parti-
darias, subversivas da Frente que 
propunham organizar".  

do II Exercito, compareceu ao 
velorio para confortar a espo-
sa, os pais e demais familiares 
do cabo assassinado. O caixão 
mortuario, coberto com a bandei-
ra brasileira, foi conduzido até 
um carro do Corpo de Bombei-
ros pelo governador, pelo coman-
dante do II Exercito e ainda pe-
los generais Augusto José Pres-
grave, comandante da 2.a DI; Fer-
nando Belfort Bethlem, coman-
dante da 2.a Região Militar; 
Eneas Nogueira, chefe do Esta-
do-Maior do II Exercito; pelos 
secretarios. Servulo da Mota Li-
ma, da Segurança Publica, e lIen-
ri Aidar, da Casa Civil; pelo co-
ronel Mario Humberto Gaivão 
Carneiro da Cunha, comandante 
da Policia Militar, e coronel Raul 
Humaitá, chefe da Casa Militar. 

No cemiterio, uma guarda da 
Policia Militar prestou honras 
com salva de trés tiros, e a ban-
da musical executou a Marcha 
Funebre, 

OS TERRORISTAS 
Os órgãos de segurança infor-

maram que. pelo exame dos do-
aumentos em poder dos terroris-
tas mortos e no interior do 
veiculo, e pelo armamento de que 
dispunham, verificou-se tratar 
dos subversivos Alex de Paula 
Xavier Pereira e Gelson Reicher, 
pertencente à Ação Libertadora 
Nacicnal. O primeiro, também 
conhecido por Miguel ou Mateus, 
usava o nome falso de João Ma-
ria de Freitas; o segundo, de co-
dinome Marcos, estava identifica-
do fa's-mente como Emiliano 
s:. 

Segundo os órgãos de seguran-
ça, Alex nasceu na Guanabara a 
9 de março de 1949. Seus pais, 
João Batista Xavier Pereira e Zia 
da Paula Xavier Pereira, também 
são terroristas, assim como seus 
irmãos e irmãs. Fêz curso de 
guerrilha, em Cuba, em 1970, o 
participou de numerosos assaltos 
a bancos e estabelecimentos co-
merciais e industriais, atentados 
e cec'uestros. Agia em São Pau-
lo e na Guanabara. 

Gelson nasceu em São Paulo a 
20 de fevereiro de 1949. Era fi-
lho de Berel Reicher e Slima Rei-
zel Reicher. Abandonou o curso 
de medicina da Universidade do 
São Paulo para ingressar Da 

ALN, onde chefiava um grupo tá-
tico armado, encarregado de 2.'S 

saltos e atentados. São-lhe atra 
buidos 14 atos terroristas, entre 
assaltos a bancos e estabeleci-
mentos comerciais, industriais e 
públicos; panfletagem armada de 
caráter subversivo contra estabe-
lecimentos de ensino, tentativas 
de senuestro e várias expropria-
ções de veículos. 

Aluda ao 
Brasil é 
criticada 
WASHINGTON — "Quando 

subvencionamos uma ditadura 
como a do Brasil, que tortura 
presos politicos, não devemos 
nos surpreender quando a ju-
ventude nos pergunta o que os 
Estados Unidos estão apoian-
do", disse ontem pelo radio e 
televisão o senador Frank 
Church, presidente da subco-
missão do Senado para o He-
misferio Ocidental, criticando 
o apoio do governo de Nixon 
ao Brasil. Church, um dos no-
ve senadores e congressistas 
que se apresentaram no pro 
grama para refutar o discurso 
do presidente, lido quinta-feira 
perante o Congresso, prometeu 
uma mudança de politica, ca-
so os democratas vençam as 
eleições presidenciais de no-
vembro. 

Da Sucursal do 

RIO 

Capelões militares de Crate"s, 
no Ceará, poderão ser excomun-
gados, suspensos de suas Ordeas 
e impedidos de exercer o sacar-
docio por terem desobedecido o 
bispo local para cumprir deter-
minações do comandante da arei, 

A informação é do próprio bis-
po de Crateus, d. Antonio Fra-
goso, que em publicação feita na 
cidade e divulgada pelo boletim 
da CNBB faz serias acusações 
aos capelães que celebraram mis-
sa na igreja de Taua, fechada 
pela diocese por tempo indeter-
minado em represalia à prisão 
de seu pároco, José Dandula. 

O padre, que era italiano, aca-
bou sendo expulso do país e o 
episodio provocou indignação 
em Crateus, principalmente por-
que o proprio procurador mili- 
tar assegurou que não 	tinha 
provas suficientes para apontar 
o sacerdote como subversiva. 
deixando para o Conselho a res-
ponsabilidade da sentença. Mes-
mo assim a condenação foi una-
nime. 

A publicação do bispo de Cra- 
teus, entre outras, 	faz as se- 
guintes perguntas: Por que as 
capelães consentiram em cele-
brar essas missas, exatamente 
quando o coração do bispa e 4o 
clero estão sofrendo com a ex-
pulsão do padre José Dandula?" 
e "que sentido tem essas mis-
sas quando sabemos que quem 
as anunciou e promoveu foram 
os mesmos militares que fizeram 
a campanha e provocaram a 
expulsão de padre José e que 
nunca foram cristãos comprome-
tidos com o Reino de Deus?" 

CNBB silencia 
sobre encontro 
O secretario-geral da CNBB, d. 

Ivo Lorscheiter, recusou-se on-
tem a fazer qualquer comenta-
rio soabre a entrevista que man-
teve quarta-feira com o ministra 
da Justiça, Alfredo Buzaid. "Não 
tenho nada a declarar", foi a fra-
se laconica com que respondeu 
a fiadas as perguntas dos jorna-
listas. 

O encontro entre d. Ivo e Al-
fredo Buzaid foi realizadO por 
iniciativa do proprio ministro, 
após ler o relatorio que o sa-
cerdote lhe enviou saibre prisõrs 
de leigos catolicos na Prelazia de 
São Felix do Araguaia, em Mato 
Grosso. Acompanhou d. Ivo, du-
rante a entrevista, o bispo de São 
Felix, d. Pedro Casaldaliga, que 
já foi intimado pela policia 	a 
prestar depoimento sobre ativa 
odor-, 

entrevista com o ministro da Jus-
tiça. 

CNBB SE REúNE 
Nos proximos dias 24 e 25, a 

presidencia e a Comissão Epis-
copal de Pastoral da CNBB reu-
nem-se na Guanabara para tratar 
principalmente de assuntos rela-
cionados com a unidade da Igre-
ja (melhor relacionamento entre 
bispos e padres, padres e leigos 
catolicos etc.). 

Também a proxima viagem da 
Presidencia à Amazonia, Prova-
velmente dia 27 déste mês, pa-
ra uma visita aos principais pon-
tos da rodovia transamazonica, 
será debatida. O secretario da 
CNBB explicou que a preocupa-
ção da Igreja com a Amazonia 
não nasceu com a construção da 
rodovia Transamazonica. O que 
acontece é que a estrada aumen-
tou os problemas da região, fa-
zendo • com que a Igreja seja 
obrigada inclusive a dar ao as-
sunto prioridade especial. 

Marinha 
lembra 
Aquidabã 

Da Sucursal do 

RIO 

A Marinha homenageou on-
tem os 147 mortos na explo-
são do navio "Aquidabã". 
ocorrida a 21 de janeiro de 
1906,    na baia de Jacuacanga, 
em Angra dos Reis. Durante 
a solenidade foi lida ordem do 
dia do ministro da Marinha, 
almirante Barros Nunes, ofer-
tando às vitimas "o programa 
de construção naval, a indis-
cutivel realidade dos nossos 
dias". 

Candida Maria da Concei-
ção, de 83 anos, que assistiu 
à explosão do navio, ao compa-
recer diante do monumento 
aos mortos, relembrou para o 
comandante do 1.o Distrito Na-
val, almirante José Uzeda, to-
da a tragedia, a que assistiu 
quando tinha 17 anos de ida-
de. O secretario-geral da Ma-
rinha, almirante José de Car-
valho Jordão, o governador do 
Estado do Rio, Raymundo Pa-
dilha, e outras autoridades ci-
vis e militares assistiram à ce-
rimonia, 

A SOLENIDADE 
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r. 3 5 , 'J 	=I 

CJI debate o 
Os espectadores e ouvintes 

foram convidados a fazer, por 
telefone, perguntas aos parla-
mentares relativas á politica 
do governo e um ouvinte pe-
diu a Church que comentasse 
a politica latino-americana do 

mar territor' 	mente, o senador criticara o 
programa de treinamento po- 
licial oferecido pelos Estados 

(;irrito de fixar unilateralmente, flniclias ao Brasil. dizendo que 
por meio de preceito constitucio- o governo comprometia o 	is 
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'fitam 

calibre 45 	Niterói (Sucursal) — Duas patrulhas do De- 
dim Améri- tran e um pósto móvel do Corpo de Policiamento 
nas Gerais, Rodoviário Fluminense fiscalizarão, a partir de hoje.  
e. Na fuga, as ruas e a estrada de acesso a Cabo Frio, advertin-

do os motoristas contra o excesso de velocidade e 
apreendendo os veículos dirigidos sem habilitação. 

Hoje, entre 8 e 10h30m, a RJ-5 — Rodovia Li-
toranea — ficará interditada no trecho da serra do 
Mato Grosso, para ser realizada a prova de velocida-
de do 1 Rally dos Mil Quilômetros Fluminenses. É, 
por isso, aconselhável que os motoristas que deseja-
rem seguir para a Região dos Lagos. sigam pela 
RJ-51, Estrada Rio Bonito--Araruama, que está em 
boas condições. 

mil 

Estradas que vão a Cabo 
Frio serão fiscalizadas 
impedindo os excessos 

Tiroteio inata em São Paulo 
dois terroristas que haviam 
metralhado um cabo da PM 
. 	São Paulo (Sucursal) — Policiais dos órgãos de 
segurança travaram tiros anteontem com os terro-
ristas Alex Paula Xavier Pereira e Gélson Reicher, 
que morreram no local. Momentos antes, eles ha-
viam matado, com uma rajada de metralhadora, o 
cabo da PM, Silas Bispos Feche, e ferido cutro po-
licial. 

Os dois terroristas ocupavam um veicule que 
havia avançado o sinal vermelho, quase atropelan-
do uma mulher que levava: uma criança, e por isso 
foram interceptados pelo cibo Feche, que mal se 
aproximou dos subversivos recebeu uma rajada de 
metralhadora. Ele morreu quando dava entrada no 
pronto-socorro. 

O tiroteio 

José leva bombeiroM 
lugar onde deixou Joii4 
mata mas ele nao 

José Humberto, mi,ieiro de Lavras, 41 
tou ao acampamento de obras onde trabalhe 
horas depois de ter se separado do amigo te 
nheiro João Tomás Procópio, 47 anos, com( 
tivera uma desavença sôbre a melhor direds 
guir para sair da Serra do Rio da Prata, Sql 
po Grande, onde os dois tinham se perdido pl 
de quarta-feira última. 

Ontem, José levou duas guarnições de bi 
ros até o local ein que se separou de João, i 
buscas. ir, hiato, com emprègo de helieó* 
rani inúteis. Os dois trabalham numa empré 
faz o desmatamento e buracos para tórres de 
missão de energia elétrica, na serra, perde 
quando se dirigiam ao trabalho. Chegaram.l 
há 10 dias. 

Herói 
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la. Segurança 
tas. 

CONDIÇÕES 

Após as 101130m a RJ-5 
estará liberada, devendo os 
motoristas tomarem cui-
dado em diversos trechos, 
a começar pelo Km 3, onde 
é grande o movimento de 
pedestres. Entre os Kin 8 
e 16 existem curvas peri-
gosas e tio Km 30. um en-
troticamerao com a estrada 
de acesso a Maricá. Em 
todo o percurso a pista está 
regular, com alguns buracos 
provocados pelas chuvas. 

No alto da serra de Mato 
Grosso. entre os Km 42 e 
45. n acostamento ficou des-
truido pela erosão, havendo 
um .i barreira calda após o 
Km 45. Duas pontes foram 
destruídas nos Kin 59 e 65, 
sõbre os rios Jundiá e Naza-
ré. respectivamente (há va-
riantes com passagem para 
uns só veiculo). O mesmo 
problema ocorre na ponte 
sobre o rio Macaé, naquela 
cidade, onde há passagem 
para caminhões de até 12 
toneladas. 

PERIGO 

Entre os Km 42 e 88 da* 
Niterói-Friburgo, na serra, o 
tráfego está perigoso devido 
às obras de alargamento da 
estrada (há diversas barrei-
ras caldas, com passagem 
para um só carro). Não 
existe sinalização em todo 
o seu ti ideio. sendo acon-
selhável que os motoristas 
diminuam a velocidade e 
trafeguem com luz baixa 
.durante h noite quando cair 

Os carros novos, que cir-
culam desde 15 de AP71,1-

ctils in desde 15 ele dezem-
bro com licença de pára-
brisas, nem poder trafegar 
à noite ou sair do Estado, 
vão ter sua situação regula-
rizada na próxima semana, 
porque a Secretaria d e 
Finanças já encaminhou à 
Divisão de Emplacamento 
do Detran as fitas forneci-
das pelos computadores. 

Segundo informação 
daquela Divisão. mais de 10 
mil veículos se encontram 
tussa situação. A renovação 
de licença dos veículos para 
este, ano deve ter inicio em 
mame. pois a Secretaria de 
Finanças estará com seu 
trabalho pronto até o fim 
do próximo mês. 

EXAMES 

O Detran informou on-
tem que os candidatos a 
motoristas não mais vão es-
colher os locais onde pres-
tar exame. O processo —
disse — vai ser modificado 
e o local será sorteado. As-
sim. um morador de Copa-
cabana poderá prestar 
exames em Cascadura. 

O motivo da mudança, 
segundo a assessoria daque-
le órgão, é "evitar o conluio 
entre candidatos e exami-
nadores, para facilitar o 
exame." Outra razão é tor-
nar homogénea a afluência 
aos postos de exame.  

neblina, frequente na re-
gião. 

A Estrada do Contorno, 
passando por Magé. após o 
entroncamento de Santa 
Guilhermina. coro a Rio - 
Teresopolls. está em pi ssi-
mas condiçies de ti alego. 
em conseeniencia rios bura-
cos. desnivela da pista e 
costelas leitos pelos veículos 
pesados. que passam dia e 
noite pela rodovia. Para Te-
raso:adis são boas as con-
dições, mas é previsto uns 
engarrafamento antes da 
entrada, na pista de mão 
única, da descida da serra. 

CURVAS PERIGOSAS 

Na estrada para Angra 
dos Reis — RJ-16 — exis-
tem curvas perigosas a par-
tir do entroncamento ccm 
a Rio—São Paulo até o cen-
tro da cidade de Passa Três. 
Nos Km 36, 38 e 40, onde 
estão localizados os três tu-
neta, a pista é de paralelepi-
pedos, constantemente mo-
lhados. No inicio da serra 
de Miguel Pereira as curvas 
perigosas estão entre os 
Kin 35 e 58, havendo ainda 
o problema de neblina à 
no' te. 

Para as praias oceanicas 
da capital fluminense --
Itaipu, Itacoatiara, Pirati-
ninga e Cambuinhas -- o 
Detran aconselha que os 
motoristas dirijam c o m 
atenção. principalmente na 
descida da serra em Pendo-
tiba, onde o tráfego é inten-
so, há também, uma curva 
perigosa no final dc declive. 

%der o verão carioca e 
e cartiavaf. 	nua‘rn 
o carnaval. viajar quatro 
dias de ónibus e ficar dois 
meses longe da familia não 
tiraram em nada a alegria 
dos 40 artistas e técnicos 
que seguiram ontem para 
o sertão do Rio Grande do 
Norte, onde será feita a 
maior parte do filme Jesui-
no Brilhante, personagem 
heróico da literatura d e 
cordel. 

O grupo seguiu cal dois 
ônibus, que deixaram o Rio 
no Inicio da noite. Além da 
bagagem comuns a esse tipo 
de viagem, havia muitos vi-
olões, assim como contos 
instrumentos musicais e a 
voz de Vania Orle°, uma 
das litincipais estréias do 
filme e responsável pelo 
canto de uma das músicas 
da trilha sonora, de respon-
sabilidade de Geraldo Vam-
oré. Hariey José e José Pa-
ris. 

A luta de Jesttlno Bri-
lhante contra os Suassuna 
ficou célebre no sertão nor-
destino. E Jesuino virou 
mito, cantado em prosa e 
verso. Quem sabe de toda 
a história é o teatrólogo 
Ariano Suassuna. não só 
porque é membro da fami-
lia que lutou centra o herói-
co sertanejo. como também 
porque é autor dos mais 
importantes estudos sôbte o 
folclore da região. 

O filme será baseado na 
lenda e filmado em terras 
do Municipio de Assu. bens 
no centro do Rio Grande do 
Norte. O roteiro é de Wil-
lian Corbett. que será o di-
retor e produtor. 

O tiroteio acorreu anteon-
tem, às 11h30m. próximo ao 
número 800 da Avenioa Re-
publica do Libano. no Bair-
ro do Ibirapuet a. Lopo apos 
meti alhorem o cabo Feche, 
agentes de segurança que 
passavam pelo local. em di-
ligencia de rotina. foram 
em defesa do seu compa-
nheiro iniciando-se então o 
tiroteio. 

No interior do Volks-
svagen CK-4848. usado pe.as 

Alex de Paula Xavier Pe-
reira, conhecido t a ns b é In 
por Miguel ou Mateus, era 
filho de João Batista e Zil-
da Paula Xavier Pereira, 
nascido em São Paulo, a 9 
de março de 1949. Ele per-
tenceu à ALN do Rio e em 
1970 estêve era Cuba, onde 
passou por um curso de 
guerrilha urbana. Os órgãos 
d e segurança, esclarecem 
ainda que toda a Fula famí-
lia (pais, irmãos e irmãs) 
é terrorista e in alusiva 
sua mãe foi amásia de Car-
los Marighela. Na sua vida 
subversiva ele participou de 
assalto a unia agência de 
empregos ai' Rua São Ga-
briel: sequestro de u 
médico na Rua Cardeal Ar-
covarde, em novembro de 
1971; Incêndio de ônibus na 
Empresa Vila Ema, em ou-
tubro de 1971; assalto à 
agência da Light. na Rua 
Silva Bueno. em outubro de 
1971; assalto à Indústria de 
Plástico Vulcan. na Rua 
Manoel Preto, FIA outubro 
de 1971; assalto ao Super-
mercado Utlibrás, na Rua 
":".ladonstr.e .4.r-onzenas. cm 
novembro de 1971; roubo de 
mais de 20 a stomóvels, 
ações a mão armada; e as-
salto à agência do Brades-
co, na Casa Verde, além de 
vários atentados a bomba 
no Rio. 

O cabo Silas Bispo Feche, 
de 24 anos, assassinado por 
terroristas, f o i sepultado 
ontem no Mausoléu dos He-
róis, cemitério do Araçá. 
Antes, a banda da Policia 
Militar executou a marcha 
fúnebre, enquanto era dis-
parada uma salva de três 
tiros. 

O Governador Laudo 
Natal compareceu ao velo- 

E' a seguinte a integra da 
Nota Oficial da PM, libera-
da ontens pela manhã: 
"Nem bem decorridas al-
gumas horas do covarde as-
sassinato do 19-sargento da 
PM, Tomás Paullno de Al-
meida, outro jovem policial 
militar tomba no cumpri- 
mento do dever. O ti te ni 
'dia 20), por volta das 
lih30m, quando agentes de 
segurança abordavam sun 
auto, a fim de verificar a 
documentação do referido 
veiculo, pois o mesmo havia 
ultrapassado o farol verme-
lho, quase atropelando 
uma senhora que conduzia 
uma criança, o cabo da list 
38865 Silas Bispo Feche foi 
covardemente recebido por 
uma rajada de metralhado-
ra. sem possibilidade d e 
qualquer reação. 

Logo a seguir travou-se 
violento tiroteio entre os 
agentes de segurança e os 
bandidos Vendilhões da Pá-
tria que ocupavam o auto 
j á mencionado, oportuni-
dade em que os mesmos fo-
ram, feridos, saindo ainda 
baleado outro agente. Após 
verificação de suas iden-
tidades, constatou-se tratar 
se de perigosos terroristas, 
que participaram de várias 
ações de banditismo, tais 
como assassinatos, seques-
tros, assaltos a b a ncos, 
casas comerciais e vlatu- 

QUEM ERA  

terroristas, a policia reco-
lheu documentos e armas. 
Os dois subversivos perten-
ciam à Aliança Libertadora 
Nacional tALNI. Através de 
exame datiloscópico, f o 
possivel descobrir suas ver-
dadeiras identidades. Já que 
usavam documentos falsos 
com 'as nomes de Enfio 
Sessa (Gélson Reicher) e 
João Maria de Freitas 'A!ex 
de Paula Xavier Pereiras 

Gélson Reicher era filho 
de Barco Reicher e de Bri-
osa Reicher, nasceu em 
São Paulo, em 20 de feve-
reiro de 1949. Estudas a 
Medicina na Universidade 
de São Paulo ‘USP), que 
abandonou em 1970, para 
Ingressar na ALN, chegando 
a ocupar posirão de chefe 
de um grupo tático armado, 
encarregado de assaltos e 
atentados. Entre outras 
ações terroristas participou 
de: assalto ao Restaurante 
Hungria, na Rua Oscar 
Freire; assalto ao Super-
mercado Morna. na Aveni-
da Indianópolls; assalto à 
Agência dc empregos da 
Rua São Gabriel: assalto à 
agencia do Ministério CIO 

Trabalho; sequestro de uni 
médico os Rua Cardeal Ar-
covarde: tentativa de 
sequestro de outro médico, 
no Alto de Pinheiros: pan-
fletagem armada de cará-
ter subversivo contra a Es-
c o 1 a Profissional Ubiratã. 
Colégio Estadual da Aveni-
da Jabaquara. e outros: as-
salto a Agência do Brade.s-
co. na  Casa Verde; incêndio 
a ónibus da Empresa Vila 
Ema; assalto à Agência da 
Light, na Rua Silva Bueno; 
atentado a bomba contra 
fábrica da Super-Gel. no 
Jaguaré (janeiro de 1971): 
assalto a o Supermercado 
Utilbrás: e vários roubos de 
automóveis.. 

rio do cabo Silos Bispo Fe-
che, no Quartel 9 de Julho, 
Avenida Tiradentes, em 
companhia do comandante 
do II Exército, General 
Humberto Melo, cio coman-
dante da 2a. DI, General 
Augusto José Presgrave, do 
chefe do Estado-Maior do II 
Exército, General Enaeas 
Nogueira. 

Para aebá-lo 
Até mesmo a fotografia para que volte u 

da carteira de traoallso está pamento. Se aia 
muito apagada. além de ser mame na serre, 
raltiga; ah aves dela, dificil-  do — sem condi 
mente se chegaria a ele. locomover — ou 
Sabe-se, apenas, que é de segundo admitem 
cor escura, tem 1,72m de al-  beiros. 
tura, usa bigode e quando 

	
O trabalho de 

saiu para o trabalho na foi realizado dura 
quarta-feira usava u m a te. pois aléns de 
camisa cinza e uma calça dificil tem poucas 
escura. Ele está descalço. 	de apresentar 

As biscas, restritas à tado. A equipe que 
área da serra, continuam helicóptero, ontem 
hoje, durante o dia, nova-  não notou "nenh 
mente com o emprego de de vida" em tara 
helicóptero. ala' os botnbel- acreditando que o 
ros solicitam o auxilio da do aparelho, a 
população, pois alguém de, deveria 
pode se encontrar c o na goma reação do 
João. na ruo, e orientá-lo do. 

fale voltou 

José Humberto voltou só 
na tarde de quinta-feira. 20 
horas depois de ter saido 
para o trabalho, com unia 
história aparentemente 
conf ssa, mas que revela 
aparas a natureza desconfi-
ada de um mineiro do inte-
rior, temeroso de parecer 
um mau companheiro para 
os 38 colegas que trabalham 
com ele e aos quais se ajun-
tou ontem no acampamen-
to. 

A história, que conta de 
forma bem resumida, é a 
seguinte: saímos de manhã, 
na quarta-feira, e de tarde, 
depois de procurar o local 
para cavar. sentimos que 

Rasgou a camisa 

Acostumado a trabalhar muito, mas conta 
ern matas — sempre fez Is-  não foi por causa 
so e já percorreu vários Es-  seus pés sempre 1 

ra torres de transmissão — 
tados, cavando buracos pa-  sim, largos e arre 

porque usaram lx 
raras ocasião. José revelou, com timidez, 

que sentiu algum medo, 	José Humberto 
pois não conhecia a serra pai de três filha 
do rio da Prata. Se alguém sidero em Lavre 
lhe diz que ali não existem Gerais, onde tu* 
onças, ele .sorri aliviado, mulher e cinco 1 
mas parece ter dormido João Tomás Proa 
pensando numa delas. 	duas famílias ido 

Reclamos' apenas da José conta com 
mata fechada em vários cimento do coou 
pontos, com muitos espi- 

 para que possam • nhos, que lhe rasgaram a 
trabalho e retalie camisa branca. Apresenta, 
a Lavras, talvez de também, os pés Inchados, 
dias. como se tivesse andado 

Cavar no morro 
José, João e mais 3 8 seis metros de prol 

mineiros, todos de Lavras ou de — para que a 
proximidades, são empre-  nha depois cravar 
gados da firma Nellan metálicas. E' um 
Tadeu Leite, com sede duro e os homens 
naquele municiai°, que rea- 	por serviço realizada 
liza trabalhos de escavação 
e roçado em qualquer pon- 

atual é com a Sociedade 
to do pais. Seu contrato 

Brasileira de Eletrificação, 
que instala linhas de trans- 
missão de Santa Cruz a 
J aca repagu á. 

desmaiar, deixando tocos 
com 15 centímetros de altu- 

O trabalho consiste em da disposição 

para 
lho, podem
350,00 por mésgai,d3141 
feições e um local
mie. Ver a f 
dois era dois 
mais, depende 
tancia do local 
Fazem isso há 

Contam que, dos 

porque não ra. no máximo, numa faixa 
prego fixo em de 30 metros de mata, e 
cipio de origem. cavar buracos — alguns de 

No estábulo 
Cens uma pá, uma picam- caro. em forma 

ta e una enxadão, cada um que coberto com 
deles sal diariamente para dá uma cama 
o trabalho. Levantar às 5h vel. 
e começar a andar, pois pa- 
ra atingir o local de cavar 
pode significar seis horas milho, neiras, fase 

Em volta, 

1 Nossa 
flilagrosa 
.enhor anun-
e o Verbo 
amou. Ave 

Escrava do 
p em mim 

Ve'nta'is 

Carro nôvo Grupo -viaja 
tem placa em para filmar 
UM semana "Jesuíno" 

MILTON SOUTO MAYOR 
E 

NILDA SOUTO MAYOR 
(MISSA DE 30.°  DIA) 

0 Diretor e funcionários do Escritório de Repre-
sentação do Govérno do R. G. Sul, na Gua-
nabara, convidam os parentes e amigos para 
a missa que mandarão rezar, no dia 24 do cor- 

rente, às 9,30 horas, na Igreja da Cruz dos Militares, por 
alma de seu estimado funcionário e espõsa. 

Antecedentes 

A nota 
nota — se desenrolaram na 
Avenida República do LI-
bano. próximo ao Parque do 
lbirapuera. O cabo da PM 
38 860 Silas Bispo Feche era 
filho de Pedro Feche Hen-
Laja e de. D. Helena Bispo 
Feche Sentais. brasileiro, 
nascido a 26 de agosto de 
1948. portanto contando 
com apenas 23 anos de 
idade, natural de São Paulo 
capital, casado com D. lida 
Alves Feche, que se encon-
tra em estado de gestação. 
O cabo PM Feche ingressou 
nas fileiras da PM como vo-
luntário. no dia 12 de março 
de 1968. coneluindo c o In 
aproveitamento os cursos 
de soldado e cabo da Policia 
Militar do Estado de São 
Paulo. O cabo Feche era es-
tiolado por todos os que 
com ele trabalhavam e com 
quem convivia. Constam em 
sua fiálha de assentamento 
vários elogios, por ter sem-
pre desempenhado suas 
missões de maneira impecá-
vel e com dedicação inte-
gral, tornando-o merecedor 
de confiança ilimitada. Sua 
rápida maneira de racio-
cinar e seu comportamento 
irrepreensível, diante da s 
ações, fizeram-no uns bons 
policial, talhado para as 
grandes missões que lhe fo-
ram confiadas. O corpo do 
cabo Feche foi velado no 
Regitnento de Cavalaria 9 
de Julho, onde recebeu 
todas as honras de herói. O 
féretro saiu as 10 horas pa- 

"As cenas elo bárbaro as- ra o Mausoléu da PM, ire 
sassinato — continua a Cemitério do Araçá. 

Girando por aí 
• 

Os bombeiros de Campo direção única subi 
Grande, que assumiram a sair em Jacarepigai 
direeão das buscas ontens gu ou Campo Ora 
pela manhã - os trabalhos também possível qui  
começaram na quinta-feita nha atingido um d 
e durante a tarde desse dia bairros. 
José Humberto velo u sozi- O problema é'; 
nho ao ponto de origem 	José como João --  
levantam, agora, duas hl- Rio há 10 dias, alo 
póteses para o desapare- cena nada da cidsdi 
rciimoicóript ioo.  de João T o nis á s sabem nem mesmo 

do local do acari 
A primeira é que ele pode perto da Praça do 

estar ferido — ou mesmo em Campo Grande, 
morto — em algum ponto seus companheiros:1 
da serra. que tens diversas humilde, ele pode  ej 
ribanceiras. Mas como é re- rando nor algum b 
lativamente fácil sai' da como um mend 
mata, pois tosem segue uma saber como acodes 

estávamos p 
queria seguir um 
que importava 
uma ribanceira, 
em cipós e 
companheiro J 
não aguentaria 

— Então, Mie 
mo -- ac 
dizer que pateei 
numá Ines 
frio e fome. Na e 
dia seguinte, dm 
conseguido dormiu 
mente bem, volto 
nhar sem direção 
num local da as 
a companheiros, 
chamam de pont 
moço. 
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BAIRRO CIDADE 	 ESTADO 

RUA 

CA.0 PAULO S-.1:.0 PAULO PLTjLEIt 

o PAULO , &VIDE 

1.070 Fotografia catalogada no DOI .  sob n.o 

Anexos- 2 Individuais dnotilonc6pican; 3 lotou do frente o 3 do perfil. 

FRENTE , P O 	5 

_. • 

Destacamento -ffe"--Zp-ei'a-ç3c.; --drin(ormacões  CODI - li Ex 

. 	, 
Ficha Individual  

Nome": 	GILBERTO tifri.210 sItar: nutoss  

4Codinome(s): 	51111", "MtIU22", "coBuca"
.‘ 	

• 

4V
\  

Nome(s) Éalso(s):  "CLELOS :,17DRIDE 	UIVO') "ÉLC1O  

. Filiação:  JOSÉ MARQUES PILHO o 1111.RT-A EI;11/  

Data de Nascimento:  23 DZ  Anal', Dr. 1944  

Naturalidade: 	WIXERAMOBIld 	 cuia 
Estado Civil: 	cAsL:m  

. Documento de Identidade: 	  

III cutis  mo Rum 	. altura 	la ' 	cabelos  CAST 14ÉD LIS 	olhos  CAST IIÉ.2D 

RASPADO barba bigode 	
, 	 RASPADA  

Profissão:ESIUDA•TTE — P:-JFESSOR  

Residência: 	P.jA QtriT1:0 "ii.g  77  

S.A.& PULO 

Local de, trabalho: 	  
RUA 

. • 

BAIRRO 	 CIDADE 	 ESTADO 

Local da prisão: 	AVEITIDA DitICADMIO FIM. LIMA  

.. 	. 

.í 	

CIDUF. A 	 LZ1ADO 

Motivo e data da prisão: 	SUI-TI VEZ.U. 0.-1•31132JDIEn0 	18 JZI 1272  

Organização Subversivo-Terrorista: 	 L  

Data da hlentilicação: 	20 JAU 1972  
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Declarações que presta 

1 • 	 • 

GILBERTO =IMO  IDNEY MARQUES ("CAPIC2 

 

D..g. _ 	 "MAURO"  ).1 	• 
	 • 

À TURMA DE INTERROGATÓRIO PRELIMINAR  C 

18/1_9/Jan 71972. 

ORGANIZAÇÃO A QUE PERTENCE:. 

o 

Declarou o seguinte: que pertenceu'll AP de 1967 a 1969,quan 
do foi glic.iado para a ILN por um indivíduo cognominado "CHICO" 
(não é "CHICO" da LINDA GUEFMENDA ("SUPRA") preso em Fortaleza / 
por volta de setembro de 1970; 

Que em setembro foi deslocadc, para São Paulo passando a ccs 
tatar com JOS2 SALES r7, OLIVEIRA ("SALES") e residir numa Penso 
2i rua Tatine nQ2-A - Ipiranca. Que de setembro a dezembro de // 
1970 manti4a contáto, apenas, com JOS2 SALES DE OLIVEIRA ("SA.../ 
LES"), 3CW participar de qualquer trabalho para a organ5.za4o. / 
Por volta.de janeiro de 1971 foi passado para PAULO DE TARSO CE-
LESTINO DA SILVA ("THIAGO"). Por volta do carnaval de 1971 via../ 

jou para Recife com o objetivo de col.tátar com "EODE" ia ALN, / 
através de uma militante do PCBR, do nome RANITZTIN 	ou° i-raballn 
no Instituto do Medicina infantil do Pernambuco. a rua do:T; Cce-,/ 
lhos=  na funçao_de,enieeiraeueIe. Que atravcs de RANUZIA 
cou sabendo que ".E0JJ.:5" foi Q • • '•r •?-.1;Rk` QR1;04 	2-Pu e .;;L7112.SW • . • 	s" !%, 

=liou seu contato com o mesmo. Que permaneceu cm Recife até / 
P.eer es s ou 

a São Paulo e ficou ligado ao MANOEL jC,Sl."; 	NUNES AL= // 

("JOS2 ANTOrIO" ou "TE0"),(morto),ate a época da sua morte e em 
seguida foi passado para o FRANCISCO CAFMOS DE ANDRADE ("VIEIRA"' 

"ORLANIO","CNICO","MIRL007:0" ou "IDNGA")(pro) através yuni ffs 

VIER PEREIRA ("JOTIOZZO"); que passou uns 30 cias em contáto com 
FRANCISCO CARLOS DE AI D= ("VIEIRA","ORLAN","CHICO","=NNO-/ 
CM)" ou "FUNGA"), que passou o depoente para LINDA TAYAH ("ANA / 
MARIA DE OLIVEIRA","NAn FAVA","1.1IRI=" ou "DIA"), que lhe pas-/ 
sou para JOSE MILTON BARBOSA ("CASTRO"). 

Que participou de uma "ação" contra uma Viatura das Folhas 
da Tarde, nn semana "TOLEDO", "MALJ.GHEIA", que resultou na cuei-
ma da Viatura. Que dessa ação participaram: JOS2 MILTON BARBOSA • 
("CASTRO"), "MATHEUS", outro indivíduo que não conhece e o depo-

Avi-Dvi.:, 

ticipou das seguintes ações: 
S50 SeLantiEo, de onde cxrro-inria-// 

'A, do 7.i em serviço no locai 
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Declarações que presta 

LIMA", "JOAQUIM" OU "MAURO"). 

TURMA DE INYERROGATORIO PRELIMINAR___L_DAt 

1821.9/Jan A272. 	. 

ORGANIZAÇÃO A QUE PERTENCE:- 

C.-  o O 

cipantes: o depoente, JOSÉ SALES DE OLIVEIRA ("SALES"), 

GTA/ALN. \ • 

0 )1.  

) A 

"DILAS" 
(preso em Fortaleza), mais três indivíduos que não conhece. 

entd-,--"RECRUTA" 
za), JOS2 SALES 

• 1  leza). 

•j 1970 - Expropriação em uma' residencia 
(não encontraram dinheiro)- participantes: o úepoen±e, "RECEU- 
TA", "TIMOVENNO" e "CHICOl. 	-s Ti41.0';1-k 01-̀ °  SN:A. 	511L> 

.,_1 ilz-uu 	 ... 
1970 — agasto — sequestro do uu cidaduo de nome JO.0 A1-2,1ANIO,na 

ri;k •
''
ycidade de São Benedito, 'cm uma ação financeira, que rendeu Cr. 

	

., 	 .1  

	

,
, 3' 

f 	22.000,00 e em razão da itima ter reconhecido um dos elementos 
da ação, foi eliminado a tiros; eue ficaram oncar,re,,,ado . dia exe 

W.  " cugãO7-"WRLDEAR", "TIMÓCHENKO" e "RONAL e;"—':4=00or 
te permanecia pr6ximo a viatura,- participantes: o depoente, ,/, 

.' 	---- r-,',fs,-‘.•N,c, kid..., ,t. :Ao ui e• 	• 
"RON.Z101 y e "RODBRTO". úoclos os parti, 

cipantes desta ação foram condenados prisão perpe.ua. exceto 
"RONALDO", que ioi condenado o 30 anos de reclusão. 

O depoente declara que tem "ponto" com ALEX DE PAULA XAVI-
ER PEREIRA ("MIGUEL") para o dia 19-1-972, ás 1600 horas, na / 
rua Grécia com Brigadeiro Faria Lima (lado direito c.o quem vai 
pela Brigadeiro Faria Lima), com alternativa para as 110Q horas 
dos três dias seguintes, na rua Jandira n2500. 

Que ALEX DE PAULA XAVIER..Fr:2E1RA ("MIGUEL") está usando ca 
belos curtos e para.. 52Ilreahen.....aseuron), roupa esporte, r_e_ 
logio e ando "9-i-.dk9ffiEn9Y4i4Ver.,:calibre 38. Tipo fisico:.12 6C= 

• 
de altura aproxiMadamg;.1A-e1WtC.ffrno aralescuro, lábios gY.ossos, 
nariz adunco. • 

• Que alugou a 
.de, aos 20 de de 
tencia de CrU.350,00 para o proprictgrio, Sr HrncuLEs DE TAL, 

com escritório 2 rua Santa Tereza n°20, 

equivalentes a tres,Orien do nlurnica.. 

'o  , 
J- ou 4° andor- Centro, 

• - 
..••••• 

• Instituto de.Química, 

( 	
um Off-Set e uma máquina 

J 
X50,  

45:P 

• 

de onde expropriaram um mimeógrafo, 
de escrever. 

1970 - Expropriação na residência de um Sr. de idade apelidado 
"NEOZIMIO", de quem levaram CrZ4.000,00 - participantes: o dere 

"14JRI" (preso em Fortale-
e "dJgcc)" (preuo em Porta 

C4i°11  

na cidade de MARANGUA:2E / 

(preso em Fortale-?.), 
DE OLIVEIRA ("SALES") 

"WALDLIIAR" 	TLIOC1 I;''_0" 

11 

• CtrIfere c.,in 
tiho" ( 

7 pocitando como fiança a impor 
encia) á. rucl 4.  n°77, Sc-.1 



ft7t) 11'4  

SRaúttêW4P0•  P.a os, ... assim como 	data do óltiaz 
As 8  á5! v 9 	 •  

..vador. 

141.1.L 0"), ia ;.imbere, 1073 - 

ota rapa", trata-se 

110 

.0" 

è 	a't 	I L) ( 	 U 
pres t a 	 :7:2:2: 	-="15.:2.:12_.:1 -C 	 ud'' • --11  r- 

reli& 
„ , 4,%40Pis 

A TURMA DE INTERROGATÓRIO PRELIMINAR.::4'1;:pAS___,Q5),NO,.0 
‘'*,4  

19.P031 JM _ 

• ORGANIZAÇÃO A QUE PERTENCE : - 

C JO 

Confirma as suas declaraçõos anteriores, acrescentando que ontem (15 Jan.72.  

.a 1630 horas, cobriu "ponto" com 	DE PAULA XAVIE?, rzazini, (":.7-x="), na ala E: 
paio Vidal, esquina com a Avenida Erigadeiro :;;ria Lima, sendo certo que logo depoic 

ambos se separaram, M25 decorridos dez rainutoz, quando o declarante havia caminha'o 

um quarteirão, estando jzi em frente do Shopinz Conter Iguatcai, foi identificado p: 

uma viatura do DOI, momento eM que empreendeu fuga, mas foi detido após receter al-/ 

guns forimentos; que em face disso, ó possivel que =X DE PAULA XAVIER PE:EIRA (":. 

GUEL") tenha visto ou pressumido a detenção do declarante)  em consequência podere: 

pomparocer no "ponto" que torci às 1$00 horas, desta data, na Elza Grécia, esquina c: 

Avenida Lrigadeiro 7hria Lima; que o depoente afirma que o referido "ponto" ó real 

nao constitue nenhum subterróc:io coa a finnlidadc de eaquivar-oe en responcatilidaje 

Que as anotações: " D. Tambaó, Avenida Cabo Franco, no 3386, apta 82", ref.21: 

:-se ao endereço de um ex-colega dr 7aculdzide: atualmente professor de r.'uf.mica da T.".:IL 

versidade da Paraíba; chama-se ALDEN01t HOWJEA, sendo certo que o viu, pela ultima 

Vez, por perto de 7 de setembro de 1970, por ocasião do seu casamento)  acrescentrae 

que ocitado elemento ó aeenaz amio pessoal do declarante, nRo tendo nenhuma lira: 

com a ALN ou outra orranização do esquerda; suo o citado endereço foi-1112 dado hei 

ocasião do mencionado casamento. 

• Declarações que 

11:YITJI10"1  

Que quanto ao recorte do Inatitudo do nedicina Infantil, Rua dos Ce8I:-.os,s/S. 

(Conjunto ao HospiLal D. Pod-o II) :i-'•:a Postal, 2532, fonns 2-1!42,, 	2-1491, 2-1=7 

2-6591, Recife - PE, relaciona-se com a enferr-cira-chefe do Ambulatório 2..o citado 

titutO, chamada =MIA sendo certo que tal recorte lhe foi dado por JC.1...; •T "'^ 

OLIVEIRA ("WLES"), a fim de que o depoente entrasse com ela, o que realmente fez 

setembro do do 1970, com o objetivo de obter contacto com a ALN; que IZAWZI;, apresen: 

ao depoente, o seu irmão PmEns DE Ta;  o qual por sua vez, apresentou um outro ele-

mento da ALE, de quem o depoente não sabe nada exceto que era um tipo moreno, 'uai= 

magro, pOsto que o viu s6 uma vez; que tal elemento .ja sr desli:,-ou da orz;anizacão; -

que o declarante manteve contatos por algum tempo Coa RAI:UZI.11  todavia, após uma se-: 

na viajou para esta Cepital, visto que se encontrava sendo procurado em.7ortale-a,t:: 

do aqui permanecido cerca de quinze dias, .mantendo contato com JOE.t sAL2E -)E C:.,172.= 

("SALES"), após o que retornou e novamente começou a manter contatos coam, nfz.z.TA e /- 
'sou ir;Hão RULEES DE TAL. 

r^177Ar70 	Deverzi continuar a 

contato, conforme consta nu. n not 

. Quo quanto as anotaçãoes: 

Sumaró - TL Azul 	- CJ 040 

um levantamento, visto que referida pessoa o proprietória de uma peereirn teia 

	

T 	II U A .... 
9.7t".' 	ú z‘ A r- r* 
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Declarações que presta..`2:-""'....f_' L.j.r7".""...7:_ri.2r2.'...M.1,•'4" 

oP 
•'.A.t;.'-(c.D.P_s _ 
Yi 

A TURMA DE INTERROGATÓRIO PRELIMINAR  " I 11   
DA___(21______ 	___ 

. • 	iki 2.91211_,__;.A:L/.....1._52.72 	 .\ ( 	 .; • 	• - )  
. moi.  

ORGANIZAÇÃO A QUE PERTENCE : - 	CrT./:',I,'Y...; ,.-..!-.2,...
\ 

,,Y.1 • . 1,1 j 

ura "ap.. rõlho" (o que estava mora-ado presontc.,.mente) juntamentz. 
EACED3 ("JOANA" 	"ESTELA"). 

QUe 	Z..1'  1'r 	.2 	A":"'n:r.0 CA'"•'I,OE  	 (""'17 '"") 

Cara relaçao ao ponto desta data, acresccata o sezuintc: ALE:: DE rYjr,,A 
VIER PER= ("1-ZGUEL") vira' a.%  pé, pois nE.:o t,,,:1 carro, aos t? porque não sabe diri- 
gir. 	É elemento extremr.mente cauteloso e Loa experimenta-_o, porquanto, Cr. nota 

	

110 qualquer viatura estacionada na área, não entrará no "oonto". Isso e 1f. 	-'o o cor;2 
to. 	Ainda, ne poderá cz:rair.1"-ar pelo outro lado da calçada O 1: vando re 	algo anca 

mal e se o depoente 1,4„ esta. Caso virit-ique a aus,Sncia deste, demorara: d_is ou 

minutos, depois andara tira pouvo e retornara rip local, findo 	de dez a ou•çnzc.,  

minutos no raÉ.:zimo. 	D PAULA XATITER PE?,EIRA (":1IGTFL") pojc.».re, ser ia' alimente ••• 

conhecido, pois é 1..ai5:inho, magro e tom nariz adunco, bom fino. Anda armado do re-/ 
volver calibre 3C, enfiado na cintura, mor entre a calca. AL= DE PAULA XAVIER :E_/ 

RIRA (":.a="), costuma, 

do .  "ponto". ALT.T.',X DE PATJLA YrrIErt PERETTR.A (": 1̀T."=") tnntará fugir caso pressinta / 

qualquer esquema° 

Que caso fure citado llponto", cobrirg. uma "rf,forncan (or,viam^nto 

lecida) no dia serruin3, ?Is 1100 liaras, na 2:la Jandira, ns? 500 - bairro de ::.oema; / 

• CO71 O  Proprio AL= DE PAULA XAVTER 	("rTT-UEL"). 

• Que caso seja Parada. essa nreferSacia:', (it.:a:leo por um corno pelo outro), Co- 

s 	• 

brirá una outra "roferSwin- cora YURI :AVT:R PE= ("J07,0=0") que cera auto-a"__ 

ca, .à.c; 1400 horas do mesmo dia, na Rua ria Pastor, ca frente de una fábrica, altura 
do n2 2000 (poderr: mostr_r. 

Que so esta. refer-3naia furar, co`1: ii a no dia seguinte, as 1300 horas, na 

ou2nnon) 	 • 

DIA 

'1'70.4;0 

o"---TZ-.14;..2'. 
o 

- 	una outra "referneia, que scrc. co, 

ratinz deanos, maio n=ro, 	,-,-,,- 
. 	 4•••••••••••........o. • 

?I'07:‘V1=.,J2 mant,.çm "uontos2com :_LEX DE nu,  V 

Rua Renato Paes dc Earros, nº 1000 

-1U12.2="° 	
(1't 

-:T7-311 ) 2 
1,60ade altura, ncn:3.2i 

1,.....MITaaMie•~10~11•11•.., ••••••••••ffigamalhaNlil.i...••••••••• 	  

XAVIW PEREIRA (.1==.1). 
Que nessas referSncias, os cuidados 

rificacão, antes do. 

	

	horg.rio, c:a arca e local da "r.:ferneiaT.', atentar para a norma- - 

lidado das condições fisir_as do "contacto", 'rem como transitar ao longe do local /-

exato, essas vcrificacjões r,eralmento são feitas cio carro (az vôos, de t.2:1). 
. 	• 	_ 	. 

Que 11T2j:-...Dr• PAT-ILA 	P2223.::14 	 o coordena-10r do g,•uno a eu--,/ 
o depoente fazia parte, _porquanto; tonLacesso 	Cdpula 	GTA/:;-•::`, sendo que, •  
hipcitese de scr prSso-i----tug-•-htir' 	C21.1 	 YUR.1. XAVIER =In ("JO"="), 

Arr:oirro 0ARLO3 D1.3;p:4-1:-AM ("::AT" 	"72j1:0" 	pOnSIV01-.21-1t0 

(!!co.").":n 	 -("....r.nr2L") não tem "apirnho", pois recife 
r. 	 -1 	 • MIAI quarto dc p„fl.....0, 

4541d ou • xr, Me. do 100 111.. o 	p.) r- 	 t 	. 

zao dobrados, per 	p 	ve- 

GELS0N R7:IMER 



Comissão Especial Dec. _ 
Aretiivo DE'OcS - 

C::)...;;I:: .U...-..,',) - :.'i,.:. 4 • • • 	1_, sz. .,:: r:: ,-..,.. VI iN • ) O 1 .1)1 1 .... 1...• I.•• é à I. S'iè - 

DCCIaraçõcs quo presta An. i:::::t.,......"-:". -7„..=::::x.:.-2j-"'"' 
ou  ":.'-ittin0") • 

A TURMA DE INTERROGATORIOPRELIMINAR_ 

ORGANIZAÇÃO A QUE PERTENCE:- 

?Dr) •Jing.P • v.17  ?j.c, • 
2 , 

OD-Lovia-b.,..— DO DIA 
til 

O 

P.  O 

APP 	i r  54 

Quo no dia h. de janeiro de 1972, foi suspenso da orrafel ,̂.wes\poi- 	mis, 
cn virtudo do tor por lido 500, CO (qu:Lnliehtoz cruzeiroz ), zondo que tal notL:ia 

lho foi transmitida por A.12:: 	PA'JLA 	rra-artA ("1:1:="); que essa susper. I t! 
çao implica em ficar fora das "ações". 	 ti  

• 

on • 303 bl.. de 103 ns. • 9.71 
••/•••• ,••ffl• 	 ••••••••• 	• • 



:1.  . (... • / Decldrii•Aes quc 

11.5LUIQ 	.: 	, 	 2,1J O.. 

À TURMA DE INTEROGATORIO PRELIMINAR  A  . .R 	 1 

9/10/ FE/ 72 
CM',NET.AÇÁO A CUS PEnTENCE:. 

itri 	
. 

••• 	.1- • 	• • 	1.  - 

1U2-i021. 

1,_,0D0 DIA 

O depoente cfirr^ categóricamente que caso soubesse -)) 
da locelizaeão do referido aparelho, sob hipótese alguma o entrezri 
ria è repressão, sendo que o mesmo aconteceria, caso avia esse al-i  

gum militante na rua. O depoente também afirma que entregou o 

to dc dia 19/áAN/72 e as referencias, devido ao fato de saber quc 

tais não seriam cobertos, pois foi preso no momento em q AL= :j 
PAULA XAVIER IERETRA (';JIGUEL") atravessava a Av Faria Lima, após 1 

to cr.a o depoente. 

• 00000000000000000000 • 

lliSSãO Especial Dec. p 

A-quivO DEOPS • SEC 

• 

Declara que confirma suas declaraçUcs....Lt -1Ores. 
.Em 1968 o depoente candidatou-se á presidencia 	do 

DCG da Universidade Federal do Ceará, havendo perd5do, a eleição -
por haver sido queimado pela eseuerda festiva como policial. Pos-

teriormente o depoente e seu grupo passou a auxiliar esse mesmo -

pessoal, inicialmente montando o-esauema armado para as manifesta 

ç5es de rua e posteriormente tomando parte ativa nbs discursos e 
organização de maneira geral. 

Nesse esquema armado era utilizado bombas molotov fa-
bricadas cozi clorato de potássio e armas curtas (revolveres e pis 
tolns) de posse particular. 

Durante o período em que esteve homiziado na) aparelho 
do Yuri XAVIER =RENA ("J0=011 ) sbmente conheceu do mesmo o cor 
redor, o quarto e o banheiro, conforme croqui de 23/24PAN/72. - 

Prize-se bem que o croqui em referencia está incompleto e de manea-

ra geral-o existente no mesmo pode ser bastante diferente da rea-

lidadP; pois o depoente nãotem cit:ncia da distriuiçEío e exista 
cia do outros ce)modos. 

No quarto em rue utilizou durante o período em que - 

estevegumrdadó, verificou a'existOncia do seguinte: 
- um armário .com gavetas 	. 

-"umacama de-armar com colchão 

-. 1.gravador mini-cassete com fitas Z-7 

- uma metralhadora !N expropriRda à IL com um carregador 

- uma pistola Colt, cal 45, com 2 carregadores, expropriada do 

-um FO • 

• 
,CCnfere com o 

;te r-, • • • .• • • e •!, rk O 	• 

Mal. OU • XV bis. d. IGO lb: • 9 • 71 



000.....70~~umoomme~e4 

10/.124 ..17(1V / 7:2 • 
—
1
----  

ÕKGANIZACÃO A QUE PERTENCE : ALIT 

' • 	_ orddraçbes que presta. __Cl 	 :0  

,%/04  
A TURMA DE INTE R IZOGÂTÓR 10 PRELIMINAR_ ".32..)_ DAS.......W.:1Q..2..AS_ 1.12 .3.3. ...1'........ . ;, 

( h 	. 	, i 
t./..,-,r, ..-' 
0 t•''." 

Confi= ourw decinco anteriores esclarecendo, quo 

roti2icar o uca de.nor:onto Co ontem2  pois na verzlade, deedo 

prtoo, tc:1 colaboraclo con ôrte Creao do :Zoprosoaop a caber: 

1) I:c.)caliz::.çao do ccu apawnho o quo possibilitou-a 

cão do ELIA= rOTIGUARA MO= ("JOANA"). 

	

2),Iponto" na Avenida raria ilma„ esquina 	GrJcie.)  

Co YUItC NAV= ?rins:Em ("Jo.kz7.o") conlpa,reccu, tcndo 	• 

3) "Ponto" na nua Jan•áira n2 500„ ando compar:,:Jor.:_:_-, 

PAULA XAVIRn 	 o Or:I,S017 R2ICIEM 

morro= 	tirotoio com os r.2cr.toz) das fbrçgto 
. 

4) Informo sObro 	rrout.p_sla,..i.Vo.c.;rtaçaa...:Zz:o.i.„-_-_,,--: 

te, ondo identifi.cou um deu militantes do .comando, 

'ITrn ("`.2012.7",,t2" pu..VJOS-2,1 ). 

enr,—  
Uket-J.— 

 

 

Quo ralo era sua íatcnçao fazor a rofcrC:tncia qua ca..zza 

sou depoinento do 09/10 rev 72 (das 2030 b,.0 2230 lio); quo 	c.. 
do, vara tentar a sua rcabilitz.- .03 argido a oorninto 

inT.clo do rôo do dczeribro do ano findo, colocou an 

to com Irina XAVIER rnrruma ("707.toiao,7 )1, uri elemento do ar,e,io, se•s, 
conhecido, do nono.  1Al7UNDO LIX2r cosmo ("DAvirà"), funileiro, cl;-.c 
norava r.a pensas alta à flua Tatlut n2 7, no Bairro do 

(travcosa Ga Rua Lima Darrezo). :Ia época acima roforida, 

C01:1110 ("DAVID") recebeu da•  ALli o.trc,,v6s' de '5.1";:2: XAVI:NZ 
••,r • ("j04.0À/10") Cr r3 7.6003 00 parac.on-',..ar a oZicina 	da ALNÉ  

fiai do ali serena reparados os carros expropriados, oz.: C11.1.C"'G CO ""'"u yw v im, 

ric:a rnudr-nri'a do côa. Scr.rirla para =pares do qualquer batida do /) 
carro, furos do bala, otc. 4abo .quo a oficina foi znontada, maio pc. 

Quostao ao socurança, ignora o local. O referido funilàiro podo: 4/, 
Cor encontrado à noite, na pensão onde toor.m..i. 

"*\I Cera * 302 bis. de 100 f h. • 9. 7i 

     

       

       

/.._ 
 p {1 II ?".117 ("5 7- 	,1 Y.-::••, e te '7 f• 	• *; • 11 	Cl • P 	,N(' 41 	 Cen";CT 

. 	‘,.. 	. 	 • .., 



stituto, a Sin3. 

381 .3.76/SP 

ser reco]  ido ao Necrotério dêss 

ab ix 	alif' doif 

	  Doc. Ident 	G-5.  

Côr :  Branca 

Nacionalidade  Brasil e ira 	Naturalidade: 

Profissão: Estudante 

Nhandeara/SP 

São Paulo,  20   d 

DELEGADO, 

(nome dactilografado) 

de 1972 	 

•••••valum 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 40.(f,(4, r 54 ).  

.:INSTITUTO MÉDICO-LEGAL DO ESTADO 

REQUISIÇÃO DE EXAME 
	• •• r• 

/t) 1  

Ilmo. Sr. Diretor do Instituto Médico-Legal do Estado. 
	

?V2.  

CAPITAL 

Solicito suas providências no sentido de 

de ser submetido ao necessário exame o cidá er 

NOME: 	 
JOÃO MARIA DE FREITAS -9/c 

Idade : 

	

	
26-06-49

sexo: 22 anos—  iro Masculino Estado civil. -  Solte 

 

"PRESIDÊNCIA: 

Pai:  Simão Pedro de Freitas 

mãe.  Maria Deolindo do Nascimento 	 
Ignorada  

FILIAÇÃO 1 

Falecido às  1100 h 	horas e encontrado às  1100 	horas 

Do dia 20-01-72 	à rua 	 República do Libano — á  altura do  n.o 1000 • 

Bairro:  Ibirapuera  

Homicídio . 

NATUREZA DA OCORRÉNCIA: 	Acidente . 

(assinalar) 	 . Infanticídio . . 

Abortamento . 

Suicídio . . 	o 
Morte suspeita 	o 
Acidente do Trabalho o 
Morte natural . . o 

Breve histórico do caso: 	ser preenchido pela autoridade reouisitante)  Hoje, no endereço 

supra houve um tiroteio entre os órgãos de segurança e terroristas.  
Em consequência dos ferimentos recebidos, JOAO MARIA DE FREITAS veio 
a falecer. 

• --- 

7-  • 

11. 

Conduzido Fn• Pare IML  
Remeter o laudo para  DOPS/SP  

 

	  Carro N.°  Funerário 

 

  

    

    

Observações: Fotografar e tirar as impressões digitais do cadáver. 	 

(deve 

S. C.. 	20.000 

• • 	• 



São Paulo,  20   de  àaneiro 
	

de 1972  
ELEGADO, 

	 z 	  
(nome dactilografado) 

App,vitr  52/2/6 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

1)INSTITUTO MÉDICO-LEGAL DO ESTA 

REQUISIÇÃO DE EXAME  

   

• 

Ilmo. Sr. Diretor do Instituto Médico-Legal do Estado. 

CAPITAL 

 

   

Solicito suas providências no sentido de ser recolhido ao Necrotério 

de ser submetido ao necessário exame o 
J00

caâáver abaixo qualif 	21.  
J00 MARIA DE FREITAS lã o 

NOME : 	_ 26-06-49  
 Doc. Ident. 	 

• 22 atos 	Masculino 	Estado civil: 	 Idade 	 Sexo •  

dêsse Institjo, a fim 

RG -5.381.176/8 

Solteiro 

 

Côr :  Branca 

Nacionalidade • 	 

 

Profissão •  Estudante 

  

Brasileira Naturalidade:  14handeara/SP 

  

   

FILIAÇÃO 1 

RESIDÊNCIA: 

 

SimãO  Pedro de Freitas 

  

Mãe•  Maria  
Ignorada 

Deolindo do Nascimento 

 

   

      

Falecido às  1100 h 1100 horas e encontrado às 

   

horas 

   

Do dia 20-01-72 	à rua' República do Líbano è altura do 

 

n o  1000  

 

Ibirapuera 

    

      

      

Homicídio . 

NATUREZA DA OCORRÊNCIA: 	Acidente . 

(assinalar) 	 Infanticídio . 

Abortamento  

. O 	Suicídio . . 	El 

• O 	Morte suspeita . 	O 

• O 	Acidente do Trabalho O 

• O 	Morte natural . . O 

autoridade' reouisitante) 	 enderéço 

supra houve um tiroteio entre os órgãos de segurança e terroristas. 
Em consequência  dos ferimentos recebidos, JOAO MARIA DE FREITAS veio 
a falecer. 	  

-- 

	POLITICA E  SO 

Conduzido KeN• para IML  
Remeter o laudo para  DOPS/SP 

Observações • Fotografar e tirar as impressões digitais do cadáver. 	 

Breve histórico do caso: (deve ser o preenchido pela Hoje, no 

	  Carro N.°  Funerário 

S. G. - S.S.P. 20.000 



'Instituto Médico-Legal do Estado. 

Jté*s.woo444~ 

- Carro   ...... 

de ínleiro' 

n ,4')i:LEta.& rt O  

Si19 ra 1110, 20  

mmu,  wtilm;ráfm1o) 

rilt.4- 4 fp- •",) 

sEcRET,. 	f)A . :GURANÇ:A 1-'013Lin 

INSTITUTO MÉPTCO-LEGÂL 	.LSTA.DC) 

R E (,), 1.1  I S1 Ç25: 
	

1 ..) F. 	1'. 	A 

.igretor do 

A 

Doi:. 

	 Estado civil: 

H.ovidà •H: no sentido de ser reco:hido ao N 

ktibraietido ao necesSárío emante o cadáver abaixo qualifiead 
,1-0.70 MARIA DE 

(
FREITAS 

enos 	„, 	Masculino 

natitUtO, e, 1 ,![ 

10-5,..381,176/Jr 

Solteiro 

nen 	 Profissão: E3t11Clant e  
- . Dras5leirs 	 .1)41., A  r Pm1 

Pai:  Simão Pedro de .1...rettas • 

Deolindo do Naacimento 

NrIA, Ignorada 

3  1100 h 

20_01-72 

trapuers 

.• horas e encontrado às 	In° 	.... 
do Lfbano 	N alturn do 

Homicídio ' 	• 

Acidentn 	 .m.otité 

Infanticídio . 	 Acidente 410 1:'rabalbo 

Abortamento 	 I 	Morte', ri4Uir:.. ,.1 

:. , erM;c do caso: (deve ser preenchido pela autoridade requisitani. 	Hoje no en l 

:volve um tiroteio entro os crgaos de segurança e:terrOristas.., 

',u.ÉmAtncia dos ferimentos recebidos, JOÃO MARIATE-:IMWT,4',  vej,o 

..14.1.0104•nu 	
• 

UCO1t1tiNC1A: 

(wsinalar) 

para IML.  

'tudo para. DOPS/S1)  
.7otografar.' 	e tiI.ar as impressões 	digitais do -cada'sier. ... 



/ 

11 
DMINISTRÁ DOR -10.-NECIt 

Jair 

/ur LI'Ll 

ENTRA DA NO NECP,.OTIMIO 	_13 $.0.Q.HORAS,, ..... 	.. . ..DE . 
',,;I-;c;fser-no N. 	NATUREZA 1)A PE RI'CIA 

:\,t. A :CE RIM, ENVIADO AO LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA 	 

.14.;N V IA.D0 AO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA: 

• • • 	... 	. 	.............. 	. 

RET IRADO PROJETIL DE ARMA, DE FOGO. 

OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO QUE SE RELACIONE COM O FALECIMEN 

EN VIA I )0 A.. 

I 	: 	 COMPRIM ENTO : 	 DAT-ILOGRAMAS  

FOTOGRAFIAS N. 	 EX AME RADIOLÓGICO: 

CAUSA MORTIS : 	A 	. 	agtída 	 .... 	...... 	, ... • • ........................ 

.. 	• 

. 	,„ 	.. 

MD1C0 LEGISTA QUE :T" (_-!Et)EI:r O EXAME: 
)1.re.), cie 1972—tarc' 

   

Dr. Isaac Abr.movit o, , em 

    

c'EstrTr Rio 	Perus. 

 

ÓBITO REC1sTRADO NO CARTÓRIO DE PAZ 

QUADRA: 	SEPULTUIL4 
Si,:t ,U1.11`AMENTO FEITO I)/ 	°I° 	 necr°t:r:t° cota 	i°• 

SAIDAY:AS,. -14  f.(-)0 	HORAS 	DO DIA 21  DE Jane  iro  
VESTES: 	..,„. C1.1.4. Ca de al g. veTitc.,in.o.,. 

DESTINO DÀS VESTES: 	Ols P • 

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

P,STI!-.1 CADÁVER FOI RETIRADO I); 	elo Clarro 	 
RE..14IDÊNTE A  	— N.' 

CARTEIRA. DE IDE N"'IDAL)E 	 TELEFONE: 
ASSINATURA 



, , ._ 	
. 	

' . 	 -, • 

	

. 	, 
• ; 

	

ZREIT.A.Sr--;•; jt.)Xo.n.:1IA.,E 	b"r ''. 2iart-:'Cri.a-Oit..nat. de hillandéara I • est,: ,•• 	, .• , 
-....firho-461 Simão P, tle. 7reitas..,,c::::).1.1.u...Declinda. cio .1;;as.c.  Iment.c.7... res.. 	2. ignorr- .„. 	 . 	...   

, 	r 	• 	, 	  

Data do óbito: *: 	- - ,. 	- 	-Hora do óbito: 
Locul '1', (l )ito : „ 	. - ... 	, -• 	- . 	. 

:Médico, (14e, alestou: , Dr. Isaac .Ábramovitc ' . 
- nata do afitn.d.0 
...Causa 	ortis:  - 	-  

 

- 
 í N.? do exual3 5 	., 	Livro il." 1651"- 	Pflgina, /1.9 	',.:.3h 	pata ex.: po....1.-72 1...Autoridade ri:ittipjf:Irite: 	D21. do Polícia _ 

• . 	. 	... 	... 
- Peritos: . Drs• 1-") Isaac,  1.1,-n7roví 2.') Abayl.ard do r.:'.. Ors.ini .., ,. 
'(ao • recroso. Loa 

	

- 	• 	cl r-ci e -F,x;Line: ,.. 	. 	. 	.. Sedo 	
, 	• . 	'Hora: 

DiagnOstico c instrument(i (Il.]  l'" 'li): inst.'-iporkur-  o cb n't .,( -oroj. (..i.e arn14 de rogo) .. Reconhecido como s4iido 	, 	, 	„. ,, , 	, „,,- .....; ,.„... • ,, 
L.,ivro de Votmrafias 11.'' . -- 'Pág.. TI." - • 	‘- 	FOtogrilfin n.' 
Rerristrado no Cartório de 	• 	: 	: • - 	, - . 	Cemitérxo: .,,7 	• 

2.‘titoridade destinatária: D o P 3 	 ,,,./ ,„ 

	

.4-7.-, 	,......,.........- .1.zEcEra eni,2 fir ,' 7~:y" 19G7-...,-,  . 	_ 

• //....")?, 	:2C.:,;• 	
_ 	,,,.."..,"„/I j›.47,,,,, ,,/,,,) . 

G 	. 	
,,,,,, •• 	. • 	.. „.......„,......,  

• .. 

	

	1.) 1.: S. : V IDE VERSO , 

	

_ 	.. 	.••.. 	_ 

PP.T.ITAB .T00 111RI.1, DP, te 22 anos ,aolt,brenc o,;:lescralinaileira l stad, - • . , 	•. 	,, 	 . 	, 
filha ..de...pcdr a de .rrelta2 7  ..Res lamela.. Ignoreda-- 	 ... 	 . 	- Lis-rp a.- 	bata do óbito: PO 01. 7 	. 	tiara do óbito: 31100 

• 

Loc:d do óbito: Av. Rep. do •L1ban3 Crenti) ao NO 1000' 
m?.(tivo qui,  alentou: • Dr. ',aze ,c, -.0r,42,,3vIte  
1):tta di) atemLado: 	20 01 72 
Calli•;it Moi': ;.s : Anemia' J''. g UCI(.3 Troarua tico 

. ...... 
: 	i  J. 	ti Livro n.- V.; 51. 	página 

,A.:doritlittle requisitante: 
T'crifos: Drs. 1.”) 	Iàcloc ,?,mbrnmovitc 

     

     

il." 

 

.nata 

  

 

ii11!a110 

  

	

:.(..i,-“,• 	.. - 	. 	necroscop. 	 Local de Exaitte: 	•;.c Lie 
-flizignostico e instrumento cm meio: -;.1-1,....; L. 1-, t'_;.1.‘f.. ‘.:011t,I.111.1-ite. 
Reconhecidó como sendo . 

llora: 

      

      
 

Livro de Fotografias n.9   
Registrado no Cartório de  

Jd.., America 
Autoridade destinatária: .i.f.:0,-2;j 

. 	,-• RECEBI cm 	/  

 

Fotografia 

   

 

Cemitério:- per.as 

           

, 	S. O. 	- Vod. 

         

         

1. 	 _ 	111$P.4._: 	11111.: V I.: itSti 



DOPS 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

,INSTITUTp MÉDICO-LEGAL,DO ESTADO DE SÃO .PAULO 

27 . de  01... de- -.7.2 . =-Joi. 	,, --- 

+))of.jalas /-1•• 

•• • 

, C 

Registrado em 

o 

ta 
o 

> 

ONU 

. • 	. 

LAUDO DE EXAME. DE CORPO DE DELITO 
EXAME NEChOSCÓPICO 

• 

Aos- vinte: dias dá ine's • dê:.  janeiro 	. • 
	de mil 

. • 
novecentos e setenta e "dois 	, nesta cidade de São Paulo, a fim de 

. 	, 	 . 
-atendei-  a requisição do doutor. Deretrado de Policia.- 

M. 

.7. 

os infra-assinados, doutores Isaac Abramovitc . e Abeylb.rd_,de ..:Q.:.0.p.•-?. 
sirâ. 

médicos-legistas, foram designados pelo doutor 

• 

Arnaldo Sieueira.- 

, Diretor do Instituto 
e 	. 

Médico-Legal do Estado, para preceder a exame de 

V .3 	
ft).-1'./.. V---"*"9 '',.- e \ JU......9

.• - Vsa 
 

(.., .. +. JOIO LIARIA DE FICITTIS 

,e responder aos quesitos seguintes: • 
• • 

e 
	 • 

Primeiro — Houve morte ? 	• 

.Segundo — Qual a sua causa ? . 

Terceiro.  -- Qual o instrumento ou n,leid qup a produziu ? ' 

Quarto _ 	Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, 
ou por outro meio ou cruel? (Resposta especificada). 

Realizada a perícia, passaram a oferecer o seguinte lauddIxaminarlo 

e necronsiam s hoje neste Instituto, um cadáver que nos foi apoia 

do como sendo..odg_ Jogo Maria-dq. Freitas, masculino, branco, vin  

s o: 	horas de hoje..  na Av. Renublica dojiii; 

te e dois anos, solteiro, brasileiro, natual de Nhandeara, esto 
 dante, filho de Simão Pedro de Freitas e Maria Deolinda do Nasci 

t 
ento, residencia - ignorada. KIX16íLICO: Segundo, consta, trata- 

, 	,\ 
se de elemento terroristá que fq],eceu aucis trocar tiros com os o 

1 
"aos da sezurança, , ã 

1

1 o. VEJTES: Cueca de Jilzoaio vermelha. REALIDADE DA IJORTE: Evide 

ciava-se pelos classicos sinais tanat•'19zicos de certer41. E.:':AITE 
mr.r.,?_nm: Cadaver de adulto, do sexo r, 	-inoIrd 

-•••••••••-•• 

ti 



r. Ìsaa.c " 

Das á k.a. de  
• 

• 

• , 

e . 	t  

• 

eTo ti tf 	j, 

rentando vinte e dois anoú;'cabelos pretos, iris castanhas, panicu 

lo adiposo escasso, comrleiço 12gdia. Notam-se ferimentos coM as ca 

racteristicas daoueles Produzidos por projeteis de ama de fogo e 

localizados: a) entrada na relicio.m'alar el'ãquerdaUencontrando-se o 

1,rOjetil'encravado no osso zi-70.motico esquerdo. h) entrada na re 

giSo masseterina esquerda e saida na face lateral esquerda do pes 

coço, logo abaixo do mastOide. c) entrada na face anterior do ter 
, ço superior do braço direito e sale 	na na mesma altura na fade poste 

rior. d) entrnda-na rec,nio sub-Clvidulaiesouérdn e saída na -regi 

5o escaPular - esquerdu. e)entrada'na red.n mamaria direita e saída 

n2 regiZo infra cocapular direita. e) entrada junto a.pállta do es-

terno, doi scentimetros a esquerdo da linho media. e saida ountro cen 

timetros abaixo e a esquerda. f) entruda no flanco esquerdo, o 

PrOj'etil após transfiXar'o colondeS8éndente, alojou--se na museu 

fatura ilincu esquerda. EXAKE INTERM: Aberto o tranco pela tecni 

ca-b.abitual-nadElse .constatou-de interesse medico legal. Aberto -

o tronco pela tecnica habitual encontraram-se ferientos trànrtfi-

-xante em ambos os pulmões, derrame hemorraicoem ambas os pulmOles 

derrame hwilorragico em ambas os pleuras e henoiyvitonio cia cerca 

de mil mililitros. CONCIUM: Do observado exposto concluillos -

que o examinado faleceu em virtude de anemia aguda traumatica. 112S 

POSTAS A03 WESITOS: Ao 7-vimeiro, sin. Ao segundo, anemia aguda - 

traumatica. Ao terceiro, instrumento -oerfuro contundente. (projetil 

• de 	de logo). Ao quarto, não0 Nada mais havendo encerramos o 

presente laudo.--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-h-o-o-o-o-0-0-o- 
i 

S‘do Paula, 27 de janeiro de 19721- 

e•-- 
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rx, irtakimgetemEt~~'.""" 
DOPS 

SEC,RF.TARIA DA SEGURANÇA l'ir111.1CA 

1NS'1'1'1'U'I'O 111É1)ICO-LEGAL _DO ESTADO DE SÃO PAULO 

27 _72.— Registrado em 	 de  	.sob 

LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO 

EXAME NECiZOSCÚPICO 

Aos. vinco diau doruSa 	(te 	ianoiro 	de mil 

r.oN'CCe lOS C setenta e 	d01.2 	, nesta cidade de São Paulo, :1 Fim de 

iidender a mmisição do dontorpOlogndo de Polícif'.— 

os infra-assinados, doutores 12a2e 1\brarz`vite A  14;itj.71'%!*(1 	‘• Cri-'41-11  

médicoSiegistas, (*oram designados pelo doutor i' 1.1" 111° 	q11"1-2  

, Diretor do ['Istituto 

lédico-Legat do Estado, para proceder a exame de corpo de delito viu 

+ J0110 LIARIA DE l'IEITA3 + 

responder aos quesitos seguirdes: • 

o 
EM 

Primeiro — Houve morte? 

— Qual a sua causa? 

Terceiro — Qual o instrumento ou meio glItX a produziu? • 

Quarto 	— Foi produzida por Mei() de veneno, fogos  explosivo, atifixia ou torturo, 

011 por outro meio 0u cruel ? 	nesposto especi ficado) . 

nealirada a perícia, pssarani a oferecer o seguinte hnulUnninamo? 

2 nocror)oiam a Lojo r&Jt3 Inatituto, 012 cadjvcr cue nos foi upon:;:a 
co como aonde o do Jo5o 1;.:eria do Yreitas, maoculinõ, bruno°, 	

I p 

te o dei° anos, sol-toiro, braoiloiro, natuul do Uhanduura, cucu 

denta, filho do Gialão Pedro de Proitau o Maria Dool inda do Uasci4 

:vento, r:acidencia — icnoruda. a2T6UICO: jucundo, eonata, trata—t 

cie do eles:imito torrorLIta que ralocea ap4s trocar diros com ou oÁk-

-;.?lou da segurança, ?to onzo horas do hoje na Av. Tlopaylica do Litta 
--r 

no. VESTES: Cueca de ::11con'o vermelha. REALIDADE DA MORTE: Evidori 

ciava—co polos clausicoo sinais tanatologicos do certeza. xALIE 

Cadaver de adulto, do coxo masculino do oar sbranozicrp,-.i 



Ar,'( 	651.1-tc 

contando vinto o doia anoz, cabelos pretos, iris castanheo, puni= 

lo adipono (MOREMO, compleição ntSdia. Notam-ao forimontoo ccm as ea, 

rectoristious daquelen produzido3 por projotoin de arma de fogo o 

localizado= a) (nitrado na regirionalar cuguardo cncontrando-3o o 

projetil encravado no =O ZI.COMatie0 ooquordo. b) entrada na ro 

giSo nuncotorina euquorda e oaida na face lateral onquorda do pes 

coço, logo abai= do printgido*  o) entrada na *Caco anterior do ter 

ço suporior do bruço direito o unida na meara altura na Taco ponto 

riorG  d) entrada na rar:irto sub-clvicular esnuorda e oalda na 

rto eucapular esquerda*  o)entrada na rofzirlo ranrria direita e sa{da 

na regiEo infra (=apular direita*  o) entrada junto .er .ptenta do oe-

torno, doiseentimetron a coquorda da linha media o salda quatro ou" 

timotron abaixo o a esquorda, f) ontrodu no flanco esquerdo, o . 

propLil up4o trnnufixar o color dooconclonto, alojou—ao na museu 

?atura iliacn osquorda. KALIE INTERNO: Aborto o cranco polo tocni 

ca. 119bl:tura nada oo conntatou do intorcoco medico logal* Aborto - 

o ronco pela tocnica habitual oncoutrarum-oo fcrionton trtIntfi. 

-xanto on ambon ou rulnãoe, dorramo homorrico em ambas on ln 33 

ae=aine homorrnr:ico em ambas ao piou= o nomoporitonio do c$rca 

de mil mililitzon, CONCLUSZO: Do obnervado o expozto concluios - 

quo o examinado f.ulecou em virtude do anemia ajnada traumatica0 

A03 QUE2IT02; Ao prtmoiro, :alm. Ao seundo, anemia aguda - 

..,aumatica*  Ao terceiro, inotrumento porfuro contundente* (projetil 

do arma, do 40Eo), AO quarto, não* Nada mais havendo encorramon o 

preJente 

São Paulo,, 27 do jmwiro do 2.9721- 

// 

i.oaac Abrtua4sito.- ; 
• 

\1 

;;;Jeylal.d..,¡Ai 1. 3.:Gini• 
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL 
20.° SUBDISTRITO — JARDIM AMÉRICA 

Município e Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Brasil) 

ALCEBIADES NASCIMENTO MORENO 
ESCRIVÃO DO REGISTRO CIVIL 

REINALDO RIBEIRO MARTINS 
OFICIAL MAIOR 

Certidão de Óbito°  

Livro  164  • 	 Fdilha 	 4r,,jn 	
,...,  

e 	Número 182578 
--) 

CERTIFICO que, no livro co petente de °RITOS, deste cartório, foi lavrado 

o assento de  e 4 T  RÃ R 151  MIA Rii t it t a te  09  .  1.  
O no dia RD de janeiro d81972, 18 11 bora8 os Av. Repoblioa do 

-.111:4-  Líbano •. Alt• n* 1000 
do sexo  planataina • 	, de côr  branca* -,  profissão, 	eetudauteta. 	 
natural de 	Nhandeara, deste Saltados*  

residente  h ignorada..  
vinte dote anos im 	 Ooltdirnem  com de idade, estado civil 

filh  O  de  suao Pedro do ?Mime is  Maria Deoltode 	do lianoineutoipiet 	 

1111:s 

	

	
Atestado de óbito firmado pelo Dr.1•01R0 "11190140 :atleta  e»  

que deu como causa da morte  anuía *Mala tramentitoitam  
• 

Sepultado no cemitério de 	Pestamba.  
	-.: 

Foi declarante  Pranotioo 	dia© do8San 	:,,,I lho (Ug. 1 845.549 sf),  
toou publioo.oestadoal, rmaidaote a ra 	A—maawpoldhapo--«..0ap-ita  a. 

Observações : 	oâ-...-.. 
......,• '.  *vote detilogratetua  

O referido é verdade e dou fé. 

São Paulo, 	V, 	anairo de102 	 

CARTÓRIO : 
Praça Benedito Calixto, 74 

Telefone: 81-3085 

falecid 

EMOLUMENTOS: 

Certidão 	 Cr$ 6,16 
T. A. S. J. 10% 	 Cr$ 0,62 	r•-, 

Total 	 Cr$ 6,80 	•1 á%) 

(Sêlos pagos por verba) 

 

 

 

NILTON 
1..1L 

Eaorevente 
Autorizado JarciÁrn Anaérlom 



• CARTÓRIO, 

Praça lion•dIto C•11-to, 74 

CARTÓRIO DO REGISTRO 
20.° SUBDISTRITO — JARDIM AMÉRICA 

Município e Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Brasil) 

ALCEBÍADES NASCIMENTO MORENO 
ESCRIVÃO DO REGISTRO CIVIL 

REINALDO RIBEIRO MARTINS 
OFICIAL MAIOR 

Certidão de Óbito 

Livro.  — 164— 	 — 241v Q— 	 Número  —  .  

CERTIFICO que, no livro competente de ÓBITOS, déste cartório, foi lavrado 

o assento de JOIO PARIA DE FREITAS 0-  

.falecido  no dia vin:GP.. dQ 
1972).1  as  12,  horas a  -  

do sexo 	ElasOUisiam r-de côr  -  bnanc.a......profissão  - o S 	 "" 	 

 

 

natural de  --/Thundcar.a,. 2as.te zstadc, 

residente 	  

com 	anos _ 

filho- de-  Simão Pedro do Freitas e dona paria Deolinda do r,-,4Umw a - 
Isnoradas as demals  

Atestado de óbito firmadO pelo Dr.  - Isaac Abrmion.tç., 	„-
que deu como causa da morte  cxi rnià aguda traumática  

•-í• 
Sepultado no cemitério de  - Perus- ( Dor), 	 

Foi declarante  - F-raQ.1.Ç.Q. 	 " 

de idade, estado civil  -  

• 

Observações : 	 1. 	 

Eu, 	 - s 	_ \ ) 	, escrevente, datilografei. 

O referido é verdade e dou fé. 

E1101.WIENTOS.- 

Certidaa 	  Cr$ 12,C© 
TASJ. 	10% 	  Cr$ 1,20 

São Paulo,  2.0 c1Y m4.  o  

  

  

Taci . . Cr$ IMO__ 
Sà:rr pino por verba Guia 

     

     

NILTON DE SOUZA FLORES 
Escrevente Autorizado 

América 
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IDENTIFICADOR 
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MÃO DIREITA POLEGARES 

S. G. - S.S.P. - Mod. 1-I.D. 
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ASSINATURA: 

MÃO ESQUERDA 
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MÃO ESQUERDA 

MASCULINO 

MÃO DIREITA, 

Ano do nascimento • 	  11;:l  
• • 

Secretaria da Segurança Pública 

Serviço de Identificação 
SÃO PAULO - BRASIL 
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DOSSIÊ SHIBATA 

Laudo não negava ou afirmava tortura em ex-deputado 
UAL é sua versão do caso Marco 
António Tavares Coelho? 

—O Ministro da Justiça mandou 
apurar se eram verdadeiras as de-

núncias, feitas pela mulher do ex-Deputado 
Marco António Tavares Coelho, de que ele 
tinha sofrido torturas no Dol-Codl do II Exérci-
to. Fui designado pelo então diretor do IML, 
professor Arnaldo Siqueira, para fazer o exame 
de corpo de delito. Havíamos recebido uso 
oficio do Estado-Maior do QO do II Exército 
para que fosse feito o exame de integridade 
fieira e eu recebi a incumbência de fazer tal 
exame. Fui levado ir 38', o Doi e lã examinei 
Marco António, 

— Seu laudo afastava por sl só qualquer 
possibilidade de Marco António Tavares Coe-
lho ter sido torturado? 

— Ao fazer um laudo, um legista vê, descre-
ve e fotografa em colorido o examinado nu, nas 
posições de frente, traseira e laterais. Fiz isso.  
Os fatos falam por si.  

— Não ha possibilidade de se provocar uns 
traumatismo numa pessoa, sem se deixar nela 
marras evidentes? 

— Eu acho que sim. Mas ai não cabe à 
perícia dizer que sim ou não. Se você leva um 
choque elétrico que não deixa vestígio, como é 
que eu vou saber que você levou um choque? 

— O choque elétrico não deixa vestígio? 

— Depende do tipo. Pode ou não deixar 
vestiglos. Se for dado um choque elétrico de 
grande intensidade sobre a pele com um fio em 
contato direto, pode provocar uma queimadu-
ra. Mas se o choque for dado sobre um pano, por 
exemplo, não há qualquer vestígio. 

— Posso, então, concluir que seu laudo tem 
pouco valor? 

— Não é isso. O laudo reflete o que você viu 
e reportou. Nada mais. Naquela perleis' foi 
constatado que não se encontraram vestígios 
de traumatismo, apresentando o examinado 
plena integridade Uca. Isso não quer dizer que 
não possa ter sofrido tortura. 

• — Então seu laudo não dia: Marco António 
não foi torturado? 

"Eu acho que seria muito 
ilógico se eu dissesse que 

não havia tortura, porque o 
contexto era de guerra" 

— Não. Nem prova isso. Absolutamente. 

—Há torturas nas delegacias policieis no 
Brasil? 

— Eu 11 um livro de um colega seu, do Rio 
de Janeiro, chamado Barra Pesada. No livro eu 
11 muita coisa que eu não sabia que havia na 
policia. Então lá está multo claro, porque ele é 
um repórter policial que acompanha realmente 
IMO o que acontece nos bastidores da policia .  

Se aquilo realmente é feito, aquilo é a realidade 
dos fatos e eu estou aprendendo com o que leio 
no livro. Eu nunca vi alguém ser torturado, eu 
nunca participei de qualquer fato ou ato em 
que um preso estivesse sendo torturado. Então, 
eu não poderia dizer a você, de viva voz, que fui 
testemunha de que a polícia fez isso ou fez 
aquilo. Aprendi e acho que imo deve ser verda-
de, porque foi dito por um jornalista e escrito 
num livro. 

— E no caso dos presos poillicos? 

— Não posso garantir nem afirmar. Eu acho 
que guerra é guerra e na guerra tudo pode 
acontecer. Veja o que acontece no Irã. Veja o 
que acontece com as guerrilhas e o que havia 
na Argélia. A gente se lembra do que houve no 
Vietnam, quando um chefe de policia atirava 
na cabeça de um prisioneiro no melo da rua. 
Aquilo foi reportado e então deve ser a realida-
de da guerra, que Implica todos esses aspectos 
de terror ou violência, de tortura. É uma cano-
taçâo que fica apenas dentro do contexto Inter-
pretativo. Nunca vi, nunca fui testemunha. No 
caso da policia, posso dizer, no caso específico 
do livro Barra Pesada, que faz parte da guerra 
da policia com os marginais. 

— No caio doa presos políticos, as autori-
dades falavam em guerra interna. Só isso Ia 
serviria para garantir que havia torturas? 

— Eu acho que seria multo ilógico se eu 
dissesse que não havia tortura, porque o con-
texto era de guerra. De ambos os lados deve ter 
havido a sequência desse tipo de coisas, dentro 
de um objetivo, digamos, logístico. Seria um 
meio para alguém alcançar objetivos desses. 

— O Sr, pessoalmente, é contra ou a favor 
da tortura? 

— Sou frontalmente contra a tortura, por-
que ela não leva a nada. A tortura fere a 
dignidade humana e é multo medieval. Na 
Antigüidade, aquela era uma forma de punição, 
como foi, por exemplo, a crucificação de Cristo. 
Era uma pena dentro do contexto de usos e 
costumes. Mas nós nos civilizamos ou não? 
Progredimos ou não? Uma crucificação não 
pode ser aplicada hoje, porque não estamos 
mais naquela época, não aceitamos mais aqui, 
porque formulamos uma nova filosofia de vida. 

— Mas a tortura é eficiente para a obten-
ção de informaeizes. Ou ruo? 

Marco António Tavares Coelho 

— Eu acho que sim. O homem tem um 
limite de agúentar a dor. E a dor toma-se então 
uma forma de você coagir alguém a falar. Para 
evitar a dor, alguém é capaz até de mentir, de 

dizer que matou o Cristo. Isso é uma coisa 
fisiológica, que depende da capacidade limita-
da de resistência do organismo, uma fraqueza 
humana. 

— Se o Sr é contra a tortura, porque é 
conhecido nacionalmente como um cúmplice 
de torturadores? 

— É uma pergunta que eu gostaria de fazer 
a vocês, jornalistas. Por que estou carregando 
essa cruz, essa imagem de médico-monstro, de 
torturador? Minha vida é um livro aberto. Eu  

jamais seria um policial, porque se, como poli-
cial tivesse de agir dessa maneira, como tortu-
rador, eu seria incapaz. Fica revoltado de ser 
tachado dessa maneira. Estaria eu ou não sen-
do o bode expiatório de alguma coisa? Se você 
admite, a priori, que houve tortura, que houve 
sevicias, eu acho que você deve verificar quem 
realmente fez isso, quem protegeu. Por que eu? 

— O Sr não se considera em qualquer 
momento cúmplice? 

— Perante Deus, perante os homens, peran-
te meus filhos, eu lhe digo que não. 

— De lodos os laudos que o Sr fez jamais se 
arrependeu de algum? Assinaria todos de-
novo? 

— Fiz todos sem qualquer restrição, dentro 
da ética e do maior rigor cientifico, dentro da 
minha capacidade técnica. 

— O Sr se documentou para se defender no 
futuro, perante a História? 

— Olha, eu nunca tive preocupação com—) 
Isso A única reputação que quero ter é minha 
consciência. 

— Mas quando fazia um laudo Importante, 
não guardava documentos paralelos, não fazia .. 
anotações, por exemplo? 

— Não tinha nada que fazer paralelamente. ^ ^' 
Estava tudo no laudo. Nada guardei de particu-
lar. Minhas anotações eram apenas e tão ao-
mente o próprio laudo. Meu dia tem 18 taras; 
infelizmente. Tenho multar afazeres. Não tive ^ 
tempo assim para escrever diários. 

• 
- Mesmo assim, acha que a História lhe 

fará justiça? 

— Se a História dos homens não fizer, ' 
perante Deus estarei tranquilo. 

• 
— O Sr tem um filho com o mesmo nome, 

Harry Shlbata. Isso não lhe trará problemas? ' 

— Quero que ele pondere multo bem sobre 
tudo isso, porque é um ónus que ele vai herdar, ,, 
Deve ter caráter suficiente para saber que cada 
um carrega o ónus que tem de carregar. Devg. 
responder a isso com dignidade. Isso é o qus.: 
mais vale na vida. O resto está implícito na . 
própria característica humana. As Injustiçai 
humanas existem. Se Cristo foi Deus e foi 
crucificado._ Bom, não da para alterar multa 
coisa. não 

De Chandler a Fiel Filho, oito anos de violência política 

Marighella e diz que Roberto °auto W iicia está vivo 

N
A manhã de 12 de outubro de 1968, 
quando sala de casa, o norte-
americano Charles Chandler foi mor-
to por terroristas de esquerda, com o 

testemunho de seu filho Darrye, de seis anos de 
idade. Em 17 de janeiro de 1978, numa cela do 
Dol-Codl, foi encontrado o cadáver do operário 
José Manoel Fiel Filho, 49 anos, e esse aconteci-
mento cevar a dennesaa do Comandante do TI 
Exército., General Eduardo &Amua Mello, pelo 
Presidente da República, General Emento 
Gelei. 

Entre as mortes do homem acusado pela 
esquerda de ser agente da CIA e a do homem 
acusado pelos órgãos de repressão de distribuir 
o jornal clandestino Vos Operaria, do Partido 
Comunista Brasileiro, houve muita violência e 
muitas mortes com objetivos pollticos em São 
Paulo. Esses dots cadáveres praticamente mar-
cam o início e o fim da história da guerrilha 
urbana na maior cidade do pais. Nessa Instaria 
são personagens importantes — ou pelo menos 
testemunhas — os médicos legista! que assina-
ram os laudos e necrópalas de muitos guerri-
lheiros. Entre eles se destaca.Harry Shlbata. 

Mas, se algum historiador quiser se valer 
dos laudos do Instituto Médico Legal de São 
Paulo para contestar as versões oficiais, saldas 
do Quartel-General do II Exército ou do gabi-
nete do Secretario da Segurança Pública do 
Estado, dificilmente terá sucesso. Os laudos 
confirmam as versões, com uma única exceção: 
o professor José António de Mello, catedrático 
de Medicina Legal da Faculdade de Direito de 
Guarulhos, disse à imprensa que seu laudo não 
apoiou a versão oficial de que o operário Ma-
noel Fiel Filho morrera por enforcamento, mas 
registravam estrangulamento. 
• 4:11189 — Segundo a versão da policia, o ex-
Deputado Carlos Marlghela reagiu à voz de 
prisão do Delegado Sérgio Paranhos Fleury, na 
Alameda Casa Branca, 808, e foi, por Isso, morto 
com quatro tiros, um dos quais varou-lhe o 
coração. No detalhado laudo de exame de cor-
po de delito no 229, de quatro páginas e datado 
de 11 de novembro de 1989, os legistas Harry 
Shlbata e Abeylard de Queiroz Orsini afirmam 
que "a Morte foi ocasionada por choque hemor-
rágico devido hemorragia Interna oriunda de 
lesão da aorta produzida por projétil de arma 
de fogo". Segundo os legistas, "além desta 
lesão, que foi responsável pela morte, apresen-
tava o cadáver três outros ferimentos, perfuro-
contusos". 
• 514/71— O líder do MRT (Movimento Revolu- 
cionário Tiradentes), Devanir José de Carvalho. ' Shibata fez o laudo de  

que usava o codinome Henrique, acusado de 
haver participado do sequestro do Cônsul do 
Japão em São Paulo (Nobuo Okuchl), em mar-
ço de 1970, foi morto por agentes do Dele, no 
Alto do Tremembé, na Zona Leste; segundo a 
versão policial, por reagir a tiros de revólver e 
metralhadora. O laudo, de 15 de abril, assinado 
pelos médicos João Pagonotto e Abeylard de 
Queiroz Orsini, atestou: "Do verificado e expos-
to, concluímos que I, morto do examinado. foi 
decorrente de choque hemorrágico e anemia 
aguda decorrente de hemorragia traumática 
externa e interna por disparos de armas de 
fogo". 

Em muitos casos, contudo, não foram to-
mados cuidados com a Identificação dos cadá-
veres. Muitos laudos foram assinados em nome 
de documentos falsos dos mortos, alguns dos 
quais com a policia conhecendo suas verdadei-
ras identidades: 
• 20/1/72 — Alex Paula Xavier Pereira e Gelson 
Reicher, que haviam matado, momentos antes, 
com uma rajada de metralhadora, o cabo da 
PM Silas Bispo Feche, foram mortos, segundo a 
versão oficial, em tiroteio com agentes de segu-
rança na Avenida República . do Líbano, no 
Ibirapuera. No arquivo do IML, consta o laudo 
em nome de Emillano &asa, nome falso usado 
por Gelson Reicher. Os jornais de 22 de janeiro 
já noticiavam, tendo como fontes os ()norma de 
segurança, a noticia da morte de Gelson Rei-
cher. O mesmo aconteceu com Alex de Paula 
Pereira. O laudo esta em nome de João Maria 
de Freitas. O perito dos dois foi Isaac Abramo-
vitc, mas o segundo perito foi diferente: Abey-
lard Queiroz Orslni para Alex Xavier Pereira e 
António Valentini para Gelson Reicher. 

• 22(4/70 — Os peritos Sérgio de Oliveira e 
Paulo Augusto de Queiroz Rocha assinaram 
um laudo descrevendo a causa mortis do "co-
merendo" Roberto Paula Wllda, que teria ira-,  
vedo tiroteio com a policia e seria "terrorista do 
grupo da UPR". O próprio diretor do IML, 
Harry Shlbata, conhece Roberto Wllda, que 
está vivo. O corpo autopsiado em 1970 seria de 
Joeison Crispim. 

• O estudante António dos Três Rios de Oli-
veira foi dado como desaparecido pela família 
desde 1970, quando sumiu, em São Paula Em 
1973, eram frequentes as noticias que o davam 
como morto, mas até 1978, seus pais, que mo-
ram em Apuraram. no Paraná, tinham espe-
rança de vê-lo vivo. Há dois anos seu nome foi 
Incluído numa lista de mortos e desaparecidos 
divulgada pelo Comité Brasileiro de Anistia. No  

IML de São Paulo, contudo, esta um laudo de 
exame de corpo de delito, assinado pelos médi-
cos João Pagenotto e Abeylard de Queiroz 
Orsini, descrevendo o cadáver de António dos 
Três Rios de Oliveira. 

Segundo o laudo, o rapaz branco, de 21 . 
anos de idade, solteiro, bmslleiro e que residia à 
Rua Caraguatal, 134, "faleceu vitima de dispa-
m de arma de logo", quando trajava blusa azul 
de ia, camisa de malha bege, calça de brim azul, 
meias de algodão pretas e botas de couro 
também pretas. Os legistas constataram que "a 
vítima recebeu um disparo de arma de fogo 
cujo projétil entrou pela região ocular direita e 
dirigindo-se para trás saiu pela região da nuca". 
Causa mortis: "lesões traumáticas cránlor 
encefálicas". 	 • 

Outro episódio multo discutido do período 
compreendido entre as mortes do ex-
combatente no Vicinais) Charles Chandler e o . 
veterano operário da Arte Metal Manoel Fiel 
Filho é o da morte do estudante Alexandre 
Vannucchl Leme, 22 anos, natural de Sorocaba„ 
SP, a 17 de março de 1973. No dia I° de abril, os 
jornais noticiaram uma nota oficial do Secretá-
rio de Segurança, General Sérvulo da Mota 
Lima, contando que o estudante teria sido • 
atropelado, quando tentava escapar dos agen-
tes 

 
num ponto marcado com companheiros . 

seus na esquina da Rua Bresser e a Avenida • 
Celso Garcia, na Zona Leste de São Paulo. 

Na iversão da nota oficial do Secretário, 
Alexandre Vannucchl Leme, ao tentar fugir, foi ' 
atingido em cheio pelo caminhão Mercedes 
Benz placa NT-19133, dirigido por João Cascov. 
Acusado de pertencer à ALN (Ação Libertadora ' 
Nacional), o estudante da USP teria, segundo a 
versão oficial, denunciado seus companheiros 
da célula estudantil da ALN na Universidade.. 

O laudo do IML, assinado pelos !mistas:: 
Isaac Abramovitc e Orlando Brandão, atestou--
que "Alexandre Vannucchl Leme faleceu em.  
virtude de lesões traumáticas crânio, 
encefálicas". Os médicos constataram "hemop.-
mgla extradural externa na região parietal. 
direita". E Identificaram como instrumento ou 
melo que produziu sua morte um "corpo con-..  
tundente". 

Os parentes de Alexandre Vannucchl Leme 
jamais aceitaram a versão oficiai Não aceitam.._ 
a idéia de que ele teria denunciado os compa-
nheiros e acham que o atropelamento foi uma 
encenação: o estudante teria morrido no cárce-
re, vitima de tortura, e levado à esquina da Rua 
Bresser e Avenida Celso Garcia .  

A paixão pela Patologia fez do cirurgião um legista 

A OS 53 anos de Idade, casado, Crés 
filhos, o médico Harry Shibata jd fez 
12 mil necropsias e assinou incauta-
seis laudos de exame de corpo de 

delito como segundo perito. De marginais co-
muns a políticos internacionalmente conheci-
dos, como o ex-Deputado Carlos Marlghela, 
muitos cadáveres foram dissecados por ele. 

Seus pais eram imigrantes japoneses que 
vieram tentar a sorte no Brasil e abriram 
cafezais pelo interior de Sdo Paulo. Da lavou-
ra, o pai, um sei mede num típico, terminou 
saindo para morar na Capital, onde trabalhou 
como motorista de praça, passou a motorista 
particular e tornou-se dentista prático licen-
ciado. 

Paulistano, um dos sete filhos da família, 
Harry Shiliata formou-se em Medicina pela 
Faculdade de Pinheiros, da USP, na turma de 
1952. Interno no HospUal das Clinicas, apren-
dendo a fazer cirurgias, apaixonou•se pela 
profissão de legista e passou a fazer necropsias 
vara verificação de Óbitos Essa paixão nasceu  

do interesse que sempre teve pela patologia dos 
corpos asados na Faculdade de Medicina. 

Em 1954, entrou no Instituto Médico-Legal, 
quando Janto Quadros era Governador do 
Estado de São Paulo. Ao longo de 26 anos de 
profissão, tornou-se conhecido como um legista 
competente e é muito respeitado nos meios 
policiais. 

No flm dos anos 60, seu nome apareceu com 
muita insistência nos jornais, seja porque assi-
nava laudos de nomes famosos de marginais 
executados pelo Esquadrão da Morte, ou pelas 
necropsias dos terroristas mais conhecidos dos 
grupos radicais de esquerda, combatidos pelos 
órgãos de segurança do Exército e da polícia 
poUtica. No dia 5 de novembro de 1969,a tarde, 
fez o longo laudo do líder comunista Carlos 
Marlgheta, morto na noite anterior, segundo a 
versão policial, num tiroteio com agentes do 
DOPS, comandados na operação pelo delega-
do Sérgio Paranhos Fleury. 

No período mais intenso da repressão, seu 
nome foi sempre relacionado aos de polémicos  

agentes da Ordem, principalmente o do já 
citado Sérgio Fleury. Foi acusado pelos pais de 
Sentia Maria Moreira Leme, mulher de Stuart 
Anget,dihaver mandado sepultar sswo~ver 
com o nome falso de Esmeralda Siqueira 
Aguiar. 

Sônia Maria correu, segundo a versdo 
policial, em tiroteio com os órgãos de seguran-
ça, no bairro de Salto Amaro, em São Paulo, 
no dia 30 de novembro de 1973 e a necropsia de 
seu corpo, que chegai ao IML com os documen-
tos falsos de Esmeralda Siqueira Aguiar, foi 
feita pelo médico Hary S hi bei a, então chefe do 
Serviço de Necrotério. 

Dois anos depois, o legista se envolveu em 
dois casos ruidosos: atestou a integridade físi-
ca do ex -Deputado dared António Tavares 
Coelho, a pedido do Mnisterio da Justiça, que 
tentava provar que o dirigente comunista rido 
sofrera sevicias nas clependéndaa do Dol-Codi 
do 11 Exército; e, como segundo perito, assinou 
o laudo de exame de corpo de delito do Jorna /is- 

ta Vim/tinir lierzog, morto numa ceia do mes-
mo Doi-Codi. 

0 primeiro caso lhe valeu um processo no 
Conselho Regional de Medicina, que terminou 
na pena máxima (suspendo de seu direito de 
exercer a Medicina, ad referendum do Conse-
lho Federal), porque,. li dias depois de seu 
exame, médicos-oficiais do Exército atestaram 
que o ex-Deputado apresentava sinais exter-
nos de traumatismos. O segundo lhe Custou um 
processo de falsidade ideológica na Justiça 
Militar. Na Justiça Federal, seu reconhecimen-
to de que assinara o laudo sem ver o corpo do 
jornalista morto levou o Juiz Mareio José de 
Moraes a condenar a Unido como responsável 
pela morte de Herzog. 

Apesar da fama negativa, o legisla Harry 
Shtbata 	hd quatro anos, o Instituto 
Médico Legal, ligado diretamente d Secretaria 
da Segurança Publica do Estado de São Paulo. 
Pelo IML passam diariamente uma média de 20 
corpos, que são submetidos a exame por 150 
médicos legislas Nos prédios do Instituto, si- 

tuado estrategicamente nos fitados da Facul-
dade de Medicina da USP e nas proximidades 
do Hospital das Clínicas, no bairro de Pinhea 
ros, em São Pauto, trabalham 250 amciondrios. 

Em sua gestão, o legista orgulha-se de 
haver criado o plantão noturno, "para evitar 
injustiças". Segundo ele, o necrotério fechado 
ds 18 horas, diariamente, e os corpos ndo eram 
liberados d noite, a rafo ser quando o pedido 
avalizado por alguém importante, de status. 
Na sua apitado, "os pobres e os ricos têm os 
mesmos sentimentos, pois a dor é igual para 
todo mundo". Por isso, foi aberto o plantão um 
més depois que o ex-Secreldrio da Segurança 
Pública, o hoje Deputado António Erasmo Dias 
(PDS-SP), um Coronel reformado do Exército, 
também tornado nacionalmente conhecido por 
sua participaçáo na repressdo ds atividades 
dos grupos radicais de esquerda, lhe deu posse 
no cargo. 

Jad ~ma finde é rapôdar do Surrai do JORNAL DO &RAM 
ra Sor Paul. 
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São Paulo, 29 de agosto de 1.972 

. Exma. Si'. Dir. 
NELSON DA SILVA MACHADO GUIMARXES 

DD. Juiz de Direito da Justiça Milita'r 
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Em atençrio ao seu ofício n2  1622, de 28-8-72, in-

formo a esse Dine Juízo que AT,EX DE PAULA XAVIER PEREIRA, por 

ocasião de sua morte, usava identidade falsa. 

Por c= razão foi o óbito lavrado em nome de JOXO 

MARIA DE TM::1TAS. 

O mesmo ocorreu com GELSON RATcfrE2 ou GELSON REI- 

LJER, cujo óbito foi lavrado em nome de =MANO 

'Peite= a V. Exa. os Meus pn)testos de elevada es 

tima e consideraço. 

O :PEWGADO TITULAR DA DELEGACIA 
".1SPIY.CIALIZADA DE ORDEM POLITICA, 

• / 

'-c - 	/ 
-Alcides Cintra Pueno Filho- 

2.° Aft.v.lioria 	2." 
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PROCURADOS PELOS ORGÃOS DE SEGURANÇA NACIONAL 
BANDID(.3 	TERRORISTAS 

ALEX DE PAULA XAVIER 

PEREIRA N( AMADO) 	ALN 
GILBERTO FARIA LIMA . "‘ 

( ZORRO) 	 MRT 
CARLOS LAMARCA k  

À 

V PR 
CARLOS EUGENIO SARMENTO 
COELHO DA PAZ NCLEMENTE 

ALN 

FLÁVIO AUGUSTO NEVES 
LEKO DE SALLES( ALY ) 

ALN 

MUNIR TAHAN SABA 

( CARECA - ARY) 	ALN 

MILTON TAVARES CAMPOS 

( RICARDO) 	MRT 

YURI XAVIER PEREIRA 

AFONqn 1 	 A I II 

TO LEONARDO MARTINELI ""- 

eits 	 ALN 

YROAQUI TORIGOI ( DECIO) 



SECRETO 
Fis. 
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20/1/72 

    

Elemetos do DOI, quando cumpriam um ponto com 
YURI, o qual não compareceu, desconfiaram de um 
_Volksw vermelho, o qual foi seguido pelos agen-
tes do DOI. O ponto era em Moema e o carro foi 
dumbidue abordado na Av. República do Líbano. 
Os terroristas imediatamente passaram a atirar 
ferindo mortalmente o cabo- PM Silas Bispo Fech/ 
e levemente o Tenente (Sub) Leão. Os dois terro 
ristes morreram no local e o cabo antes de dar 
entrada np Hospital. 
Mortos s Alex Xay.).er Pereira/e Gelem Reiche 

1
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CABOAA PM E DOIS TERRORISTAS MORREM EM TIROTEIO 
Depois de assassinarem, 

com uma rajada de metra-
lhadora, o cabo PM Silas 
Bispo Feche, dois terroristas, 
Alex de Paula Xavier e °ci-
sca Reicher, foram mortos, 
após intenso tiroteio com os 
agentes da Segurança, por 
volta das 11h30 de anteon-
tem, na atura do n.o 1.800 
da av. Republica do Líbano. 

Tudo começou quando os 
ocupantes do VC'ks de chapa 
CK-4848 ultrapassaram o 
sinal vermelho, naquele local, 
quase atropelando uma se-
nhora que atravessava a rua, 
com uma criança ao colo. 

O fato chamou a atenção 
de agentes dos orgãos de re-
pressão ao terrorismo que 
faziam diligencia de rotina 
na area. O cabo Silas Bispo 
Feche tentou, então, abordar 
o motorista do carro e seu 
acompanhante, quando foi 
atingido por uma rajada de 
metralhadora, que lhe provo-
caria a morte a caminho 
do Pronto Socorro, Ven-
do seu companheiro mortal-
mente ferido, os agentes 
abriram fogo contra os  

ocupantes do Vont...s, com eles 
mantendo tiroteio que resul-
tou na morte, no local, dos 
dois terroristas, e em feri-
mentos em mais um dos po-
liciais. 

Com a apreensão de do-
cumentos (falsos) no interior 
do veiculo, a Policia estabe-
leceu a identidade dos doia 
terroristas, pertencentes 
ALN. 

OS CRIMES 

De acordo com levanta-
mento das fichas policiais de 
ambos, foi constatado que 

Alex de Paulo Xavier Pereira 
— que usava os cortino:nes 
Miguel e Mateus era filho de 
João Batista e Elida Paula 
Xavier Pereira, e nasceu a 9 
de março de 1949. Como 
membro da ALN da Guana-
bara, Alex viajou para Cuba, 
em 1970, e lá realizou um 
curso de guerrilha. Seus pais, 
irmãos e irmã são todos ter-
roristas, e Lambem aprende-
ram guerrilha em Cuba. 

Alex participou, entre ou-
tras, das seguintes ações: 
assalto a agencia de empre-
gos na av. São Gabriel; se- 

questro de um medico na 
rua Cardeal Arcoverde, em 
novembro de 1971; incendi° 
le onibus da Empresa Vila 
Rima, em outubro de 71: as-
falto à agencia da Light da 
rua Silva Bueno e assalto à 
.ndustria de plásticos Vul-
:lin, ainda no mesmo mês; 
expropriação de mais de 20 
veículos, todas à mão arma-
ia: assalto à agencia Bra-
lasco da Casa Verde, alem 
de varios assaltos e atenta-
dos à bomba na Guanabara. 
Em seu poder foram encon-
trados documentou falsos em 
nome de João Maria de Frei-
tas. 

Gelson Reicher, vulgo 
Marcos, era filho de Berel 
Reicher e Blima Reizel Rei-
cher, e nasceu a 28 de feve-
reiro de 1949, em São Paulo. 
Era estudante de Medicina 
da USP, tendo abandonado 

escola para ingressar no 
terrorismo em 1970. Integra-
va a ALN como chefe de um 
Grupo Tatico Armado, en-
carregado de assaltos e aten-
tados. 

Gelson participou das se- 

guintes ações: assalto ao 
Restaurante Hungaria, na 
rua Oscar Freire; assalto ao 
Supermercado Morita, na 
av. Indianopolis; assalto à 
agencia de empregos da av. 
São Gabriel; assalto a agen-
cia do Ministerio do Traba-
lho; sequestro de um medico 
na rua Cardeal Arcoverde; 
tentativa de sequestro de 
outro medico no Alto de Pi-
nheiros; panfletagem arma-
da na Escola Profissional 
Urubatan, no Coleglo Esta-
dual da av. Jabaquara e ou-
tros; assalto à agencia do 
Bradesco da Casa Verde; 
incendio de onibus da Em-
presa Vila Ema; assalto à 
agencia da Light da rua Sil-
va Bueno: assalto à fabrica 
de plasticos Vulcan, na rua 
Manoel Preto; atentado à 
bomba contra a firma Su-
pergel, no Jaguaré; assal-
to ao supermercado Util-
brás, na rua Clodomiro Ama-
zonas, alem de varias expro-
priações de veiculou. Em 
seu poder foi apreendida 
documentação falsa em no-
me de Emillano Sessa. 

Gelson e Alex, os terroristas mortos no tiroteio 
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O cabo Silas Bispo Feche, morto por terroristas, foi enterrado como herói. 

A despedida ao cabo Jilas 
Foi sepultado ontem, no 

cemiterio do Araçá, com a 
presença do coronel Hum-
berto Gaivão Carneiro da 
Cunha, comandante da 
Policia Militar, e de 
representante do governador 
do Estado, o cabo Silas Bispo 
Feche, morto a tiros por 
terroristas, na manhã de 
anteontem, na av. Republica 
do Libano. 

O corpo do militar foi vela-
do no Regimento de Ca-
valaria, onde seus com-
panheiros lhe prestaram a 
ultima homenagem. O en-
terro seguido por mais de 
duas mil pessoas saiu as 10 
horas de ontem. 

BOLETIM. O Serviço de 
Imprensa da Policia Militar 
distribuiu a seguinte nota: 

"As 11,25 horas do dia 20 de 
janeiro de 1972, quando de 
serviço como componente da 
Equipe de Serviços Reser-
vado de Repressão a 
Terroristas, na altura do 

(numero 1.840 da av. 
¡Republica do Líbano, no 

..{•••••-"..4,1, • 

Cabo Silas Bispo Feche 

bairro do Ibirapuera, nesta 
capital, o cabo PM R.E. 
38.865-3 Silas Bispo Feche, do 
12° B.P.M. e outros com-

- ponentes da referida Equipe, 
ao defrontarem-se com di-
versos terroristas so-
bejamente conhecidos, 
procuraram efetuar a de-
tenção dos mesmos,, sendo 
recebidos a balas. No en-
trevero que se sucedeu, o ca- 

bo Feche for ferido mor-
talmente, vindo a falecer, o 
mesmo ocorrendo com dois 
terroristas". 

O cabo Feche. filho de Pe-
dro Feche Bentaja e de dona 
Helena Bispo Feche Bentaja, 
nascido no dia 26 de agosto de 
1948, antural de São Páulo, 
capital, com 1,69 de altura, 
cor branca, cabelos e olhos 
castanhos, casado com a sra. 
lida Alves Feche, não deixa 
filhos. Ingressou nas fileiras. 
da Policia Militar no dia 12 de 
março de 1068. para lutar em 
defesa da Patria, que é o 
ideal, de todos os 
brasileiros". 

GOVERNADOR. O go-
vernador Laudo Natel 
compareceu ontem, pela 
manhã, ao sepultamento do 
cabo da Policia Militar,  Silas 
Bispo Feche. 

Em companhia do 
comandante do II Exercito, 
general Humberto de Sousa  

Melo, o governador Laudo 
Natel levou sua palavra de 
conforto aos p.a,. a esposa e 
aos parentes do soldado e 
ficou ao lado do caixão, 
velando o Corp'. sepultado .as 
10 horas no Mausoléu dos 
Heróis. no Cemiterio do Ara-
ça. 

Coberto com uma bandeira 
brasileira. o caixão foi 
transportado ate o carro de 
Bombeiros pelo governador 
Laudo Natel. pelo coman-
dante do II Exercito e pelos 
generais Augusto Jose 
Presgrave, comandante da 
2a. Divisão de Infantaria, 
Fernando Belfort Bethlem, 
comandante da 2a. Região 
Militar. Eneas Nogueira, 
chefe do Estado-Maior do II 
Exercito, pelo comandantè 
da Policia Militar. coronel 
Ma rio Hum bem o G a Iva° 
Carneiro da Cunha e pelos 
secretários Servulo Mota 
Lima e da Segurança, Henri 
Aidar, da Casa Civil. 

Elogio do Exercito 

ao cabo Silas Feche 
O comandante do 11 

Exercito, gen. Humberto de 
Sousa Melo, distribuiu ontem 
nota elogiando "post-
mortem" o cabo da PM Silas 
Bispo Feche, morto por 
terroristas na ultima 
semana: 

"Este chefe militar, ex-
perimentado pelos anos de 
serviços dedicados à Patria, 
tem hoje entristecido o seu 
velho coração pela perda do 
cabo PM Silas Bispo Feche, 
integrante dos quadros do 
DOI/CODI do 11 Exercito. 
morto em pleno. combate 
contra os inimigos mes- 

• quinhos e traidores de seu 
Pais. 

"Morre um herói que, em 
vida, pautou sua conduta 
militar e civil dentro dos pa-
drões de nobreza e dig-
nidade. 

"Seu patriotismo o im• 
peliu à luta contra a sub- 
versão e o terrorismo, 
realizou inumeras missões 
arriscando, a cada instante, 
a sua vida c lutando, a cada 
momento, com bravura e 
destemor no sentido de 
fornecer segurança e 
tranquilidade à população de 
seu Estado natal. 

"Dotado de muito boa 
formação moral, espirito  

alegre e jovial, soube 
granjear a simpatia de seus 
superiores e a admiração de 
seus companheiros, que hoje 
lamentam profundamente a 
sua morte, mas que ao 
mesmo tempo sentem o 
orgulho de té-lo então como 
subordinado e amigo, pois no 
cumprimento do dever, com 
atitude firme e convicção 
enfrentou armas assassinas, 
em defesa da lei e da ordem, 
elevou a sua corporação e 
dignificou o DOI/CODI do 11 
Exercito e o seu proprio 
nome. 

"Seu sacrificio não foi em 
vão e o exemplo de des-
prendimento, abnegação e 
coragem, por certo, norteará 
a conduta de seus com- 
panheiros 	que 	per- 
manecerão, cada vez mais 
vigilantes e ativos, na luta 
contra os inimigos do Brasil. 

"Honra e gloria a Policia 
Militar de São Paulo, que 
possui em seus quadros 
heróis da estirpe do cabo PM 
Silas Bispo Feche. 

"Determino que este elogio 
"post-inortem" seja 
transcrito e lido em for-
matura especial por todas as 
organizações militares 
subordinadas a este Exer-
cito." 
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DEPOIMENTO DE 
IARA XAVIER PEREIRA 

Relembrar o dia da morte de Alex e Gelson é uma viagem a tempos escuros e de dor, é rasgar a 
carne, é sentir novamente a impotência, é ter que afogar a dor, reprimir as lágrimas. Relembrar 
o último sorriso, o aceno de mão, o até logo, que infelizmente se tornou até nunca mais. 

No dia 19/01/72, a companheira "Joana" não compareceu a um encontro marcado para as 08:00, 
indício bastante forte de que poderia ter sido presa. No final da tarde deste mesmo dia, Iuri e 
Antônio Carlos passaram por um local onde estava marcado um encontro com Gilberto Thelmo 
Sidney Marques, que na ocasião morava com "Joana". Neste local, não avistaram Gilberto. Na 
manhã do dia 20/01/72, eu, Iuri, Lidia Guerlian, Antonio Carlos Bicalho Lana, Alex de Paula e 
Gelson Reicher nos encontramos por volta das 09:30. Após uma rápida avaliação sobre a 
possível prisão de "Joana", discutimos se iríamos tentar novo contato com Gilberto, já que Lana 
suspeitava seriamente que no local marcado para o encontro anterior com Gilberto havia 
policiais presentes. Apesar da posição de Lana de que não se devia ir ao encontro de Gilberto 
nesta manhã, o comando decidiu fazer uma última tentativa. 

Sendo assim, Alex e Gelson saíram para ir ao encontro de Gilberto Thelmo. Depois disso, eles 
deveriam nos encontrar, eu e a Lídia, entre as 12:00 e 12:30, em Pinheiros, onde iríamos 
almoçar juntos. Como eles não apareceram ficamos apreensivas, pois sabíamos que eles tinham 
sido presos ou mortos. Ansiosas, fomos até a casa de Gelson, porém não o encontramos lá. Às 
17:00, fomos a um local de encontro alternativo, próprio para situações de emergência. Gelson 
também não apareceu neste local. 

Na manhã do dia 21/01, ao constatarmos que os jornais não davam nenhuma notícia de prisão 
ou "tiroteio" com a polícia, telefonamos para o pai de Gelson Reicher, avisando-o que Gelson 
havia sido preso e pedindo a ele que fosse com um advogado até a sede do DOI/CODI, na rua 
Tutóia, em São Paulo, procurar informações sobre o paradeiro do filho. Tínhamos a esperança 
de que, com a presença do pai de Gelson, a morte dele e de Alex pudesse ser evitada. 

A falta de notícias pela imprensa deixou-nos ainda mais apreensivos, pois sabíamos que isto era 
um forte indicio de que eles estavam vivos e presos. Normalmente, o silêncio sobre a prisão de 
companheiros significava que os agentes repressores estavam com os militantes em seu poder, 
torturando-os e procurando tirar deles novas informações. 

Apenas no dia 22/01, portanto 48 horas após o suposto tiroteiro no qual Alex e Gelson foram 
mortos, os jornais divulgaram o comunicado oficial, dando a versão de "morte em tiroteio". 
Nestas notícias, os órgãos de segurança identificavam tanto Alex como Gelson com suas 
identidades reais e informavam que eles estavam usando falsas identidades, respectivamente de 
João Maria de Freitas e Emiliano Sessa. 

Apesar de todos nossos esforços, feitos tanto naquela época quanto após meu retorno do exílio 
em 1979, nunca conseguimos encontrar um morador ou uma testemunha qualquer que soubesse 
algo sobre o tiroteio anunciado pelos órgãos de segurança, que supostamente teria ocorrido na 
Avenida República do Líbano na altura do número 1000. Todas as informações que 
conseguimos obter foram de que ali naquela região não ocorrera nenhum tiroteio ou algo 
parecido. 

E a dúvida persiste até hoje: o que realmente aconteceu com Alex e Gelson? Como foi? Em que 
local eles foram mortos? Foram presos e torturados? Ou morreram numa emboscada armada 
pela repressão? 
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Não existe nada pior que a dúvida, você faz conjunturas, sonha, tem pesadelos, divaga. A 
dúvida persiste: o que aconteceu? Porque, passados 24 anos, os fantasmas desses jovens ainda 
assustam os generais, ministros e até mesmo o Presidente da República. Porque este medo, de 
que se envergonham? 

Porque o medo da verdade, o que há de tão medonho, de tão terrível que faz com que os 
governantes atuais, num pacto de silêncio, continuem compactuando com as mentiras do 
regime ditatorial que visavam justificar e legalizar, por todos e quaisquer meios, o assassinato 
de seus opositores políticos? 

Não tenho medo da verdade, ainda tenho a esperança de um dia poder contar a meus netos a 
história da resistência aos desmandos e arbitrariedades do regime militar de uma geração que 
não temeu nem vacilou ao defender seus ideais, que soube viver seu tempo e morrer com 
dignidade, de pé, lutando como homens livres e que, pela força de seus ideais até hoje faz 
tremer os seus algozes. Mas a História não comporta lacunas, falsas versões, deturpações e 
subterfúgios falaciosos. É preciso escrever a História em sua plenitude, tarefa que depende de 
uma decisão política de um governo realmente democrático e comprometido com a verdade. Os 
governantes atuais devem reconhecer que os opositores políticos foram presos, torturados e 
mortos sob a responsabilidade de um Estado arbitrário e repressor, que em nome de uma 
pretensa segurança nacional cometeu crimes e violações dos direitos humanos. Somente assim 
se poderá recuperar a memória daqueles que tiveram coragem e souberam resistir, mesmo que 
para isso pagassem com suas próprias vidas. 

Além de tudo isto, entendemos ser um direito inalienável da família saber a real circunstância 
da morte de Alex de Paula Xavier Pereira. 

Brasília, 22 de ja g de 1996 
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EXMC. SR . ER. JUIZ DE DIREITO DA VARA. DE REGISTROS PCBLICOS DA C 

PITAL. 

ZILDA PAULA DE XAVIER PEREIRA,  brasi-

leira, viúva, do lar, residente ã Rua Major Rubens Vaz, n9 480,aptc. 

101, Rio de Janeiro, vem, ã presença de V. Exa., através de seu pro 

curador infra-assinado, para, respeitosamente, expor e requerer: 

1- A peticionária é.  mãe de ALEX DE  ' 

PAULA XAVIER PEREIRA, cuja certidão de nascimento passa a integrar' 

a preente; 

2- Por suas atividades políticas, seu 

filho vivia na clandestinidade, usando o nome falso de JOÃO MARIA ' 

DE FREITAS; 

3- Apesar disso, era plenamente iden-

tificado pelos 'órgãos policiais de segurança, pelo seu verdadeiro ' 

nome; 

4- No dia 22 de janeiro de 1972, sua' 

morte foi noticiada e historiada pelos órgãos de imprensa de São 

Paulo, como ocorrida no dia 20 do mesmo mós, havendo o noticiãrio 

se calcado em informações prestadas pelos órgãos de segurança; 

5- Inclusive, do noticiãrio resulta 

in contesti, que era sabido ser JOÃO MARIA DE FREITAS, simplesmente 

o. nome usado por ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, filho da peticioná-

ria: 

6- Inobstante, o assento de seu óbito 



411,-4,41r- A0 4(4 

c....5‘a;C•72-'7'á.  

 

foi lavrado sob n9 182.587, à fls. 41-verso, do Livro 164 d Cartó- 

rio de Registro Civil da 2C9 	 desta 	 atribuindo- 

-se ao falecido nome e qualificação sabidamente alsas; 

7- Consta como decl -ante do óbito, o 

cidadão FRANCISCO BRANDINO DOS SANTOS; 

8- Pretende a peticionária, com funda 

m:,:nto no 5 '9  do artigo 109 da Lei de Registros Públicos, seja la-I 

vrado corretamente o óbito de seu filho, com a consignação de seus' 

verdadeiros dados de qualificação; 

9- Protesta pela inquirição do decla-

rante FRANCISCO BRANDINO DOS SANTOS, cuja qualificação deve constar 

do assentamento de óbito; de outras testemunhas, juntada de documen 

tos e exame pericial para comprovação da verdadeira identidade da 

pessoa que se encontra enterrada à Rua Vinte, sepultura 147, quadra 

2, G L 1, do Cemitério Dom Bosco, em Perus, isso na hipótese de ha-

ver impugnação ou ser declarada a necessidade de mais provas; 

10- Esclarece, ainda, a requerente,que 

há o ::.isco dos despojos mortais de seu filho ALEX DE PAULA XAVIER I  

PEREIRA, sereM removidos da vala individual para depósito em vala I  

comum, o que impedirá a identificação do morte, no caso de impugna-

ção; 

11- Assim, pede a requerente se digne' 

V. Exa., de mandar preservar a situação atual, determinando a expe-

dição de oficio ao Sr. Administrador do Cemitério Dom Bosco-Perus , 

para que não promova o traslado do corpo até o transito em julgado' 

da decisão que venha a ser proferida no presente feito; 

12- Diante do exposto, requer se digne 

de deferir o pedido, determinando a expedição de mandado ao Sr. Es-

crivão do Cartório do Registro Civil do 209 Subdistrito - Jardim A-

mérica - da Capital, para que passe a constar que o nome do faleci-

do é ALEX DE' PAULA XAVIER PEREIRA, morto no dia 20 de janeiro de I  

1972, às onze horas, sendo do sexo masculino, cor branca, estudante 

universitário, natural do Rio de Janeiro, residente ã Rua Major Ru- 

bens Vaz, n9 480, apto. 101, Rio de Janeiro, com 	anos de idade , 

estado civil: solteiro, filho de JOÃO BAPTISTA XAVIER PEREIRA e de 

ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA. 

• 

• 

'11 
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- valer 

  

Nestes termos, 

P. Deferimento. 

São Paulo, 22 de outubro de 1979. 

LUIZ EDUARDO/GRENHALGH 

Q7-113/SP N9 28.555 

• 
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SÃO PAULO 

2P,  Vara de Registros PUblicos 

Proc. n2 1152/79 

Vistos, etc. 

ZILDÀ PAULA DE XAVIER PEREIRA ale-

gou que seu filho ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, por suas ativi-

dades políticas, vivia na clandestinidade, usando o nome falso' 

de JOÃO NPTA DE FREITAS. Apesar disso, era plenamente identifi 

cado pelos órgãos policiais de segurança, pelo seu verdadeiro ' 

nome. 

No dia 22 de janeiro de 1972, a mar 

te dele foi noticiada pelos órgãos da imprensa, como ocorrida 

no dia 20 do mesmo mês, noticiario esse calcado em informações' 

prestadas pelos órgãos de segurança. Revelou-se, inclusive, 	o 

uso do nome falso. 

Entretanto, o assento de seu óbito 

foi lavrado sob na- 182.587, à fl. 41v., do livro 164, do Cartó-

rio de Registro Civil do 202 Subdistrito desta Capital, atribu-

indo-se ao falecido nome e qualificação sabidamente falsos. 

Assim,o pedido consiste na retifi-

cação do registro do óbito, passando a constar o correto nome ' 

do falecido, a data acima, a hora (onze horas), bem como ser e 

le do sexo masculino, de cor branca, estudante npiversitario 

natural do Rio de Janeiro, residente a rua Major Rubens Vaz, n2 

480, apta 101, Rio de Janeiro, com 25 anos de idade, de estado' 

civil solteiro, filho de João Baptista Xavier Pereira e de Zil-

da Paula Xavier Pereira. 

 

A inicial veio instruída com os do 

ns foragi -illexados posterãormente cumentc's d 
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(fls. 15/17, 26/36, 41/78 e 88/107). Oficiou-se ao Administra- 

dor do Cemitério Dom Bosco - Peruc (fl. 86), visando à não re 

moção da ossada. 	audiencia foi juntada a fotografia de fl.. 

117 e colhidas as declarações e depoimentos de fls. 114/116. 

O advogado da requerente disse não 

ter mais provas a produzir. 

O Dr. Curador de Registros PUbli - 

cos exarou parecer favorável, solicitando apenas providencias' 

com relação a João Maria de Freitas, se existente uma pessoa I  

com tal nome e características emergentes dos autos. 

Relatados, DECIDO. 

As provas dos autos são suficien-

tes para o acolhimento da pretensão. 

Consta, na própria reportagem da 

morte: "Alex usava o nome de João Maria de Freitas" (fl. 10). 

O atestado de óbito de f1.17 per-

mite-me concluir que Alex morreu no dia 20 de janeiro de 1972, 

as 11.00 horas, na Av. República do Líbano, altura do n2  1000. 

No despacho xerocopiado à fl. 32 

determinava o Dr. Delegado de Policia: "J. aos autos cópia xe 

rox da certidão de óbito de JOÃO MARIA DE FREITAS, identificado, 

conforme planilha e foto anexas, como sendo ALEX DE PAULA XAVI-

ER PEREIRA: 

Essa foto, sem divida, e da mesma 
, 

pessoa que se ve a fl. 117, em elemento trazido pela interessa- 

da. 

Em relatório da Delegacia Especia- 

lizeda de Ordem Sociki, menciona-se que Alex deixa de ser indicIs 

do, por mot 	'e falecimento (fl. 49). 

me.,5.;!:: 	peço esta expresso 



PODER JUDICIARIO 
s A, OA ".( ATC-ti .11 r ele 1)11, 

Laudo INL n2 3584/72, de Alex de Paula Xavier Pereira, que usa-

va o nome falso de João Maria de Freitas" (fl. 74). 

Outras referencias a morte encontra 

mos as fls. 89 e 101. 

Disse a testemunha lAidia Guerlenda 

(fl. 114v.): "que conheceu Alex de Paula Xavier Pereira; que sa 

be que ele usava um nome falso, mas não sabe qual e nem pode 

Precisar que tipo de documento era utilizado, mas possivelmente 

uma carteira de identidade f1-sa". 

E a irmã dele confirmou: " que A-

lex tinha, como documento falso, uma carteira de identidade" ( 

fl. 115). 

Em casos como este, não cumpre exi 

gir "prova exaustiva", mas basta "prova suficiente", expressão' 

a qual recorro, per analogia, já que se encontra no art. 62, § 

32, da Lei n2 6.683, de 28 de agosto de 1979, que concede anis-

tia e d;1 outras providencias. 

O que realmente intriga, mas isso 

está fora da pretensão em si, e que João Maria de Freitas pode 

existir. Talvez seja uma pessoa que tenha perdido o documento. 

Entretanto, a respeito, o culto e zeloso Curador, aue exarou 

parecer favorável à inicial, cuidou de sugerir providencias. 

=Te) POSTO, julgo PROCEDENTE o pe-

dido inicial.Ressalvo apenas que deve ser seguida a certidão de 

nascimento de fl. 8, onde consta "Batista"no nome do pai (e não 

"Baptista), e a idade era de 22 anos ( e não 25).. 

Providencie-se de imediato non termos das letras n E r, e  ”cu,  

de fl. 121. ApOs o trânsito em julFado, não haver. mais motivo 

para a neo remoção da ossada, devendo ser oficiado nesse senti 

do. E esse r-se-r' o ce. etente mene,, o de retificação 	uus:cis  
odr 
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São Paulo, 6 de maio de 1980. 
r 

LUIZ AnON O GARRIDO DE PAULA 
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é verdade e doa fé. 

São Paulo,  16 de julho de 1980. 
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CARTÓRIO DO REGISTRO C IL 
20." StfliDIS FRITO — IARINM AMÉRICA 

Municipio e Comarca da Capital do Estado dc São Paulo (Brasil) 

ALCEBIADES NASCIMENTO MORENO 
Oliclal DO REGISTRO CIVIL 

RINALDO RIBEIRO MARTINS 
OFICIAL MAIOR 

Certidão de Óbito 

Livro 	164 

 

Fõlha  41v 	 Número 182578 

 

CERTIFICO que, no Urro competente dr ÓBITOS, déstr cartório, foi turrado 

O assento dr  /.1ex de Paula Xavier Pereira, - 

faleci('  o no dia 20 de  janeiro de 1972,  às 11 horas,  na Avenida Republica 
do Libano, altura do n2 1000, 

do se.ro  masculino 	, de eór  branca  , 1,1.( ,rissão  estudante universitário, 

• natural de  Rio de Janeiro,  Estado do Rio de Janeiro, 

residente  na rua Major Rubens Vaz 2  n2 480, apt2 1012  - 	 

   

   

    

com  22 anos 

   

de ¡ilude, estado rivii solteiro, - 

  

     

      

        

Wh o de  João Batista Xavier Pereira e de Zilda Paula Xavier Pereira. 
Registrado na 7$ Circunscrição do Rio de Janeiro (livro 1E86, fls 158v, 
n2 51063.). 

••• 

Atestado de óbito firmado pelo lir.  Isaac Abramovict, legista, — 

que deu como causa da morte  anemia aguda traumatica. 

Sepultado no cemitério de  Perus (Dom BC:OCO)  

Foi declarante Francisco Brandino dos Santos Filho. 

Observações :  A  _presente certidão envolve elementos de averba-
rão à margem do termo. 
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PARECER MÉDICO - LEGAL 

MÉDICO PERITO 

NELSON MASSINI, médico, professor de medicina legal da Faculdade Nacional de 
Direito de Universidade Federal do Rio de Janeiro, CRM 45.642. 

ENTIDADE SOLICITANTE 

Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e Familiares. 

OBJETIVO DO PARECER 

Proceder o estudo médico legal visando relacionar a "causa mortis" indicada no laudo 
oficial e processo de tortura. 

IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA 

Nome: ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Codinomes: MIGUEL 

Data e local de nascimento: 09 DE AGOSTO 1949 

Filiação: JOÃO BAPTISTA XAVIER PEREIRA e ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA 

Militância Política: AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL - ALN 

Situação Legal: ( x )Morte oficial ( )Desaparecido no Brasil ( )Desaparecido no Exterior 



RESUMO HISTÓRICO 

A nota oficial divulgada pelos órgãos de segurança descrevia a morte de Alex e Gelson 

como conseqüência de um tiroteio nas imediações da Avenida Republica do Líbano, em 

São Paulo, em decorrência de um acidente com o carro dos mesmos, acidente este que, 

segundo os moradores do local, nunca aconteceu. 

A família de Alex procurou incansavelmente por seu corpo, sem encontrá-lo. Apesar de 

morto oficialmente, continuava a ser processado. Tal situação permaneceu a ponto de Alex 

ter sido anistiado em 1979. 

Na verdade, Alex foi enterrado no Cemitério Dom Bosco, em Perús, sob o nome de 

João Maria de Freitas. Tal nome é publicado na nota oficial informando sua morte, 

demonstrando a clara intenção dos órgãos de segurança em ocultar seu corpo, sob falsa 

identidade. 

Isto é confirmado no relatório do Ministério da Aeronautica, que diz : " O laudo de 

necrópsia foi feito em nome de João Maria de Freitas nome falso de Alex" . Tal laudo foi 

assinado pelos médicos legistas Isaac Abramovich e Abeylard de Queiroz Orsini. 

O nome verdadeiro de Alex juntamente com sua foto apareceram estampados nos 

cartazes da repressão com os dizeres: " Bandidos Terroristas procurado pelos órgãos de 

Segurança Nacional" , portanto sua identidade era conhecida pela polícia. 

Em novembro de 1980 após ganhar a ação de retificação de óbito na justiça os restos 

mortais de Alex foram exumados do cemitério de Perús, durante a exumação a sepultura 

indicada pela administração do cemitério como a de Alex era de uma mulher, foi necessário 

a abertura de oito sepulturas até se localizar uma ossada que correspondia aproximadamente 

com Alex e a veste descrita no sepultamento (cueca vermelha). 

Todo o translado dos restos mortais de Alex foi vigiado e seguido pelo Serviço de 

Informação ainda atuante em 1980. 

4\. 
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TRANSCRIÇÃO DO LAUDO 

Realizada a perícia, passaram a oferecer o seguinte laudo: Examinamos o necropsiamos 
e hoje neste Instituto, um cadáver que nos foi apontando como sendo o de João Maria de 
Freitas, masculino, branco, vinte e dois anos, solteiro, brasileiro, natural de Nhandeara, 
estudante, filho de Simão Pedro de Freitas e Maria Deolinda do Nascimento, residência -
ignorada. HISTÓRICO: Segundo, consta, trata-se de elemento terrorista que faleceu após 
trocar tiros com os órgãos da segurança, às onze horas de hoje na Av. Republica do Litano. 
VESTES: Cueca de algodão vermelha. REALIDADE DA MORTE: Evidenciava-se pelos 
clássicos sinais tanatologicos de certeza. EXAME EXTERNO: cadáver de adulto, do sexo 
masculino, de cor branca, aparentando vinte e dois anos, cabelos pretos, iris castanhas, 
panicolo adiposo escasso, compleição média. Notam-se ferimentos com as características 
daqueles produzindos por projeteis de arma de fogo e localizados: a) entrada na região 
malar esquerda encontrando-se o projetil encravado no osso zigomatico esquerdo, b) 
entrada na região masseterina esquerda e saída na face lateral esquerda do pescoço, logo 
abaixo do mastóide, c) entrada na face anterior do terço superior do braço direito e saída na 
mesma altura na face posterior, d) entrada na região mamaria direita e saída na região infra 
escapular direita, e) entrada junto a ponta do externo, dois centimetros a esquerda da linha 
média e saída quatro centimetros abaixo e a esquerda, f) entrada no flanco esquerdo, o 
projetil após transfixar o colon descendente, alojou-se na musculatura iliaca esquerda. 
EXAME EXTERNO: Aberto o craneo pela técnica habitual nada se constatou de interesse 
médico legal. Aberto o tronco pela técnica habitual encontraram-se ferimentos tansfixante 
em ambos os pulmões, derrame hemorragico em ambos os pulmões derrame hemorragico 
em ambas as pleura e hemoperitonio de cerca de mil mililitros. CONCLUSÃO: De 
observado o exposto concluímos que o examinado faleceu em virtude de anemia aguda 
traumática. RESPOSTAS AOS QUESITOS: Ao primeiro, sim. Ao segundo, anemia aguda 
traumática. Ao terceiro, instrumento perfuro contundente. (projetil de arma de fogo). Ao 
quarto não. Nada mais havendo encerramos o presente laudo. 
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DISCUSSÃO 

O laudo do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo sob n° 3.584/72, referente a 

morte de ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, e assinado pelos legistas Dr. Isaac 
Abramovitc e Dr. Abeylard de Queiroz Orsini, descreve apenas os ferimentos produzidos 
por projetil de arma de fogo (sete - vide foto, ferimento assinalado de 1 a 6) e indica como 
causa mortis anemia aguda traumática, devido a ação do instrumento pefuro contundente 
em vísceras. 

Apesar das indicações feitas, o laudo apresentado é absolutamente omisso, fato este 
que pode ser observado na fotos anexas, onde se constata com clareza as diversas lesões 
contusas distribuídas por seguimentos corporeos do Sr. Alex e que não receberam qualquer 
menção dos senhores legistas ( foto 1 e 2 ). 

As lesões injustificadamente não identificadas são da maior importância na análise e 
confrontação da indicada "causa mortis" onde segundo o laudo teria havido "troca de tiros 
com órgãos de segurança", com a verdade dos fatos revelada pelas lesões constatadas. 

O Sr. Alex não sofreu apenas os ferimentos dos projéteis de arma de fogo, teve 
também lesões de outras origens e que antecederam sua morte pois tinha reação vital, fato 
este concluído a partir de seu mecanismo de formação que depende do funcionamento dos 
órgãos e sistemas, é o caso da equimose. 

Estas lesões estão assim distribuídas pelo corpo do Sr. ALEX DE PAULA XAVIER 
PEREIRA: 00 

1) - Equimose infraorbitária no olho esquerdo e direito. 
2) - Escoriações nas regiões: 

- Hipocôndrio direito e esquerdo. 
- Toraxica esquerda e direita. 
- Deltodiana esquerda e direita. 
- Ambos os braços 
- Nasal à direito 

Com a descrição destas lesões podemos afirmar que o Sr. ALEX, esteve preso por 
seus agressores que provocaram lesões não fatais e posteriormente desferiram lesões 
mortais, sendo as primeiras absolutamente desnecessárias tendo contribuído apenas para 
aumento do sofrimento antes da morte configurando-se o verdadeiro processo de tortura. 

A equimose infraorbitária é comum nos ferimentos de base de crâneo fato este 
descartado no presente caso já que o legista afirma ter feito abertura e nada encontrado de 
destaque, restando a certeza que sua formação foi devida à ação de instrumento 
contundente. 

Com as observações feitas podemos concluir que o Sr. ALEX DE PAULA XAVIER 
PEREIRA, sofreu lesões contusas anteriores as lesões fatais. 
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REGIOES: 

1 — Frontal 
2 — Orbitárias 
3 — Nasal 
4— Malares 
5— Masseterinas 
6— Bucinadoras 
7—Labial 
8 — Mentoniana 
9 — Supra-hibidea 

10 — Infra-hióidea 
11 — Carotidianas 
12 — Supraclaviculares 
13 — Claviculares 
14 — Infraclaviculares 
15 —Esterrial 
16— Torácicas 
17 — Mamárias 
18 — Epigástricas 
19 — Hipocóndrios 
20 — Mesogástrica 
21 — Umbilical 
22 —Flancos 
23 — Hipogástrica 
24 —Fossas ilíacas 
25 — Pubiana 
26—Inguinais 
27 —Crurais 
28 — Peniana 
29 — Escrotal 
30 — Terços superiores 
31 — Têrços médios dos 

braços 
32— Têrços inferiores 

dos braços 
33 — Pregas dos coto-

velos 
34 — Terços superiores 

dos antebraços 
35 — Têrços médios 

dos antebraços 
36 — Terços inferiores 

dos antebraços 

37 — Punhos 
38 —05ocavos das mios 
39 — Terços superiores 

dm coam 
40 — Terços médios das 

coxas 
41 — Tèrçxis inferiores 

das coxas 
42 — Rotulianas 
43 —Faces anteriores 

do joelho 
44 — Terços superiores 

das pernas 
45 — Têrços médios 

das pernas 
46— Térços inferiores 

das pernas 
47 — Lateral externa 

das pernas 
48 —Lateral interna 

das pernas 
49 —Dorso do pé 
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01-P8rietal 

07-Occipital 

01  Temporal 

CM-Cervical 

05-Supre-escapulir 

Og-Escapulir 

07-Dorsal 

08-tombar 

Ogalieca 

l0-Emponilefe 

ll-Sacro-coccicea 

12-cl,Stea 

11-Terco Superior da coxa 

14-Terço médio da coxa 

15-Terço inferior da coxa 

1F-Poplitéia 

17-Terço superior da perna 

18-Terco thédio da perna 

1Q-Terro inferior da perna 

70-Maleolar externa 

21 Calcaniana 

?7-Pordes externa do pé 

7?-Deltoidiana 

74 Terço superior do traço 

75-Terso médio dobrsco 

7g-Terco inferior do braço 
77-cotovelo 

78-Terço superior do antebraço 

74-Terco médio doaantebraco 

'0-Terso inferior do antebraço 

11 Punho 

17-Face dorsal da m;o 



Podemos concluir com absoluta convicção de que o Sr. ALEX DE PAULA! 
XAVIER PEREIRA, esteve dominado por seus agressores que produziram lesões vi 
não mortais anteriores à aquelas fatais, e assim submetido a um processo de tortura. 

Rio de Janeiro 06 dç março de 1996. 
/' 
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CONCLUSÃO FINAL 
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Ao iodo de Erasmo Martins Pedro, António recebe um abraço antes de sair 

Haroldo Limo, com parentes, prepara-s• para deixar a prisóo 

Aldo, Nelson. Zarattini. Gemgoro. De p6, seus advogados 

Haroldo Lima sai na Bahia 
com alvará de São Paulo 

Dello de Mattos: Brasil 
precisa de união de todos 

SÃO PAULO (O GLOBO) —O minis. 
iro da Aeronáutica, brigadeiro Dello 
Jardim de Mortos, afiem-,o reverti que 
os exilados que voltam "devem com-
preender que o Brasil precisa da unido 
de todos". Ele fez essa declaração, ao 
comertar o pronunciamento do chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, 
general Samuel Alves Correa, segundo 
o qual os exilados devem evitar o retor. 
noa situação pré-64. 

Depois de dizer que, em soa opinião, 
muitos dos exilados deveriam estar no 
Brasil, o ministro comantou que dentro 
em breve haverá poucos presos polite 
coa golo a nov a Lel d.: Seguran.;:, 
cisa al reduziu as penas e a maioria já 
cumpriu metade de suas sentenças. 
POUCA BUROCRACIA 

Dello acredita na possibilidade de um 
indulto para os demais presos, mas diz 

Itamaraty instr 
BRí SILIA (O GLOBO) — lia ma• 

raty já deu instruções a todas as em-
baixadas e consulados do Brasil para 
que seja facilitada a volt) de todos os 
brasileiros beneficiados pela lei de 
anistia. 

A intormaçâo foi prestada ontem 
pelo prrta.voz da Chancelaria, canse. 
Oleiro Bernardo Pericas, segundo o 
qual s ministro Remiro Saraiva Guer. 
reiro determinou que o texto legal se. 
ja trunsmitido pelo telex para todos os 
163 postos diplomáticos do Brasil. 

BRISOLA E PRESTES 

Pericas Informou que o ex-
governador Leonel Brizola já reque-
reu o seu passaporte ás autoridades 
diplimáticas brasileiras nos Estados 
Uninos. 

não ter nenhuma informação oficial a 
respeito' "Esse é um problema do pre-
siderte e do ministro da Justiça." 

Os MIL ais cassados da Aeronáutica, 
informou ele, Já estio enviando ao Mi. 
nisté.'io seus pedidos de reintegração, 
"que deveria ser solucionados de acor. 
do com a lei e com o minimo de mouro. 
enteia". 

Segundo o ministro. todos os milita. 
res receberam a Lel de Anistia com 
tranqüilidade: "Já sabiam que ela vi. 
rio. pois c pre.ddent, Figueir,do. nono 
do candidato, havia firmado esse pro. 
pósita publicamente. No selo das For. 
ças Armadas, há um ambiente de per. 
feito entrosa mento entre os ministros e 
seus comandados". 

ui embaixadas 
Quanto ao poesivel regresso do 

secretário-geral do extinto Partido 
Comunial a Brasileiro, Ltilz Carlos 
Prestes, o Itarnoroly 11150 1,111 (11121 
quer informação.  

IRMA DE ARRAES 

CRATO (O GLOBO) — Dona Viole-
ta Arraes. Irmã do ex-governador de 
Pernambuco, Miguel Arraes, chegou 
ontem a esta cidade, para ver sua 
mãe, dona Maria Benigno Arraies. 
Tendo chegado do exillo em Paris, há 
dias, dona Violeta passou algum tem. 
po em Fortaleza, onde também tem 
parentes. No dia 17 de setembro. dona 
Maria Benigno completará 81 anos, 
que serão festejados já com a presen-
ça de Migue! Arries. Ele chegara do 
exílio um dia antes. 

6 • O PAIS 
	 Itasta-leira, 3118179 O GLOBO 
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Anistia liberta mais sete 
presos em três Estados 

STM acha que juiz não 

podia soltar Inês e Jabour 

Sete presos politicos foram liber-
tados ontem, beneficiados pela lei de 
anistia. Em Silo Paulo foram libera-
dos do presidio do Barro Branco, 
Nelson Chaves doa Santos, Aldo 
Arantes, David Gongorra Jwilor, Ri-
cardo Zaratini e Amlindlo doa San-
tos. No Rio de Janeiro, foi solto da 
Penitenciária Milton Dias Moreira, 
António Pereira Matos. Da Peulten-
diria Lemos de Brito, em Salvador, 
foi colocado em liberdade o preso 
Haroldo Borges Rodrigues de Lima. 
O ex-governador Leonel Brizola foi 
considerado, pelas duas auditorias 
do Rio de Janeiro, anistiado e com 
sua punibilidade extinta. 

Em São Paulo, mais 
dois podem sair hoje 
SÃO PAULO (O GLOBO) — Cinco dos 

presos pollticos que cumpriam pena no 
presidio do Barro Branco foram postos 
em liberdade ontem à noite. beneficiados 
pela anistia. São eles: Nelson Chave. dos 
Santos. Aido Arastes, David Gangorra 
Junior, Ricardo Zaratini e Amandio dos 
Santos. Os juizes-auditores acreditam 
que mala dois presoe deveria ser coloca. 
dos hoje em liberdade: Elza Monerat e 
Newton Candido. 

As ordens de soltura só foram assina-
das após as 18 horas, depois que os juizes 
receberam telex do Superior Tribunal 
Militar declarando extinta a punibilidade 
dos detidos. Apenas Nelson Chaves não 
teve extinta a punibilidade no processo 
em que é acuando, pela 2° Auditoria de 
Sio Paulo, de pertencer a Vanguarda Po- 
pular Revolucionária. Mesmo assim foi 
liberado pol., pela manhã, o Conselho 
Permanent de Julatic a Militar decidiu re-
vggar lua Delido preventiva e o Conselho 
da 4? Auditoria declarou extinta sua pu-
nibilldade em processo que respondia, 
em Juis de Fora, de pertencer ao MR-8. 

A libertação de Newton Candido, se. 
gundo o juiz substituto da 2" Auditoria da 
2! CJM, Waldir Silveira de Mello, depen-
de do encaminhamento de um telex da 5? 
Auditoria (Curitiba) declarando extinta 
sua punibilidade. A de Elza Monerat, de 
acordo com o juiz da I! Auditoria. José 
Paulo Paiva, depende de telex do Supe-
rior Tribunal Militar. Elza poderá ser a 
última presa de São Paulo, beneficiada 
pela anistia, a ser libertada pois seu ad-
vogado encaminhou, ontem, recurso ao 
Supremo Tribunal Federal pedindo a li-
bertado de sua cliente. O recurso deve 
ser encaminhado ao STM, que analisará 
O casa 

BANIDOS 

Ainda ontem, a 1! Auditoria da 2!' CJM 
considerou extinta as punibilidades dos 
processos de ex.banidos, na área sua 
competência de: Jose Dirceu de Oliveira 
e Silva (acusado de pertencer ao Partido 
Comunista Brasileiro), Luis Travessos 
(PCB). Chizuo Orxwa (Aliança Liberta. 
dora Nacional — ALN — e VAR — Pal-
mares), Darry Rodriglies (Vanguarda 
Popular Restam-lon).- ia — vP11.); José 
Amole Nobrees perimísseis. • vali gue 
teria sido morto no Chile, depois do golpe 
que derrubou o presidente Salvador Ai-
lende): José Ronaldo Tavares Lima e 
Silva VPR); L•dislas Dawbor (ALN): 
Maria do Carmo Brito (VPR) Oswaldo 
Soares (VPR e VAR — Palmares). Tam-
bém extinguiu a punibilidade dos seguin-
tes revele: Geraldo Silvino de Oliveira, 
Carlos Alberto Soares de Freitas, Sa-
muel lavelberg, José Claudio Telles Cu. 
bate Luis Basílio Rossi, Carlos Alberto 
Leal de Campo, Silvio de Alencastro Pre-
gsiinolato, Mario de Freitas Gonçalves e 
Alex despanãsKavier Pereira (nos pro. 
Cesso! da 1! Auditoria). 

A 2? Auditoria, por sua vez, analisando 
tos processos, decidiu revogar a punlbl. 
Mede de José Dirceu de Oliveira e Silva, 
Wiedimir Palmeira, Luis Travessos e 
Rafael de Laico Neto — todos acusados 
de atividades estudantis. 

Nos telex encaminhados ontem ás au. 
ditorlas de São Paulo o STM declara ex-
tinta a punibilidade de W(adimir Pomar 
(em liberdade condicional), de Euclides 
Caumo, Adilson Ferreira da Silva e Ha-
roldo Borges Rodrigues de Lima (preso 
na Bahia mas com um processo em São 
Paulo 1. 

Adilson Ferreira dos Santos embora te. 
nhã tido declarada extinta punibilidade 
no processo com recurso no STM, não se. 
rá libertado pois tem outra condenado 
por (-rime de sangue em processo transi-
tado em julgado e só sair) em dezembro. 

"COMPETENCIA 

Depois de ter assinado as ordens de 
soltura, o juiz da i ? Auditoria. José Paulo 
Paiva reafirmou a tese de que os ilude°. 
res Mio tinham competência para deter- 
minar a libertado dos presos beneficia. 
dos pela anistia que estavam com recur-
sos em instâncias superiores. Afirmou 
também que não conseguiu comunicar-
se com Salvador para Informar sobre • 
extinççâo da punibilidade de Haroldo 
Borges Rodrigues de Lima, o que deverá 
ter feito hoje. 
o :Waldir Silveira Mello, juiz da 2° Audi-
toria. manifestou, por sue vez, e dieposl. 
do de determinar a libertaçâo dos pre-
sos o mais rápido possível. assim que re. 
ceber as comunicações de extinclio de 
punibilidade. 

PENDENTE 

Nelson Chaves, até ontem preso politle 
co do presidio do Barro Branco. em Silo 
Paulo, mesmo anistiado continuará, res. 
ponderado a processo. A extinção de puni. 
beldade a que tern direito como •nhatiado 
só arre decretada depois que o Conselho 
Permanente de Justiça da 2? Auditoria 
Militar da 2? CJM analisar o processo de 
54 volumes em que é acusado de partici. 
par da Vanguarda Popular Revolucioná-
ria (VPR). 

Na manha de ontem, em tumultuada 
sessão na 2? Auditoria, Nelson Chaves te-
ve sua prislio preventiva revogada, mes-
mo contra sua vontade, e foi solto. O pro-
cesso em que é acusado de pertencer á 
VPR entrou na pauta daquela Auditoria 
e, embora o advogado Luis Eduardo 
Greenhalgh tivesse pedido a extinção de 
punibilidade a que seu cliente tem direito 
como anistiado, o Conselho Permanente 
de Justiça decidiu acatara reivindicação 
do juiz auditor, Nelson Machado Guima• 
dee, no sentido de ficara seu encargo o 
desenvolvimento do processo.  

Antônio é o quarto 

libertado no Rio 

"Alegre e triste" — assim se definiu 
ontem António Pereira Muitos ao deixar, 
ás 21h05m, em liberdade, a Divisão de 
Segurança Especial da Penitenciária Le. 
mos de Brito. Ele é o quarto preso políti-
co anistiado e solto no Rio. 

Ao chegar á penitenciária com o alva-
rá de soltura de António Pereira Mattos, 
o secretário de Justiça, Erasmo Martins 
Pedro. disse que hoje deverão ser liber. 
lados mais três presos políticos: Paulo 
Henrique Oliveira da Rocha Lins (e silva-
re será liberado na primeira sessão 
STM), Jesus Paredes Solto (à alvará já 
liberado. segundo Informações de 
Brasilia) e Jorge Raimundo Júnior (que 
obterá livramento condicional) 

SURPRESA 

Acompanhado do diretor do Desipe, 
promotor António Vicente, o secretário 
de Justiça chegou As 20h ao portão da 
Frei Caneca. Para surpresa do diretor da 
Divise() de Segurança Especial, José Au-
gusto Gomes Alves, o alvará não era pa. 
ra Jesus Paredes Solto, que já tinha sido 
avisado de que sairia e estava de malas 
prontas. 

Ao cruzar o portão da penitenciária, 
Antônio Pereira Mattos, cearense, 45 
anos, solteiro, ex-cobrador de ónibus (de 
calça vinho, camisa amarela, jaqueta 
azul e uma bolsa de couro), mostrava-se 
um pouco espantado. Ele está preso des-
de janeiro de 1969 e respondeu a dois pro-
cessos, o primeiro na I Auditoria do 
Exercito no Rio e o segundo na 4? Cir. 
cunscriçâo Militar em Juiz de Fora, por 
tentativa de organização do Comando de 
Libertação Nacional (Colinas e ações ar-
madas. Passou oito anos em Juiz de Fo-
ra. sendo transferido para o Rio em agos. 
lo de 1977. Dos 15 anos a que foi condena. 
do, António já cumpriu 10 anos e seis me. 
scs. Ao sair, afirmou: 

— Acho que nem conheço MAIS o Rio e 
o trânsito das ruas. Sei que terei dificue 
dades para me adaptar, mas, é claro, es-
tou feliz por deixar a prisão. Ao mesmo 
tempo, fico triste por deixar nela os meus 
companheiros. Minha familia é lá do 
Ceará e nunca velo me visitar. 

António foi abraçado na salda por um 
grupo de amigos e representantes do Co-
mitê Brasileiro pela Anistia. Disse que a 
primeira coisa que fará é tirar seus docu-
mentos. Acrescentou' "Depois vou para 
Belo Horizonte. ter 	ro toinerclo, 
pois já tenho proposta de emprego. Te-
nho também amigos que foram banidos e 
que eu espero retornem agora. Sào eles 
Murilo PintealeMva e Carmein Pende, 
que estão nrt~r 

Auditoria considera 
lfriz;)la 	ja(10 

Leonel Brizola, o exilder estudantil 
Elinor Mendes de Brito. Sônia Eliane La• 
foz — acusada de participação no seques-
tro do embaixador da Alemanha, em 
1970, e mais 12 condenados por crimes 
politicos foram ontem considerados anis-
tiados em duas Auditerixs militares do 
Rio. 

Na 3, Auditoria do Exército, ojuiz José 
Vítor Marques dos Sanem, depois de re-
ceber parecer favorável do promotor 
Jorge Luis Dorado, decretou a extinção 
da punibilidade pela anistia, a Leonel de 
Moura Brizola; Elinor Mendes de Brito; 
Wanderlino Coelho de Oliveira; Paulo R. 
Schilling; Leony Lopes; Nilo dos Santos; 
João Cândido Mala Neto: Maurice Eric 
Goradesky; Miran Ahabld de Aquino; 
Marcillo César Ramos Krieger; Helena 
Maria Krieger; Aldeny Games de Olivei-
ra; Daniel Barros Ferreira e Carlos Ro-
berto Granara. Como todos figuram co-
mo foragidos nos processos, o magistra-
do determinou o recolhimento dos man. 
dados de prisilo, que não haviam sido 
cumpridos.  

NEGADO 

Na I! Auditoria do Exército, o Juiz 
Paulo Jorge Simões Correia reuniu om 
tem o Conselho Pel maneei° de Justiça • 
fim de submeter ao tribunal a extinção 
da punibilidade, pela aplicado da lei 
8.683, de Sônia Eliane.Lalaz, que estava 
denunciada como incursa "o artigo 28 da 
antiga Lei de Segurança. Ee deveria ser 
julgada juntamente com :"sus Paredes 
Soto, a 18 de agosto do ene ¡lassado. Seu 
julgamento, foi porém. massudo, por falta 
de qualificado no Processo. onde ela es-
tava apenas identificada. Posteriormen-
te, o STM determinou que fosse realizado 
o julgamento, estando a audiência mar-
eada para o próximo dia 16 de setembro. 

Como parecer favorável do promotor 
Mário Cilas Miguel. que participou da 
audiência, o Conselho de Justiça, por 
unanimidade de votos, concedeu a anis. 
tia a Sônia. neganoo porem a medida r. 
Jesus Paredes, que teve parecer contrá-
rio do representante do Ministério Públi. 
co. Entende Mário Elias que, havendo no 
STM um recursos ao Supremo Tribunal 
Federal, a aplicado da medida não cabe 
ao juiz-executor da setença e sim ao rela. 
Inc do processo naquela C urte. 

A advogada F.ny Raimundo Moreira. 
que impetrou ontem mesmo um habeas. 
corseie junto ao STM, ocupou a tribuna 
paira repesar ri situação de Jesus Pare 
dea, condenado a seis anos. cirro mesas e 
dez dias. pela adequação da pena. Ao pe-
dir ao Conselho que concedesse anistia 
ao seu cliente, argumentou que ele não 
está tecnicamente condenado porque a 
sentença ainda não transitou em julgado 
em virtude de o recurso ao STF ter sido 
indeferido pelo STM. Os quatro oficiais 
do Conselho e o próprio juiz, porém, iode. 
feriram o requerimento da advogada, 
tendo o magistrado sugerido que ela de-
sistisse do recurso. Ene respondeu que 
isso faria com que a sentença transite em 
julgado no STM, podendo dessa forma 
Jesus vir a perder o direito á anistia. O 
juiz argumentou que haveria tempo, de 
vez que o STM está aguardando a volta 
dos autos do processo que haviam sido 
devolvidos a Auditoria para julgar Sônia 
Latos. 

BRASILIA (0 GLOBO) —O presidente 
do Superior Tribunal Militar, general 
Reyn•ido Mello de Almeida, revelou os. 
tem que esta verificando a situação de 
Inês Etienne Romeu e Paulo Roberto Ja-
bour, libertados na última quarta•feiri, 
no Rio de Janeiro. Para o general, o juizi 
auditor não tinha competência para 
libertá.los em razão da anistia, porque o* 
dois haviam recorrido ao Supremo Tal. 
bunal Federal e posteriormente, desistli 
do deste recurso, o que faria com que 
suais condenações transitassem em jul, 
gado, e eles haviam sido condenados por 
crimes excluldos da lei de anistia. 

Após o presidente do STM ter dado era' 
sa Informação, afirmava-se no Tribunal 
de que a situação de Inês Etienne e PoaiO 
Jabour era "tranqüila", já que eles nàl 
foram libertados somente por terem sid 
anistiados: em processo de reorganiza, 
cão de partido eles receberam o moer  
nefIcio. e em outro, em que eram acusai 
dos de crimes excluídos da anistia, já ti-
nham cumprido suas penas após elas te. 
rem sido reduzidas com base na nova Lei 
de Segurança Nacional.  

O Juiz Auditor Mário Moreira de Sou. 
na, da 1! Auditoria da Aeronáutica, explb 
cou porque concedeu a liberdade parai 
Inês Etienne Romeu: 

— Ela tinha um processo no F.xercitil 
no qual foi condenada a 30 anos de pilais 
A pena, posteriormente, foi reduzida pa 
ra 8 anos. Quando julguei o processo co 
ira ela na Auditoria da Aeronáutica nq 
qualfol condenada a 2 anos e 6 meses —
pena que depois foi reduzida para 1 ano e 
3 meses — ela já havia cumprido a pena 
da Auditoria do Exército. O Tribunal en. 
tendeu que a pena da Auditoria do Exér• 
cito teria que ser cumprida antes da pena 
estabelecida pela Auditoria da Aeronáu-
tica. Entendi que a pena estava cumpri. 

Num periodo de 2h50m o Superior Tri 
bunal Militar anistiou ontem 326 pessoas 
Inclusive 18 presos, membros do emelt 
central do Partido Comunista brealleir 
exilados, mortos, desaparecidos e outro 
Já em liberdade por terem cumprid 
suas penas ou por terem sido absolvidos 
nas auditorias militares .  

A LISTA 

Alho! Magno Costa e Silva, Isolde Som. 
atter, Cláudio Galeno Magalhães Linha. 
res, Marina Guimarães Freire, Newton 
Cândido, Francisco Luiz de França, Joio 
Alberto Einecke, Mário Gonçalves SI. 
queira. Diogo Afonso Jimenes, Moacir, 
Reis Ferraz. Flávio Ribeiro, lideu Mamei 
Vieira, Ubirajara Moreira. António Lima, 
Sobrinho, Genesi Souza Guimarães,  AnS 
tónio Narciso Pires de Oliveira. Wladi: 
mil Salomão do Amarante, Osvaldo Al-
ves, Antônio de Souza e Silva. Nicarnor 
Gonçalves da Silva, Eurasio de Almeida: 
Luis Gonzaga Ferreira. nafta) Yarnabodf 
de Melo, Nilton Abel de Lima, Paulo Sl.2 
mico Costa, Antônio Brito Lopes, Arnal. 
do Assunção, Jodat Nicolas Kury, Jorge 
Karan, Renato Ribeiro Cardoso, Antônio 
Cardoso de Melo, Severiano Francisco 
Ribeiro, Berek Krieger, Esmeraido Bitu( 
Júnior, Jacob Schmidt, Manuel Urgia.; 
Salte Haddad, Veríssimo Teixeira da 
Costa. Júlio de Oliveira Felee Honório 
Delgado Rúblo. Aldo Fernandes, lium• 
berto Soares de Oeveira, Synval Martins 
Araújo. Abelardo de Araújo Moreira 
Gregório Parandluc. Zizimo de Carva4 
lho, Teociolino Alves de Oliveira, Severa. 
no Alves Barbosa. Pedro Agostinetti Pres 
to, José Caetano de Souza. Cesiau Raul 
Kaniesvski, Arno André Glesen, Laércio 
Figueiredo Souto Maior, Antônio Elias 
Cecilia, Osiree Boscardin Pinto. Noet 
Nascimento, Nelson Pedro Sambon, Le. 
nine Pereira dos Passos, Leonor Urino d4 
Melo Souza. Arnaldo Ramos Leomll, Ce, 
lestino Jacinto Gomes. Júlio Costa Bon-
fim. Manuel de Almeida Pina. Carlos Ja. 
cinto Gomes, Manuel de Almeida Pina, 
Carlos Guimaráes, Tranquilo Saragiotos 
Paulo Eugênio Sudorio, Joâo Batista Teli 
xeire. 1° tenente reformado do Exército 
Danilo Schwal Motins°, Jonas Daniel; 
Benedito Marques Teixeira, Jose Casse( 
Bane de Souza. Carlos Alberto Naseimen4 
to, Armando Teixeira Frutuoso. Delzir 
Antônio Mathlas. Nelson Nahon,  Ulrty 
Servulo da Silva, Arlindenor Pedro Soa. 
na, Eny de Oliveira Novaes, Raimundo 
Santana Novaes, Murilo Moreira Ribei-
ro, Ceiso Giovannetti hrambilia, Márcia 
Basseto Paes, Fernando António Olivel• 
na Lopes, José Maria de Almeida, Anital 
Maria Fabri, Cláudio Lúcio Gravitas 
Ademir Marini. Oscar lkido Kudo, Ar 
naldo Schrriner, Maria José lourençd 
Pinheiro ou Maria José da Silva Lourent 
ço, Márcia Rlcclnl Tomé, Halley Mango 
Vez Júnior, Luiz Sérgio Gomes da Silva 
Ronaldo Eduardo de Almeida, Edson d 
Silva Coelho. Carlos Augusto Cruz, Josfi 
Oswaldo Alves Bezerra, Francisco Joe, 
cir Vieira Tavares, Sônia Venâncio Cruz, 
Roberto Cologni. Theodoro Ghercov, 
Newton Cândido, Wladimir  Salomão dai 
Amarante, Marcos Cardoso Filho, Alecifi 
Vsrsela, P.aque Felipe, Tubo Walmo 
Bresiani, Valei Lacerda, Roberto Jolli3 
Moita, Luiz Jorge Leal. Jorge João Felii 
dano, Cirineo Martins Cardoso, Sebas. 
liso Hernesto Goulart, Cyro Manoel Pa. 
checo. Amadeu Hercilio da Luz. Eleneidé 
Licia Martins, Waldemar Jogo Domin. 
gos, Antônio Justino, Celso Padilha, Chio 
Arnold Vicente, Mesto Ferreira, Adgard 
Brodbeck, Irineu Ceschin, João Augustd 
de Melo Saraiva, João Jorge Machado de 
SOU.. Jose Silva da Nova. Jmge Vieira, 
Julio Adetaldo Serpa. Loto Ivnl Fspindo. 
la, Luiz Ge,aido Bi-estiem', Márcio Cem. 
pos, Nahor Cardoso, Nelly Osmar Caldu: 
ro Plecoll, Osni Rocha, Paulo Antônio' 
Rosemarle Cardoso Bittencourt, Ury 
Coutinho de Azevedo, Walter Ileinric 
Willy Hora, Ivan Valente. Franklin Dia 
Coelho, André Teixeira Moreira, Cliudi 
da Rocha Roquete, Frederico José Fal 
cão, Jorge José de Mello, Inácio Guarac§ 
Souza Lemos, Artur Oblno Neto, Luiz Ar-
naldo Dias Campos, Sidney Lianza,  Ma 
ria Cecilia Barbosa Wetten, Erro] Dia 
Pecanha, José Mendes Ribeiro, Elza Ma-
ria Parreira, Lianza, José Augusto Diaã 
Pires, Fernanda Duelos Carisio, Maria 
de Fátima Martins Pereira, David Mn. 
gora Júnior, Adilson Ferreira da Silva, 
Amándlo dos Santos, Euclides Caumo, 
Aldo Silva Arantes, Haroldo Borges Ra. 

PEDIDOS 
O general fleynaldo Mello de Almeida 

informou ainda que recebeu ontem pedi 
doe de advogados em favor da libertada 
Imediata de alguns presos políticos. Dois 
dos pedidos, feito. pelos advog•dos Idi 
bal Pivete e Luiz Eduardo Greenheig, de 
São Paulo, requeriam a liberdade de Ri. 
cardo Zaratini, David Gongore e Haroldo 
Rodrigues Lima: o STM comunicou I, 
auditorias que eles haviam sido anistia .  
dos. 

Um terceiro pedido foi feito pelo preso 
político do Rio de Janeiro, Paulo Henri• 
que Oliveira Rocha Lins. Ele teve um de 
seus processsos, no qual deverá ser anis. 
liado, julgado pelo STM há algum tempo 
e interpôs recurso para o Supremo Tribo. 
nal Federal. O general Reynaldo de Al. 
meada disse que vai verificar no secreta-
ria se o processo ainda está no STM au já 
seguiu para o STF, para depois decidir o 
que poderá ser feito_ 

Ao informar que receberá pedidos de 
advogados. o presidente do STM ressal-
tou que eles agora "deverão vir com 
maior Intensidade". 

da e, pelo processo que corria contra ela 
em minha Auditoria, ela está anistiada. 

JUIZ NÃO PODE RECUAR 

O jurista Sobral Pinto afirmou o se 
guinte sobreo assunto: 

— O juiz pode voltar atrás. Ele só não 
volta atrás em sentença. No caso em 
pauta, a moça já cumpriu pena e portan-
to não há razão para voltar para a ca. 
dela. O segundo crime foi abrangido pela 
anistia e ele agiu bem soltando.a. Agora, 
o procurador geral da Justiça Militar po-
de pedir que o Tribunal julgue o caso em 
conjunto. 

SALVADOR 10 GLOBO) — Depois de 
uma espera de quatro horas no gabinete 
do diretor da Penitenciária Lemos de 
Brito, o preso político Haroldo Lima foi 
libertado ontem, ás 21h05m, quando o ad• 
vogado Jaime Guimarães, acompanhado 
de um oficial de justiça, chegou à peni-
tenciária com o alvará de soltura. O ad. 
vogado chegou muito emocionado, ás 21 
horas e cinco minutos depois Haroldo Li. 
ma estava em liberdade. 

O juiz-auditor da 6! CJM, Arnaldo Fer-
reira Lima, não tinha recebido um telex 
oficiai da 	auditoria de São Paulo, to- 
mando conhecimento da liberação do al. 
vará de soltura através dos advogados do 
preso. Telefonou, então, para seu colega 
de Silo Paulo. que confirmou a liberação. 
Arnaldo Lima promoveu a soltura. rnes. 
rno antes do documento oficial chegar. 

Haroldo Lima fazia parte do Comitê 
Central do Partido Comunizta do Brasil 
(PC do B) e foi preso em dezembro de 
1976, quando o Comitê estava reunido nu. 
ma casa no bairro da Lapa, em Silo Pau. 
lo. 

Em 1966, Haroldo trabalhava como en. 
genheiro na Companhia de Eletricidade 
da Bahia. Largou o emprego e, na clan-
destinidade. foi trabalhar como lavrador 
numa fazenda de cacau em Buerarema. 
na  Bahia. Em seguida, recebeu ordem do 
partido para executar "tarefas nacio-
nais- e viajou por todo o pais. Esteve ain-
da, na clandestinidade, visitando a Chi. 
na, a Albânia e a Iugoslávia. 

Foi condenado a oito anos de prisão pe-
la 1:' Auditoria Militar e cumpriu dois 
anos e dez meses. Foi transferido para a 
Rabie em 14 de junho de 1979, por ser 
baiano e ler parentes em Salvador. 

Auditor al risa  que pena ir 
já havia s dá cumprida 

1 

Superior Tribunal Militar 
aplica lei 326 pessoas 

irw.e. Lima, Wladlmir Ventura Torres 
Pomar, Mário Miranda de Albuquerque, 

leardo Zarattini Filho, Corbel Pires 
arealhaee, Aurélio Pereira Rola, Fran. 
Isco Batista Duarte. Anibal° Carlos 
onteiro Teixeira, Dinalva Oliveira Tel. 

:seira. Nelson Levy, Otacillo Nunes Go-
rem Elson Costa, João Messe. Melo, 
Antenor Marques, Gilvan Cavalcanti de 
Melo. ()Sã. Gomes Laranieir.., Carlos 
Pinheiro Peres de Menezes, José Rai-
mundo da Silva, Dimas da Anunciação 
Perrim, Luiz Carlos Prestes, Giocondo 
Gerbase Alves Dias, Orlando Rosa Bon-
fim Junior, Marco António Tavares 
Coelho, D(narco Reis, Geraldo Rodrigues 
Soa Santos, Zuleika D'Alambert, Jose de 
Albuquerque Sales, Hal José Veioso, Da. 
vid Capistrano da Costa, António Ribeiro 
Granja, Armando Zille, Renato de ()live!. 
ta Mota, Sergio Alves Holmos Brande° 
Rego, Hércules Correta dos Reis, Jaime 
Amorim Viana, Oswaldo Pacheco da Sil. 

Franciaco Cornes Filho, Fernando 
Pereira Cria

ao, Mareio Moreir• Atum Ronaldo 
dor,. Lule lanado Mara. 

Putra Machado, Leoaci Ilrizola, 11036:1. 
çe Magaidi Fernandes Parreira, Carlos 
Eduardo Fayal de Lyra, Ronaldo Dutra 
Machado, Carlos Vitor Alves Delamoni. 
ta (ou António Silvestre Dias), Roberto 
Ribeiro Martins, César Augusto Teles, 
Luiz Vergetti. José Genuino Neto, Walke 
ria Queirós da Costa, César Roman dos 
Anjos Carneiro. Carmen Martins Lopes, 
Carmen Calegari Martins, Genebaldo de 
Lima Queiroz, Horário Martins de Cair-
talho, José Augusto Pereira, Luiz Gonn-
e. DAvila Filho, Marta Amélia de Almel• 
da Teles, Neide Richopo. Edival Nunes 
da Silva (Cajá). Edilson Freire Maciel, 
Mien Lustose e Silva, Led Alves de 
Moura, Leia EmIlla de Moura, João AI. 
ves Gondlm Neto, José Adeildo Ramos 

José Luis da Costa), Fernando José 
estos Macambira. Natur de Filho. José 
achado Bezerra, Wladimir 

Cândido Pinheiro Pereira, Gerváslo Gar. 
gel do Amaral Filho. José Alberto de AI-
incida, Anibal Fernandes Bona vides, Ve. 
abacto de Souza Neto. Frederico Peres 
César Fernandes Maciel, Manoel Alves 
Pereira, Jose Na poleâo da Silva, Antonio 
Fernandes Andrade; Oswaldo Ferreira 
Araújo, Luis Gaidino da Silva, Francisco 
Maria Lins Neto. José Fernandes Neto. 
Jose Ferreira da Silva, lieloisio Jerôni. 
mo Leite, Ovidio Raimundo dos Santos, 
OliviaFerreira de Araújo. Jose Miranda  
Filho,  Manoel Cícero de Oliveira. Chás. 
cimo António Gonçalves Egler, Eur leo Na. 
tal, Jose Duarte, Fabian' Cunha, Swelni 

ne,,...J5wa• 	Mene. 
es. José Gerónimo de Oliveira. José Sia. 
e3 de Oliveira, Gilberto Teimo Sidney 

arques. Hélio Pereira Zimenes, Ante5-
Io Esperldillo Neto, Luiz Enlido Creff 
achado, José Luiz da Cunha Pacheco, 

Menedir Antônio Encarnação, João Fer• 
reira de Vasconcelos, Raimundo Nonato 
Teixeira, Agamenon Rodriguez, Eufrá. 
gio Oliveira, Ester Barroso Pinheiro, Ao. 
tõnio Eudes Mouras) Mala, Nelson Luis 
Bezerra Campos, João Gomes da Silvei. 
ra, José Loureiro e Silva, Francisco Auto 
Filho, José Maria Tubos., Armando Ser. 
gio Frontine Walter Adriano Rinner Nu. 
nes, Branislav Kontic, Januário Alecio 
ikudibert. Rodrigo José de Farias Lima, 
Caio Salom e Souza de Oliveira, Etevaldo 
Hipélito de Jesus, José Mauricio Gradei, 

Manuel Henrique Ferreira, Nelson Eu. 
drigues, Roberto das Chagas Silva, Sônia 
Eilane Lato., Stuart Edgard Angel Jo-
ão!, 2? tenente da Marinha reformado 
José Carlos Avelino da Silva, Francisco 
Lage Pessoa, Fausto Machadc Freire, 
Liszt Benjamim Vieira, Ubiratan valo. 
tia Borges Kertzcher, Jano Ribeiro. Luiz 
Tenório lima, Moines Vinha., Ra miro 
Ineheal, S21017120 ~na. Agliberto 
ra de Azevedo. Severino Teodoro de Me-
lo, Sebastião Vitoriano da Silva, António 
Chamorro, Orestes Timbauba Rodre 
gues, Wenreslau de Oliveira Moraes, Rra 
berto Morena, Nesta Varas, Givaldo Pe-
reira de Siqueira, Armênio Guedes, , 
Humberto Lucena Lopes, Mran de Lima „-
Pereira, Amaro Valcentin do Nascimen- 
to, Aristeu Nogueira Campos, Agenor de 
Andrade Filho, Antônio Pereira da Silva 
Filho. Benedito Alves Cunha, José Gon-
çalves Alves, Cleonildo Bezerra da Silva, 
Mias Reinaldo da Silva, Glauco da Es-
tila Frota, Manoel Isnard de Souza Tel-
!seira, João Guilherme Vargas Neto, Ma-
noel Faria de Souza, Nilson Amorim Mi-
randa, Paulo Tarso de Miranda e Lemos, 
Aldo Pedro Dittriech, Waldir Gomes doe 
Santos, Lourival Guimarães da Silva. 
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Doc. Ident. N.0 

FICHÁRIO 0611,1DUAL 
Nome -ALEI DE PAUlA 1.1AVI3R-PERICIR1—.  
Data "-28/01/72— 

E ORDEM POLITICA E SICIAL  

Natural de 

Proffssão 

Rio de Janeiro. 

FICHÁRIO INDIVIDUAL 

Nome uai ai um lons PUEM Vulgoeummou 
Data 20-03-70 	 roo. Ident. N.o 

Pai , 	 Mãe 

Data do Nascimento Idadesi 	 sexo 

Nacionalidade 	 Natural de 

Estado Civil 	 Profissão 

Local do Trabalho 

Residência atual 

Residências anteriores 

Nome e residência dos conhecidos parentes: 

Notas Cromáticas: 

Ordenado 

Idade 

Nacionalidade 

Estado 'Civil 

Local do Trabalho 

Residência 

Pai —João Batista Xavier Pereira 	Mãe  —Zilda Paula. Xavier Pereira 
Sexo 	 Data co. Nascimento 09/08/1949 

Nome e Enderkos de Parentes ou Conhecidos 
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la 20-03-70- Consta que o fichado teria viajado para Cuba, oo* a Ama da 
"AGENCIA DE TURISMO RIVERAI da Guanabara, tal agencia facilitava a 
saída do Pais de oubversivos lu de destleavaa a Cargos de Guerrilha 
no ixterior/Cuba e China. 17 PEDIDO DE BUSCI, 016/70-SNI- PPRomagDO 

be 27-11-70- O fichado frequentou curso de guerrilha rural, urbana o ex-
plosivos ap Caba, Cont. Znet* n* 252/70-511- V/Pia 311 

211-31-71- Conf. PB n* 6/71-2*-Sec-51.Mil, o fichado pertence a U.IN" e 
encontra-se foragido. Y/Pm  ALI = fito no ref. PB...t 

t 

	

	 insÇ• Do 2,1LIEM, ey,..lrebrÇo 	çoa, 	Icçue,cmi  

FIcHAtJao ÇAL.E.C6Ut 

• 

iNer 	- 
Em 28/01/72-Conf.Inf.na025/72-004:27,constPqUe o kichado frequen 
• 

em Cuba um curso de sabotagem, e terrorismo e já se cucou 
tra ift atividade no Pais. /P-'112=ADOS. 

18-04-72 - ta rec.da faha de ao Paul000nsta que a fichada teve sua pri 
são preventiva decretada pela3Láud,do Exercitolsob a aousaçao 
_de pertencer a ALA. 	recorte de jornais 

07-08-75 - Ver pag 213 da pasta .4,41,.N-. a we o fichado pertence. 
Ba.14/09/17. Conf. Doo: Mn. do Ex. Boi. Info. 01/77, o fichado 4 conde-

nado   pela 1* Au4/'211 OITI em 02/02/70. á pena de 10 anos de 
reclusão como inc. no-Artl  39-1 ao Dec-Let ne.  898/69.(V/r- 
Procurados/77).  

Em 4/05/78- Cónf.'~al- do.Brasil de 29/03/78 o ficado morreu em com-
bate em 20/01/72.(V/P-Dia Nacional do Protesto) • 



ALEX DE PAULA XAVIER iWEIRA 

Pil.: João Batista Xavier Pereira 
Zilda Paula Xavier Pereira 	 t 

Nasc.: 09-08-49 
Rio de Janeiro - GB 

Codinomes: MIGUEL - ANIOZINHO - AMADO 

Organizaçãó: ALN 

Album: 06 - Foto: 14 

- Realizou Curso de Guerrilha em Cuba, de JUL/68 ate 
meados de 1969, curso este denominaso "II EXERCITO 
DA ALN nu GRUPO DOS 25". 

- Citado nas declarações de Walderez Nunes Fonseca, em 
12-06-73. 

- Citado nas declarações de Hamilton Ferreira Silva, em 

12-06-73. 

- Mencionado na lista de pessoas mortas ou desapareci-
das em resultado de ação dos órgãos de segurança bra 
sileiros, divulgada pelo Comi-te Brasileiro pela Anis 
tia, no Rio ("Estado de São Paulo" - 29-03-78) 

PASTA  .56  	DOC.  os  

- Participou de várias ações da ALN. 
PASTA  J q  DOC.  0,2 o  

• - Consta do ItelatOrio de Gilberto Thelmo Sidney Marques  
PASTA 1 I t( 	DOC.  O 1  

- Elemento procurado pela Justiça Militar, condenado / 
pela LSN e CRI - 1978. 
PASTA icI6 	DOC. ai  -_  03-04 

11-1-  O 31 34 t. Ire ¡1P6 

ï. 



PEREIRA ALEX DE PAULA XAVIER 	 mo .4 , tf p. I ti ( 1,1 4 

filho de Joio Batista Xavier Pereira e tilda Paula 
Xavier Pereira, natural de .... nascido em 09.08.-
1949- Qaalificação Indireta- 

Em 30:06.p  foi indiciado em inquérito policial pela Divisio de 
Ordem Politica (inq. 10/71) juntamente com MARIO FREITAS GONÇAL-
VES, incurso na Lei de Segurança Nacional. Em 16.06.71 os rena- 

1 

 ridos elementos invadiram o bar da Pontificia Universidade Ca-
tólica, passando a incitar os estudantes contra o governo, pi-
chando os muros com a sigla ia A.L.N. e distribuiram panfletos 
subversivos 

Em 01.02.72  atraves do Ofício 047/72/E2/DOI/CODI á comunicado 
que GELSON REICHES, vulgo "MarcoW" e ALEXA DE PAULA XAVIER PER 
REIRA , elementos pertencentes a organização terrorista auto 
denominada ALIANÇA LIBERTADORA NACIONAL - ALN- vieram a fale- 

segue verso 

cont. a falecer após um entrevero com os orgãos de segurança 
O nominado faleceu em 20.01.72 sendo sepultado com o nome de k 

JOÃO MARIA DE FREITAS. 

Doc. na pasta Ind.Sind- Pastalnq. Sind- Pasta 28-Doc. 6 fls 
405 

Em 02.02.72 foi julgado e condenado à pena de 10 (dez) anos 
de reclusas pelo Conselho Permantende de Justiça da 18  Audito-

"ria da 24  CJM nos autos de Proc. 643/71.-. Processo referente 
so IP 10/71 instaurado pela Div. de Ordem Política 

Doo. na pasta Autos de Setença- Pasta 7 Doc. 27 

Em 12.07.72  deixou de ser indiciado nos autos de IP 04/72 por 
esta Divisam de Ordem Social em virtude de seu falecimento.-. 

IP  Inquérito que foram indiciados'ANTONIO BICALHO LANA, LIDIA GU-
ERLANDI e EMANA POTIGUARA MACEDO 

Doc. na pasta Inq.Sind- Pasta 30 - Doc. 11 - 

segue ficha 2 

• 



PEREIRA ALEX DE PAULA XAVIER 	 ficha 2 

Em 13.12.72  deixou de ser indiciado tos autos de inquérito poli—
cial 37/72 por esta Divisão de Ordem social, em virtude de seu 
falecimento. —. Inquérito que foram indiciados JOSÉ MIRA DA 

SILVA, ANTONIO BICALHO LANA e outros 

Doc. na pasta Iqq.Sind— Pasta 50 — Doo. 4 

Em 20.08.73  foi excluido dos autos de processo 68/72 pelo 
Conselho Permanente de Justiça da 2' Auditoria da 24  CJM, em 
virtude de seu falecimento.—. Processo referente ao IP 37/72 
instaurado por esta Divisão de Ordem Social 

Doc. na pasta Autos Sentença— Pasta 2 — Doc. 24 

Em 28.11.73  foi exèdido dos autos de Proc. 77/72 pelo Conselho 
permanente de Justiça da 2' Auditoria da 2' CJM em virádde de 

seu falecimento. Proc. referente ao IP 04/72 

Doc. na pasta Autos de Setença— Pasta 2— Doc. 25 

ATO 4 4. 1(0 1 

g  Pi2  

'N .  
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PEREIRA, ALEX DE PAULA XAVIER 	 /1§ 1 
"Vulgo AMADO", nascido aos 9-8-1949, filho de João Batis-
ta Xavier Pereira e Zilda Paula Xavier Pereira 

30-06-71 - O fichado foi indiciado indiretamente nos Au-
tos de Inq. Pol. nº 10/71, como sendo um dos 
autores da ação terrorista levada a efeito nas 
dependências da Pontificia Universidade Catd-
lica de São Paulo. Nesta mesma data o Dr. Del. 
Titular, pede ao Exmo. Sr. Juiz Auditor,a pri-
são preventiva do mesmo e do seu companheiro 
Mário de Freitas Gonçalves, co-autor dos acon-
tecimentos. Os autos estão sendo remetidos 
Justiça Militar, devidamente concluido. 

21-12-72 - Indiciado no inquerito policial nº 37/32 ins-
taurado pela DEOS por assalto ao Colegio Fer-
não Dias Paes, sito a Av. Pedroso de Moraes, 
420, em São Paulo, de onde foi roubada a im-
portancia deCr$23.000,00, o revolver do PE:- 
Joao  Ferreira de Sales e um rádio do PM 

-exa eq_Tmoo o moo ei_uamuq.urÇ enb geTI.sTuy uted 
oaTeiTsuas .9Tmo0 o opun2es-(6u guq.sn2ny una) 
ovina ous ep opeq.s;r op bogoToToos sop ou6uTo 

-ossy au umn.4.s9d makeuamol.{ ep oomnd 04.9 soda 
tu 'oçpl ou 'unuqui ep oTaeq.Tmeo o uaud uquumu 

sopupuIsuaq. ouaas 'oInud ous ep u5uuanns ep 
soga° sop seqTra2u aod 32,61 me 604.20111 4 uaTea 

-ed aeTAux uplud ep xer: e alTaIM aaTAux Tani 
souma; sop sodaoo so soIned ous ep utiToa .juI 

.auq.TITYI 
ul.sud uu cnuemnooc.69/969 su Teu  •oaa 

op 41-6Ç  aav ou •out omoo 4ousnIoaa ep sous 
OI ep uued 	,0L- 0- 0 me 'Rro -62/pnv •uI 

uTed opuuapuoo 4opT2uaoj cnuemeTe omoo oAT4 
-umaojui lu-p.a -toa ep usuo0 '(SH) 'xa III 	- 9L-L0-90 

.uTadoad 
uq.sud uu oTasnuTea op uTdoo .epuruI-aTpuuH 

oTppa mn e sarec . ep - uaTaaaag o2or wa op'e.,  

- 'og/oT/LT 
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cutivo Nacional dos Movimentos de Anistia promo-
ve o atol  Alex de Paula Xavier Pereira militan-
te da Açao Libertadora Nacional, foi morto em 
circunstancias não esclarecidas em janeiro de 
1972 e enterrado com nome falso no cemiterio de 
Perus. A familia entrou com ação na Justiça Fe-
deral que concluiu pela responsabilidade da 
União no episodio. Doc. na pasta Terroristas. 

• • • 



ATo .t1.4 c. 1,1J0046 

AtEX D2 "leitfi:A 5à*vftiirfËfiÉni  

—Ato em memoria do epigrafado 

PASTA 	DOC. 	 

• 



A 0D-4 	1,23( 

DOCUMENTOS DA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 
ATESTADO DE ÓBITO 

1 - Petição ao Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos da Capital para 
retificação do nome de Alex de Paula Xavier Pereira; 

2 - Ficha do DOPS com foto do cadáver e ficha dactiloscópica; 

3 - Certidão de Óbito lavrada com o nome de João Maria de Freitas; 

4 - Cópia do oficio 723/72, de 29/8/79, encaminhado ao Dr. Nelson da Silva 
Machado Guimarães, Juiz de Direito da Justiça Federal, pelo Delegado Titular da 
Delegacia Especializada de Ordem Política, Alcides Cintra Bueno Filho; 

• 
5- Decisão do Juiz da 2a Vara de Registros Públicos, Dr. Luiz Antônio Garrido de 
Paula - Proc. n° 1152/79 - 6 de maio de 1980, São Paulo; 

6 - Certidão de Óbito retificada em nome de Alex de Paula Xavier Pereira; 

7 - Xerox de recortes dos jornais: 
O Estado de São Paulo, de 23/10/79 
Diário da Noite, de 23/10/79 
O Globo, de 23/10/79 
República, de 23/10/79 
Jornal do Brasil, de 16/5/80. 

• 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS POBLICCS DA 

PITAL. 

• itig 

ZILDA PAULA DE XAVIER PEREIRA, brasi-

leira, viúva, do lar, residente ã Rua Major Rubens Vaz, n9 480,aptc. 

101, Rio de Janeiro, vem, ã presença de V. Exa., através de seu pro 

curador infra-assinado, para, respeitosamente, expor e requerer: 

1- A peticionária ó mãe de ALEX DE  

PAULA XAVIER PEREIRA, cuja certidão de nascimento passa a integrar' 

a presente; 

2- Por suas atividades políticas, seu 

filho vivia na clandestinidade, usando o nome falso de JOÃO MARIA 

DE FREITAS; 

3- Apesar disso, era plenamente iden-

tificado pelos 'órgãos policiais de segurança, pelo seu verdadeiro 

nome; 

4- No dia 22 de janeiro de 1972, sua' 

morte foi noticiada e historiada pelos Srgãos de imprensa de São 

Paulo, como ocorrida no dia 20 do mesmn rés, havendo o noticiário 

se calcado em informações prestadas pelos órgãos de segurança; 

5- Inclusive, do noticiário resulta 1  

in contesti, que era sabido ser JOÃO MARIA DE FREITAS, simplesmente 

o,  nome usado por ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, filho da peticioná-

ria; 

6- Inobstante, o assento de seu óbito 
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foi lavrado sob n9 182.587, à fls. 41-verso, do Livro 164 do Cartó- 

rio d' Registro Civil do 	 desta. Canital, atribuindo- 

-se ao falecido nome c cualificaçâo sabidamente ::alsas; 

- Consta como declarante do óbito, o 

cidadão FRANCISCO BRANDINO DOS SANTOS; 

8- Pretende a peticionária, com funda 

mwnto no 5 '19 do artigo 109 da Lei de Registros Públicos, seja la-' 

vrado corretamente o 'óbito de seu filho, com a consignação de seus' 

verdadeiros dados de qualificação; 

9- Protesta pela inquirição do decla-

rante FRANCISCO BRANDINO DOS SANTOS, cuja qualificação deve constar 

do assentamento de óbito; de outras testemunhas, juntada de documen 

tos e exame pericial para comprovação da verdadeira identidade da 

pessoa que se encontra enterrada à Rua Vinte, sepultura 147, quadra 

2, G L 1, do Cemitério Dom Bosco, em Perus, isso na hipótese de ha-

ver impugnação ou ser declarada a necessidade de mais provas;  

10- Esclarece, ainda, a requerente,que 

há o 2iSCO dos despojos mortais de seu filho ALEX DE PAULA XAVIER I 

PEREIRA, serem removidos da vãla individual para depósito em vala ' 

comum, o que impedirá a identificação do morto, no caso de impugna-

ção; 

11- Assim, pede a requerente se digne' 

V. Exa., de mandar preservar a situação atual, determinando a expe-

dição de oficio ao Sr. Administrador do Cemitério Dom Bosco-Perus , 

para que não promova o traslado do corpo até o trânsito em julgado' 

da decisão que venha a ser proferida no presente feito; 

12- Diante do exposto, requer se digne 

de deferir o pedido, determinando a expedição de mandado ao Sr. Es-

crivão do Cartório do Registro Civil do 209 Subdistrito - Jardim A-

merica - da Capitai, para que passe a constar que o nome do faleci-

do e ALEM DE'PAULA XAVIER PEREIRA, morto no dia 20 de janeiro de ' 

1972, às onze horas, sendo do sexo masculino, cor branca, estudante 

universitário, natural do Rio de Janeiro, residente à Rua Major Ru- 

bens Vaz, n9 480, apto. 101, Rio de Janeiro, com 	anos de idade , 

estado civil: solteiro, filho de JOÃO BAPTISTA XAVIER PEREIRA e de 

ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA. 
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Da-se a reses _e, o valor 

Cr$ 2.000,00 (dois mil cru—' ,--s). 

Nestes termos, 

P. Deferimento. 

São Paulo, 22 de outubro de 1979. 

LUIZ EDUARDO/dRBÉNHALGH 

QAB/SP P19 38.555 

a 

e 
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CARTÓRIO : 
Praça Benedito Calixto, 74 

Telefone: 81-3085 

t4'11 	hubté 	A.2 u 
CULt4 

CARTÓRIO DO REGISTRO CI 

Foi  declarante  Prenotam° Brandino  doeSaa 
fanei publi000tatadual, riatdente ã r. 

O referido é verdade e dou fé. 

São Paulo,  23 de 

'11411)30 (Bei 1 845.549 g), 
A"--‘aaapoLiapo  

evento 	detilogrotele. 

/i 

da1,72 	 

Observações: ••••••-••-•--, 

EMOLUMENTOS: 

Certidão 	 Cr$ 6,16 
T. A. S. J. 10% 	 Cr$ 0,62 

   

IVILTON  
Escrevente 

Autorizado 4.7a.rdARI Anlé.r.i 
011 

Total .... Cr$ 6,80 

(Sêlos pagos por verba) 

20.° SUBDISTRITO — JARDIM AMÉRICA 
Município e Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Brasil) 

ALCEBIADES NASCIMENTO MORENO 
ESCRIVÃO DO REGISTRO CIVIL 

REINALDO RIBEIRO MARTINS 
OFICIAL MAIOR 

Certidão de Óbito°  

Livro  164 4"  Fôlha  4v  (\_ Número 182578 

CERTIFICO que, no livro co petente de OBITOS, dêste cartório, foi lavrado 

de  * 
J01.0 MAMA t nakA  

o no dia 20 de janeiro de1972, ;25 11 horas OS Av. %publ.," do 
o assento 

falecid 

Líbano Ali. no 1000 •  

do sexo  megon3.1no alP  	, de côr  bren0a* -,  profissão, 	talu.dante•. 	 
natural de 	Nhandtara, diste Botado..  

residente  h ignorada'.  
vinte e dote ano. .eoltuir0*- 	 com ................................................. 	de 	idade, 	estado 	civil 

filh  O  de  Sigao Pedro 	Prtitae e Maria Noltada 	do N000legatose 	 

Atestado de óbito firmado pelo Dr.liaallo Ab1anteVitit • legtota 	 
anemia titru1a tranigettoa.40 que deu como causa da morte 

Sepultado no cemitério de 	Peruo..  



Of. 723/72 

Aro -4.0  r.  ul 102U, 

São Paulo, 29 ue agosto de 1.972 

Exmo. Sr. Dr. 
NELSON DA SILVA MAMADO GUIMARXPS 
DD. Juiz de Direito da Justiça Federal 
CAPITAL 

Em atenç.jo ao seu oficio 212 1622, de 211-8-72, in. 
formo a eese Dlrno JuTze q:ue 1LRX DE PAULA XAVIER PErMinAbor 
ooasiio de sua rorte, nrnvn. idtniddade falsa. 

Pf,r rs-::n _ezn ijçi o óbito lavrado rnnome de JOXO 
MARIA PE FItl*T, 

O 'Tenro cr ,ou cz:Ii., GEL3014 RAIO= ou GFLSOW REI-
CHER sujo eito foi Livrado oi nome de EMILIANO SESSA, 

-:'.eitero R V. r::::,_. 03 meus protestes de elevada ea 
tinia e consideraçiço. 

O r;EI-CAW V:211.:AR 	DELEGA_CIA 
r:7,PVOTALI2ADA DE ORDET POTITICA, 

etnt-n 	;11ho- 

DEPA RTAME.;4 .•1/4) ..•• 
...1•••••••••••••,.. 

P')!JTICA E 	- 4 

1. 
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PODER JUDICIARIO 
SÃO PAULO 

2a Vara de Registros Públicos 

Proc. n2 1152/79 

Vistos, etc. 

ZILDA PAULA DE XAVIER PEREIRA ale-

gou que seu filho ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, por suas ativi-

dades políticas, vivia na clandestinidade, usando o nome falso' 

de JOX0 MARIA DE FREITAS. Apesar disso, era plenamente identifi 

cado pelos órgãos policiais de segurança, pelo seu verdadeiro ' 

nome. 

No dia 22 de janeiro de 1972, a mar 

te dele foi noticiada pelos órgãos da imprensa, como ocorrida ' 

no dia 20 do mesmo Eles, noticiário esse calcado em informações' 

	

prestadas pelos órgãos de segurança. Revelou-se, inclusive, 	o 

uso do nome falso. 

Entretanto, o assento de seu óbito 

foi lavrado sob n2 182.587, à fl. 41v., do livro 164, do Cartó-

rio de Registro Civil do 202 Subdistrito desta Capital, atribu-

indo-se ao falecido nome e qualificação sabidamente falsos. 

Assim,o pedido consiste na retifi-

cação do registro do óbito, passando a constar o correto nome ' 

do falecido, a data acima, a hora (onze horas), bem como ser e 

le do sexo masculino, de cor branca, estudante universitário 

natural dó Rio de Janeiro, residente a rua Major Rubens Vaz%  n2 

450, apta 101, Rio de Janeiro, com 23 anos de idade, de estado' 

civil solteiro, filho de João Baptista Xavier Pereira e de Zil-

da Paula Xavier Pereira. 

A inicial veio instruída cem os do 

tx.Mêh-tbs de fls. 5/10. Ou 	,3 foram anexados posteriormente 
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Aro , cutif r. 011" .55- 

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

(fls. 15/17, 26/36, 41/78 e 88/107). Oficiou-se ao Administra-

dor do Cemiterid Dom Bosco - Perus (fl. 86), visando à não re 

moção da ossada. Em audiência foi juntada a fotografia de fl.. 

117 e colhidas as declarações e depoimentos de fls. 114/116. 

O advogado da requerente disse não 

ter mais provas a produzir. 

O Dr. Curador de Registros Públi - 

cos exarou parecer favorável, solicitando apenas providencias' 

com relação a João Maria de Freitas, se existente uma pessoa 

com tal nome e características emergentes dos autos. 

Relatados, DECIDO. 

As provas dos autos são suficien-

tes para o acolhimento da pretensão. 

Consta, na própria reportagem da 

morte:  "Alex usava o nome de João Maria de Freitas" (fl. 10). 

O atestado de óbito de f1.17 Per-

mite-me concluir que Alex morreu no dia 20 de janeiro de 1972, 

as 11.00 horas, na Av. República do Líbano, altura do n2 1000. 

• 

2 

No despacho xerocopiado a fl. 32 

determinava o Dr. Delegado de Policia: "J. aos autos cópia xe 

rox da certidão de óbito de JOr0 MARIA DE FREITAS, identificado, 

conforme planilha e foto anexas, como sendo A.LEX DE PAULA XAVI-

ER PEREIRA." 

Essa foto, sem dúvida, e da mesma 

pessoa que se vã à fl. 117, em elemento trazido pela interessa-

da. 

Em relatório da Delegacia Especia-

lizada de Ordem Socizi, menciona-se que Alex deixa de ser indicia 

do, pói-' motivo de falecimento (fl. 49). 

Nessa mesma peça esta expresso: 
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PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

3 

Laudo IML n2- 3584/72, de Alex de Paula Xavier Pereira, que usa-

va o nome falso .de João Maria de Freitas" (fl. 74). 

Outras referencias à morte encont 

mos às fls. 89 e 101. 

Disse a testemnnha Lidia Guerlenda 

(fl. 114v.): "que conheceu Alex de Paula Xavier Pereira; que sa 

be que ele usava um nome falso, mas não sabe qual e nem pode 

precisar que tipo de documento era utilizado, mas possivelmente 

uma carteira de identidade ffl1sa". 

E a irmã dele confirmou: tt  que A-

lex tinha, como documento falso, uma carteira de identidade" 

fl. 115). 

Em casos como este, não cumpre exi 

gir "prova exaustiva", mas basta "prova suficiente", expressão' 

a qual recorro, Por analogia, já nue se encontra no art. 62, 9 
32, da Lei n2 6.683, de 28 de agosto de 1979, que concede anis-
tia e dá outras providencias. 

O que realmente intriga, mas isso 

está fora da pretensão em si, e que João Maria de Freitas pode 

existir. Talvez seja uma pessoa que tenha perdido o documento. 

Entretanto, a respeito, o culto e zeloso Curador, que exarou 

parecer favorável à inicial, cuidou de sugerir providencias. 

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE o pe-

dido inicial.Ressalvo apenas que deve ser seguida a certidão de 

nascimento de fl. 8, onde consta "Batistanno nome do pai (e não 

"Baptista), e a idade era de 22 anos ( e não 23).. 	  

ProvidenCie-se 	de imediato nos termos das letras "B" e "C" 

de fl. 121. Após o transito em julgado, não haverá mais motivo 

para a não remoção da ossada, devendo ser oficiado nesse senti 

do. E êpédir-se-,á o competente mane lo de retificação . custas 
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são Paulo,  16 de julho de  1980.  
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ESCREVENTE AUTORIZADO 

rido é verdade e doo fé. 

Aro L4 ti .e ' 4 ?2/4  

CARTÓRIO DO REGISTRO 	IL 
20." SUMIS FRITO — JARDIM AMÉRICA 

Município e Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Brasil) 

ALCEISIADES NASCIMENTO MORENO 
MUI DO REGISTRO CIVIL 

MINAM) KIIWIRO MARTINS 
CWICiALMAIOR 

Certidão de óbito 

Fólha  41v  Número 182578 Livro  164 

CERTIFICO que, no lirro competente dr ÓBITOS, déstr cartório, foi lacrado 

O assento de  Llex de Paula Xavier Pereira, - 

faleci('  o no dia 20 de  janeiro de 1972,  às 11 horas,  na Avenida Republica 
do Mano, altura do n2 1000, - - 	  

do sexo  masculino 	, eijr  branca 	prorissão.  estudante universitário, 

natural de  Rio de Janeiro,  Estado do Rio de Janeiro, - 	  

residente  na rua Major Rubens Vez, n2 480, apt2 101,  - 	 

   

   

    

com  22 anos 

   

de idade, estado civil' solteiro, - 

  

     

     

      

        

(Uh o de  João Batista Xavier Pereira e de Zilda Paula Xavier Pereira. 
Registrado na 7,  Circunscrição do Rio de Janeiro (livro 1E86, fls 158v, 
1.12 51063). 

Atestado de óbito firmado pelo 11r.  Isaac Abramovict, legista, — 
que deu como causa da morte  anemia acuda traumatica. 

Sepultado no cemitério de  Perus (Dom Bosoo). Ir 

Foi declarante Francisco Brandino dos Santos Filho. 

Observações :  A  .presente certidão envolve elementos de averba- 
grão à margem do termo. 	  
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AÇÃO DE RECONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADE DE ALEX DE PAULA 

ESTADO DE S. PAULO - 23/10/79 - JORNAL DA TARDE 

/Sy 

s famílias dos e x-militantes 
Alex de Paula Xavier Pereira e 

A 	Flávio de Carvalho Molina, da 
Aliança Libertadora Nacional; 
cujos corpos foram enterrados .  
sob nomes falsos no Cemitério 
de Perus, entraram ontem com 

uma ação junto à Vara dos Registros PÚbli- 
os da Capital, pedindo a reconstituição da 
dentidade dos dois. E pretendem, mais 

tarde, responsabilizar os órgãos policiais 
de São Paulo por ocultação de cadáveres e 
.alsa declaração d'h óbitos. 

O corpo de Alex Pereira já havia sido 
encontrado, há algum tempo, por sua mãe; 

da Xavier Pereira, enterrado como no- 
me' de José Maria de Freitas, e, recente- 
mente, Gilberto de Carvalho Molina desco- 
briu que seu irmão Flávio Molina havia 
sido sepultado em Perus sob o nome falso 
de Álvaro Lopes Peralta. Flávio morreu 
em novembro de 1971 e Alex em janeiro de 
1972. 

Os familiares dos dois mortos, além de 
ngressare :1 em Juízo, denunciaram a 
• xisténcias 	+os dois atestados de óbito 
. alsos, em r.ninião ontem na sede paulista 
•o Comité Braiileiro pela Anistia. 

Os dois casos são muito semelhantes e 
os parentes têm provas concretas de que os 
órgãos de segurança tinham pleno conhe- 
cimento da verdadeira identidade de Flá- 
vio e Alex — e, apesar disso, enterraram- 
nos com os nomes falsos que usavam para 
viver na clandestinidade. 

Pouco antes das 11h30 do dia 20 de e 
janeiro de 1972, um Volks corria pela ave- 
nida República do Líbano. O motorista não 
respeitou o sinal vermelho e quase atrope-
lou uma senhora que carregava uma crian- 
ça. Em seguida, o cabo Silas Bispo Feche, 
da Polícia Militar, mandou o carro parar. 

Os dois ocupantes do Volks desceram e 
atiraram contra o cabo e outros policiais, 
que responderam aos tiros. O cabo Feche e 
os ocupantes do carro morreram, além de 
ter saído ferido um agente de segurança. 
Quando os policiais revistaram o Volka 
encontraram documentos e armas. E des. 
cobriram que os dois mortos eram conside- 
rados perigosos terroristas: Alex de Paula 
Xavier Pereira e Gelson Reicher. 

Esses fatos foram relatados durante o 
enterro do cabo Feche e o Jornal da Tarde 
publicou a notícia no dia 22 de janeiro, 
citando o codinome de Alex. João Maria de 
Freitas. Segundo as informações, ele era o 
mais perigoso, com treinamento de guerri- 
lha em Cuba e participante em vários 
assaltos, roubo de carros, atentados e se-
qüestro de um médico. 

Na nota que a Polícia Militar divulgou „x' 
no dia do enterro do cabo Feche, é citada a 
identificação dos dois terroristas: 

"Após verificação de suas identidades,  
constatou-se tratar de perigosos terroris- 
tas que participaram de várias ações de 
banditismo, tais como assassinatos, 	se- 
qüestros, assalto a bancos, casas comer-
ciais e viaturas.” 

Os familiares 

ig, ereira, e 
no Cemitério 

. 
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do Flávio. 

     

A nota não diz que eles haviam sido 
mortos durante o tiroteio, mas apenas que 
o cabo Feche "foi covardemente recebido 
por uma rajada de metralhadora, sem pos-
sibilidade de qualquer reação". 

"Logo a seguir, travou-se violento tiro-
teio entre os agentes de segurança e os 
bandidos (vendilhões da pátria) que ocu-
pavam o auto mencionado, oportunidade 
em que os mesmos foram feridos, saindo 
ainda baleado outro agente." 

pela anistia, e procurou o advogado Luís 
Eduardo Greenhalgh para entrar com uma 
ação pedindo a reconstituição da identida-
de de seu filho. 

 

Dops confirma 

A confirmação de que os órgãos de 
segurança sabiam a verdadeira identidade 
de Flávio de ..,arvalho Molina, e ainda 
assim o enterraram sob um nome falso, foi 
dada pelo próprio delegado Romeu Tuma, 
diretor geral do Dops de São Paulo, num 
ofício enviado em 8 de agosto de 1978 ao 
juiz auditor da Segunda Auditoria de Ma-
rinha. no Rio de Janeiro. Nesse ofício, o 
delegado Tuma diz: "... encaminhamos a v. 
excia. informação prestada pela Divisão 
de Ordem Social deste Departamento, bem 
como certidão de óbito expedida em nome 
de Alvaro Lopes Peralta, nome falso de 
Flávio Carvalho Molina, o qual usava ain-
da os codinomes "Fernando. André e Ar-
mando." 

A família de Flávio teve acesso a esses 
documentos no início deste ano, depois de 
vários contatos com a Segunda Auditoria, 
de Marinha. mas até hoje não lhe foi forne-I 
cida uma certidão de óbito verdadeira. E él 
isto que seus pais. Álvaro e Maria Helena» 
pretendem conseguir através da ação im- 
petracia pelo advogado Luís Eduardo 
Greenhalgh. 

A família de Alex Xavier Pereira e a de 
Flávio Molina residem no Rio e querem 
levar para lá os restos mortais de ambos. 

 

Descoberta 

Depois disso, a família de Alex não 
obteve mais nenhuma notícia do destino 
de seu corpo, mesmo porque quase todos 
estavam exilados, inclusive sua mãe, Zilda, 
que também tinha sido militante da ALN. 
Mas sua tia, Irene, que ficara no Brasil, 
tratou de procurar o corpo do sobrinho. E 
um dia, quando foi enterrar seu marido no 
cemitério de Perus, descobriu nos regis-
tros de lá que um irmão de Alex, Yuri, 
estava enterrado com o nome verdadeiro e 
que na data da morte de Alex havia apenas 
um registro em nome de João Maria de 
Freitas. Irene guardou aquele nome e, 
mais tarde, através de um confronto com 
aquela antiga notícia do .17. uma das pro-
vas juntadas ao processo de reconstituição 
de identidade, ela constatou que seu outro 
sobrinho estava enterrado com nome falso. 

A mãe de Alex, Zilda, voltou ao Brasil 
no último dia 30 de setembro, beneficiada 
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Sepultados 
em Perus dois 
desaparecidos 
As familias de Alex de 

Paula Xavier Pereira e Flá-
vio de Carvalho Molina, 
ambos ex-militantes da Alian-
ça Libertadora Naçional e 
mortos em confrento com a 
policia. segundo versão 
oficial, entraram ontem com 
uma ação de reconstituição 
de identidade, junto à Vara 
dos Registros Públicos da 
Capital, pois ambos estão 
enterrados no cemitério Dom 
Rosco, em Perus, com identi-
dade falsa. 

Zilda Paula de Xavier 
Pereira, que voltou recente-
mente do exílio, descobriu 
que seu filho Alex de Paula 
estava enterrado -como indi-
gente, sob o nome de João 
Maria de Freitas.' Alex tinha 
22 anos quando foi morto a 20 
de janeiro de 1972. Um mês 
depois era condenado a 10 
anos de prisão e hoje seu 
nome consta da lista dos 
anistiados, já que oficialmen-
te sua morte não foi reconhe-
cida. 

«O nome talco — explica o 
advogado Luis Eduardo Gree- 
nhalgh, foi usado proposita- 
damente para ocultar sua 
verdadeira identidade. Após 
a ação de reconstituição de 
identidade, sua mãe pretende 
processar os órgãos policiais 
por ocultação de corpo e 
falsa declaração de óbito». 

Flávio de Carvalho Molina 
foi enterrado com o nome 
falso de Alvaro Lopes Peral- 
ta. Neste caso, de acordo 
com o advogado. além da 
reconstituição de identidade, 
a família pretende responsa-
bilizar a União pela sua 
morte, uma vez que ele 
encontrava-se preso no Roi-
Codi do 11 Exército quando 
morreu. 

Famílias de presos 
acionam o Estado 

SÃO PAULO (O GLOBO) — As 
famílias de Alex de Paula Xavier Pe-
reira e de Flávio de Carvalho Molina 
— militantes da Aliança Libertadora 
Nacional (ALN), oficialmente mortos 
em confronto com a policia e enterra-
dos no cemitério do Bosco, no bairro 
de Perus, em São Paulo, com nomes 
falsos, segundo denúncia de seus pa-
rentes — encaminharam ontem à 
Vara de Registros Públicos da capital 
ação pedindo a reconstituição de iden-
tidade. 

De acordo com o advogado das 
famílias, Luís Eduardo Greenhalgh, 
após a reconstituição de identidade 
"pretende-se processar os órgãos po-
liciais por ocultação de corpo e falsa 
declaração de óbito". E, no caso es-
pecífico de Flávio de Carvalho Moli-
na, cuja prisão é reconhecida pelos or-
g ãos de segurança, a família pretende 
abrir processo responsabilizando a 
união pela sua morte. 

r- 
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Secretário paulista pede 
informação hoje sobre o 
caso de Sônia Angel Jones 

São Paulo — O Secretário de Segurança Pública, De-
sembargador Otávio Gonzaga Júnior, informou ontem que 
enviará hoje ao diretor do Instituto Médico-Legal o legista 
Harry Shibata, oficio pedindo informações sobre "os fatos 
que envolvem o laudo médico e o atestado de óbito de Sónia 
Maria de Moraes Angel Jones". 

Acrescentou que ainda não pôde esclarecer o caso, que 
ocorreu antes de sua posse. Apesar de reconhecer que pode 
ter dúvidas quanto à atuação do legista, declarou que "não 
posso dizer nada antes de ouvir esse homem com quem 
nunca conversei. Tenho de ouvir suas explicações. Minha 
posição é a de apurar os fatos que chegaram ao meu 
conhecimento pelos jornais, mas quero deixar claro que 
minha posição não é a de prestigiar o Dr Shibata e nem de 
desprestiglá-lo". 

Não encontrado 
Segundo o Secretário de Segurança Pública, "durante a 

minha gestão, o Dr Shibata não me deu razões para remove-
lo do cargo. Por isso, faço questão de ouvir o que ele tem a 
dizer e, depois, se achar conveniente, posso liberá-lo para 
que ele dê suas explicações sobre o caso". 

Durante todo o dia de ontem, o diretor do Instituto 
Médico-Legal não foi encontrado. Apesar de ser aguardado 
em seu gabinete, avisou por telefone que não iria, alegando 
uma reunião no Departamento Estadual de Investigação 
Científica. Naquele departamento, a informação era a de 
que "aqui, não há nenhuma reunião mareada. O Dr Shibata 
não veio aqui". 

O Secretário de Segurança Pública não soube explica 
como o legista Harry Shibata assinou o laudo de necrópsa 
de Sônia Maria Lopes de Moraes (casada com Stuart Angel 
Jones, filho da figurinista Zuzu Angel) com seu nome 
verdadeiro e firmou o atestado de óbito com o outro nome 
que ela usava, Esmeralda Siqueira Aguiar. 

Ele garantiu que "no dia em que receber queixa formali-
zada correta, contra o Dr Shibata, mesmo se referindo a 
acontecimentos passados, tomarei providências. Quando 
assumi, prometi que não iria enterrar cadáveres, não iria 
remover sepulturas e não iria mexer no que era passado. 
pois estamos em outra época e em outro regime. E é dessa 
forma que venho atuando. Repito que somente no dia em 
que tiver algo de positivo contra qualquer subordinado meu 
tomarei as providências cabíveis". 

Morto foi sepultado 
com o nome de outro 

São Paulo — Uma das duas ações de reconstituição de 
identidade, movidas pelo advogado Luís Eduardo' Gree-
nhalgh, foi decidida favoravelmente. O Juiz da 2' Vara de 
Registros Públicos reconheceu que a pessoa sepultada no 
Cemitério de Perus com o nome de João Maria de Freitas é. 
na verdade. Alex de Paula Xavier Pereira, morto em tiroteio 
com a policia. segundo os órgãos de segurança, em janeiro 
de 1972. 

A morte de Alex, que pertencia à Aliança de Libertação 
Nacional foi anunciada pelos jornais, mas o atestado foi 
emitido em nome de João Maria da Freitas. dando como 
causa da morte "anemia aguda traumática," O laudo foi 
assinado pelo legista Isaac Abromovitch e a petição de 
reconstituição de identidade foi impetrada em 22 de outu-
bro de 1979. 

Desaparecido 
A outra ação movida pelo advogado é para a reconstitui-

.ção da identidade de Luís Eurico Tejera Lisboa, morto em 
setembro de 1972 e sepultado, também no Cemitério de 
Perus, com o nome de Nélson Bueno. Luis Eurico também 
era da ALN e figurava na lista dos desaparecidos dos 
movimentos de defesa dos direitos humanos e de anistia. 

O corpo dele foi localizado, em meados do ano passado. 
por sua mulher, Susana Lisboa. A versão oficial de sua 
morte foi a de suicídio, numa pensão no bairro da Liberdade. 
O laudo foi assinado pleo legista Otavio D'Andreá. 

       

       

  

Famílias 
querem reaver 
identidade de 
desaparecidos 
Os familiares de Alex 

de Paula Xavier Pereira e 
Flávio de Carvalho Moli-
na, meios em 1972 e 1971, 
pelos órgãos de repressão 
e enterrados com nomes 
falsos no cemitério de 
Penas, entraram com 
ação de reconstituição de 
identidade junto à Vara 
de Registros Públicos da 
Capital. Feita a reconsti-
tuição, os familiares 
pretendem processar os 
Orgãos pdiciats par oculta-
ção de cadáver e falta de 
declaraçao de óbito. 

Segundo a versão,oficial, 
.Alex de Paula Xavier 
Pereira, militante da 
Aliança Libertadora Naci-
onal, fd mono no dia 20 
de novembro de 1972, 
quando depois de ultra-
passar um sinal vermelho 
sa avenida República do 
Lábano, respondeu com 
tiros a ordem de apresen-
tar documentos à policia 
No confronto, além de 
Alex, morreram Gelson 
Reicher, que estava no 
carro com Alex e um 
soldado da PIA Dois dias 
depois da mane de Alex e 
Gebica, um jornal paulista 
publicou a noticia, citando 
os nomes verdadeira e os 
falsos de ambos, dando 
como fonte um órgão da 
polida. Mesmo assim, os 
dois foram enterrados 
com os nomes que 
usavam na dandestinida-
de — Alex, como João 
Maria de Freitas e Gelam 
com o nome de Emiliano 
&IBS. 

 

Flávio de Carvalho 
Mofina, preso no dia 10 de 
novembro de 1971, foi 
nulo no dia seguinte a 
asa prisão, quando, segun-
do a vertia °Real. tenta-
va fugir. Flávio também 
foi enterrado em Perus, 
com o nome que 11581/111 na 
clandestinidade, Alvaro 
Lopes Peralta Até setem-
bro de 1972, seus parentes 
não tinham conhecimento 
de sua morte. Nessa 
coseis, a família indagou 
à 2. Auditoria da ?Atui-
s:lia, no Rio de Janeiro, 
sobre uma reportagem 
que afirmava que Flávio 
já tinha sido morto. A 
antena não desmentiu e 
uen confirmcu. Em agos-
to de 1976 a 21  Auditoria 
da Marinba indagou a Mio 
Peado, por escrito, sobre 
Flávio, e soube que ele 
havia sido preso no dia' 
6/11/71 no DOI-CODI e 
morto no dia seguinte, 
durante uma tentativa de 
fuga A 21. auditoria reti-
rou o proclamo que vinha 
movendo contra Flávio, 
mas não comunicou o fato 
a farreia que só velo a 
saber da exhiténcia dessa 
doamantação- no inicio 
de 1619. Nos ckxximentos, 
constamo nome verdadei-
ro de Flávio e o usado na 
clandestinidade, cal*" 
easinado pelo aliai dire-
tor-geral do DOPS, 
Romeu Tuma, o que 
prova que o corpo foi 
aterrado cem nome falso 
propcentalmate, Segundo 
albedo Melina, irmão de 
nímio, a familia 'vai 
processar a palio. 	• 
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ANISTIA 
Com iieuditório da Associação Brasileira de Imprensa inteira: 

mente lotado,, presentes líderes sindicais, militares, intelectuais, e ou-
tros Interessados, todos atingidos por atos institucionais e beneficia-
dos pela anistia sancionada a 28 de agosto de 1979, foi aprovado, por 
aclamação manifesto exigindo o imediato cumprimento da referida 
Lel da Anistia. 

A propósito, o Conselheiro Arthur MülIer encaminhou ao Con-
selho cópia do manifesto aprovado, com sugestão no sentido de que a 
Seccional participe ativamente de todos os eventos que tenham por 
objetivo a almejada anistia, ampla, geral e irrestrita. 

"E Imperioso - frisou - 
urgente que es viúvas, os filhos, os 
parentes desces mortos sem sepultura 
selam "aniatiados", recebendo, ainda 
que tardiamente, os restos mortais 
dos seus entes queridos, fazendo ces-
sar esse hediondo crime da ocultação 
de cadáveres." 
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10 4 apurar 

sponsabBldaditpe 	ato do 
Nielti009111 	O Moem 

41. 	- 
~ uvu-susi. e 	-prof lo- 

..  
e 	 4rebelhadonis ru- 

~0111~ 'outros 4k1e-
ii advogados de trabalhadores ru-
, mortos quando na defesa de di-
os referentes, em sua maioria, à 
se da terra. 

rSaccitinal~to ersine iro 
418A- 

• ,; 
DIREITOS 

HUMÁNOS 

A deeignaçao do advogedciEu-
io _14114 Nett9„n pste---ettuder 
aiiidedirde Se criar Subcomissões 
Direitos Humanos em cada Sub-
ao da Seccional; o encaminharnen. 
de documentos legais internado 
s e nacionais sobre Direitos Numa 

a cada membro da Comiado; é 
ignaçio do advogado Sergio Maz 
3 pra estudar a viabilidade da 
logo do cargo da Delegado, °Nati-
do a asais-ainda à Condado, per 
*mio um nernoro aproximado de 

delegada; e IN_enoendnharriento 
Conselho de 'dopam das atas da 

ninar), forem as medidas tornadas 
primeira munia° da Comissao de 
altos Humancm.da -Seccional do 
de Janeiro. 

A Comboio da Direitos Huma-
Julgou vários proclame a ela dia 

• ,uídoe, num total de onze. 
Na sua 'imunda reunião, nau 

a a 18 de setembro, a Comisafc 
miou quatro procela:4. 

. 	. 

Em seu relatório-radiaação, diz 
o Conselheiro' Manar que o manifes-
to aprovado na ABI denuncia que 
cerca de 50 ma brasileiros não fo-
ram alcançados pela anistia, man-
tendo ne marginaildede política e 
social servidores humildes, marinhei-
ros, fuzlielros navais, praça de pré 
em gorai, e tarrdafm oficiais e Intelec-• 
suais. 	• 	- 

Destacou não ter meios pra 
confirmar o número apresentado, de' 
marginalizado. -pela anistia, dada a 
diversidade de Situações, a extensa° 
doinomo território e, principalmen- 
SegHs,;diflouldede 	cornunicaçao- 
cein¡dessoat pertencentes às camadas 
mais humildes de populaçao, arrola-
das pelas entidades que lutam pela 
anistia ampla, geral e irrestrita. 

Concorda, no entanto, que á 
grande o Tornam -desses pessoas que 

UaRag
givaictuarAlga da,sa-

14:Áló-ieíaraidasiiii-
teoadevities.cioifticos; a começar paios .  
que morreram em consecgiéncia do 
seu inconformiemo, quer empunhan-
do armas contra o regime, quer pela 
desgraça maior de terem sido levados 
para um dos "famigerados aparelhos 
clandertlnos da represa/az política, 
sem que seus corpos tenham jamais 
sido entregues aos seus familiares". 

OS DESAPARECIDOS 

"No curso dos últimos 17 anos 
- afirmou Müller -, Inúmeros presos 
políticos pereceram nos cárceres da 
represséo política, sendo poucos os 
casos, até agora, dos que puderam ,  
receber das famílias enlutadas um dos 
mais sagrados direitos do ser humano: 
ume sepultura digna. 

"E preciso destacar que, mes-
mo entra países beligerantes mandm-
ce o respeito aos que tombem. Noa 
cemitérios milhares são enterrados, 
lado a lado, aqueles que outrora guer-
reavam entre si 

"Pare vergonha e tristeza do 
Brasil, como que para afrontar a 
civilização do douto XX, os corpos de 
centenas de brasileiros forem oculta-
dos, com o deapnozível propósito de 
acarretar maiores Incensais a desola-
ciki aos ferMilare& dos chapados "de-
saparecidos". 

ALGUNS CASOS 

Ao processo-indicação do Con-
selheiro Midler forem juntados outros 
processos de passou sepultadas den-
destinarnante, com os codlnomes que 
usavam, segundo proVes feitas e acei• 
tas pela justiça, e visando à legaliza-
ção de situações anômalas. 

Aasim, por exemplo, ficou-
provado que Aiex de Paula Xavier 
Pereira foi sepultado em Perus, São 
Paulo, com o nome que usava: João 
Maria de Freitas; Flávio de Carvalho 
Mollne foi sepultado, também em S. 
Paulo, com o nome de Alvaro Lopes 
Peralta; Lutá E urico Tejera Lisboa foi 
sepultado em Porto Alegra com o 
nome de Nelson Bueno. 

Finalmente, na documenter,do 
juntada, consta o recurso do ex-coro-
nel Jefferson Cardim de Alencar Osó-
rio, uma lista de 67 militam de Ma-
rinha, não beneficiados pala anistiad 
101 militam da Aeronáutica e 247 
do Exercito. 

O Conselho, por unanimidade, 
deliberou que os autos fossem remeti-
dos à Corniedo de Direitos Humanos, 
para os devidos fina 

OAB/RJ --- 164' 

SUBSEÇÃO 

COTOUNICA: 
• c: - 

Em  breve,Provavelmente no 
met de deiembro, os Advogados 
da Comarca de Niterói poderão 
desfrutar de comodidade e segu-
rança resultantes da Instalação 
de uma agencia do Banerj no 
segundo andar o Foro de Nite-
rói. 

Por outro lado, a partir' do 
dia 10 de novembro a 17 de de-

:combro, estará sendo realizado 
um "CURSO:DE DIREITO PE-
NAL E PRPCESSO PENAL" no 
auditório `dii.Case do Advogado, 
à Av. Amaral Pebcoto, 507, 
119 andar, promovido pelo De-
partamento de Cursos Jurídicos 
da 164 Subseção,-com duas ses-
sões semanais, às terças a quin-
ta 14Bia1Q,h)..m.inittraffrpor 

Aogir 	erencistas como "o 
,o..Lins, o Desem- 

bargados N 	au Mary Júnior, o 
Juiz do Tribunal-de-Alçada Luiz 
César Bittencourt, o Juiz da 1a 
Auditoria Militer;Osvaido Lima 
Rodrigues Jr., o Juiz de Direito 
Sergio Verani, os Promotores de 
Justiça Jamiss Tubenchleite;Ne-
je Ha maty e os Advogados 'Nolo 
Lins e Sliv,e;Josel Danir Siqueira 
do Nasciinento e Alcy Amorim 
da Cruz entre outros. 

A iSr:, Subseção também 
realizará no- dia 23 de novem-
bro às 23:00 h, no auditório da 
Casa do Advogado, em Niterói, 
uma conferencia denominada: 
"Recursos do Mar — um desa-
fio e uma.ampedinça" proferida 
peloPrpiniX,,lipirente Mucio Pi-
regibe Ribeiro de Bakker, Secre-
tário da Comissão Interministe-
rial Para Recursos do Mar, sedia-
da em Brasília. Para este evento 
o Departamento de Divulgação 
daquela Subseção fundamenta: 
"No momento-em que a Biolo- 
gia 	rin aparece-como clen- 
clint 	Witeilevantes para o 
rioiSo 	/44i Imenso litoral, e 
quando o mar se anuncia como 
o grande caleiro do futuro, a 
16f Subseção segue os objetivos 
de participação da OAB nos as-
suntos ligados eo desenvolvimen- 
to da brasileira, abrindo , .  

"cio 
• o conhiSr 

e debater tio palpitante tema". 

HOMENAGEM A 
RU! BARBOSA 

Em reunião do dia 5 de no-
vembro o Conselho da OAB/ 
RJ em nome dos advogados flu-
minenses, aprovou por unanimi-
dade homenagem ao MEMORÁ-
VEL ADVOGADO RUY BAR-
BOSA. 

"A nação proclama e o 
mundo acompanhou a trajetória 
gloriosa de Ruy Barbosa, como 
homem de letras e jurista consa-
grado Internacionalmente". Esta 
foi a Introdução que o Conselhei-
ro Aloysio Tavares Picanço usou, 
ao indicar o,  nome do MEMO-
RÁVEL RUY em sessão realiza-
da coincidentemente no mesmo 
dia da data de nascimento do 
grande tribuno. 

im em que emiti -dei, 
linha*" p 

MEDIAÇÃO DA 
CRUZ VERMELHA 

retniptercfflstriwàviiiArti:rhelic:btf:.  

rarn os matos' rnilt..dakeetàe,lot4i41-r 
tombados na lute contra origine mi-
litar, será com a eleiçáo da Cruz Ver-
melha internacionei como mediado-
ra, corno ocorre durante as guerras. 

"A Cruz Vorniaaba 
receberia a Indicação do local onde 
forem ocultados os cadáveres • e a 
identlficaçaSo do corpo, retransmitln-
do às famílias as informações recebi-
das, sem quebrar o sigilo em ralação 
ao Informante. 

Claro que não estamos propug-
nando pela impunidade dos algozes, 
ou tentando dificultar a apuração de 
responsabilidades. Essa tarefa de apu-
ração poderá ser desenvolvida pelos 
familiares das vítimas, já que a nossa 
proposta se limita à regularizaçflo da 
situa** de centenas e centenas de 
viúvas e &fios de maridos e pais g.de-
separecidot". 

É preciso também atentar para 
o fato de que ainda existam brasilei-
ros amargando o exílio, eis que a 
anistia concedida exclui aqueles que 
possuíam condenações já transitadas 
em julgado. Um dos casos á o do bra-
sileiro José Gradai que, apesar de ter 
a prescriçao das penas a que foi con-
denado, e o benefício da anistia, vem 
lutando com Inúmeras dificuldades 
para obter o seu passaporte e retor-
nar seguramente ao País. Outro caso 
é de Hsrbert Eustáquio de Carvalho, 
sambem ainda amargando-o exílio 
ppgqrr ,o, lio' lhe ter sido -commdido o 
Mblliarlo passaporte para maniatar 
ao Brasa. Mela: Theodomiro Romel- 

, 	
oAdi Silv 

op, Rua ratuglOskIM rp 
o+ do 
tefugindo 

eresecfl edo,ti 	lhe 
fo
do

l negado o benefício da anistia; 
e do ex-coronel Jefferson Cardim de 
Alencar °abri° que, *pós cumprir 
longos anos de orlado, requereu os 
bane clorde ananis, receblindo tra- - 

,.....inverto por ~dopar a 
1folidébinenr-

ciado Ind~amente. Assa ruo res-
tou alternativa senão a de exilar-se 
em Montevidéo". 



TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS 

"Aqui chegam com um ataúde de metal onde ocultam 
o que fizeram de um homem. 
Um homem que não quis submeter-se, 
que combatia por uma vida melhor 
na grande batalha das classes." 

Bertolt Brecht 
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DOCUMENTOS DO TRANSLADO DOS RESTOS MORT í S 

1 - Fotografia da chegada da comitiva no aeroporto do Rio de Janeiro - out/80; 

2 - Convite para o translado de São Paulo para o Rio de Janeiro; 

3 - Informação n° 893=13/80 - DEOPS/SP; 

4 - Informação - 20-C-44-13942; 

5 - Informação n° 1765 - DOPS/SP; 

6 - Informação n° 900=13/80; 

• 	7 - Discurso de Zilda Paula Xavier Pereira; 

8 - Recortes de jornais; 

9 - Documento do Serviço Funerário do Município de São Paulo. 

• 



AT° 

TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS DE: 
IURI XAVIER PEREIRA E 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Rio de Janeiro - 18 de outubro de 1980 
(Nieta Campos da Paz, Zilda Paula Xavier Pereira, Iara Xavier e Gilney Amorim) 
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Serviço Funerário do Wunicípio de São Paulo  
SEDE PR Ó P R IA: Avenida Ernesto Augusto Lopes, n.° 100 - (Parque Novo Mundo) 

Telefone: 291-8733 1.a VIA 

AS 	 NOTA TRÁFEGO 

1 	

RECEBIDA POR ÀS DATA,
17/0UtUni ri*/80 

1fOISTgATADO —1 

CONTRATANTE NOME DO RG 
buzend Meniger Lisboa 2011412257 

La 
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	TELEFONE. 

SEXO 
1ex de r-aul e XeagrÉE  Prèi•Aelc•Da° 

EfriT0Affi CIVIL—  1— IDADE - 

FILIAÇÃO 
Jdão Batista Xavier 	''ersira e -iloa i'-'aula Xavier 	''ereire 

CAUSA DA MORTE FALECEU ÀS 

CARTÓRIO DE ÓBITO REGISTRADO NO NÚMERO 
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TIPO — MEDIDA PREÇO 
Caixa p/Ossos 1Ver;% 1.060,00 SUB-TOTAL 

Metálico --27.060-100 
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 Carro para Enterro 

Carro para Coroas 

Remoção de 	Cemiterio fiet'srus 650,00 

Viagem para 	
Rsmov pferoporto de Congonhas 05D,00 

Carreto - Essa/Caixão 300,00 
Carreto - Urnas para Missa 

Pedágio 1.600 DO 

co 
cn 
W 

a
Essa 

Aparelhos de Ozona 

Urnas de Presença 

Urnas para Missa 

A
R

T
IG

O
S

 

R
E

L
IG

IO
S

O
S

 Velas para Essa - Quant. 

Velas Votivas - Quant. 

T  
R

  Á
  F

  E
  G

  O
  -

  
A

v.
  E

rn
es

to
  A

u
g

us
to

  
Lo

pe
s
,
.
  2
9

1-
87

33
 

B

R
 Á
S

 -
  

F
ut

ur
a  

A
ve

n
id

a  
-
  

F
un

do
s  

C
em

it
 	

-  
29

2-
12

15
 

C
E

N
T

R
A

L
 -

  V
ia

d
ut

o
  D

o
n
a
  

P
au

lin
a

  (
ba

ix
os

)  
-  

25
7-

09
44

 
IN

S T
.  

M
E

D
.  

LE
G

A
L

 -
  R

u
a
  T

e
od

o
ro

  
S

am
pa

io
,  

15
1 

-  
28

0-
55

26
 

I 
P

I 
R

 A
 N
 G

  
A

-
  

R
ua

  
S

ilv
a  

B
u
e
n
o
,  

1.
54

6 
-  

27
3-
1 4

58
 

L

A
P

A
 -

  R
u

a
  

B
e

rg
s
o

n
,  
n

.
o

 3
4
7
 -

  2
61

-7
56

2 

S

A
N

T
A

N
A

 -
  R

u
a
  N

ov
a  

do
s  

P
or

tu
gu

es
es

,  
85

 -
  2

90
-3

25
1 

S
A

N
T
O

 A
M

A
R

O
 -

  
R

ua
  

G
en

er
al
 

O
zó

ri
o

,  
18

6
 -

  2
4 7

-8
58

6 
SÃ

O
 	

M
IG

U
E

L
 -

  
A

ve
ni

da
  

P
ir

es
  

do
  

R
io

,  
s

/  n
.o

 
( ju

nt
o

  a
o

  
C

em
ité

r i
o

  
da

  
S

au
da

de
)  
-  

29
7-

06
64

 

C2  

Serviço Assistencial 
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Cremação 

Urna para Cinzas -Tipo 

Câmara 	Frigorífica 

w 
ce 
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c 
u. 

Enfeite do Caixão 

O quídeas - Quant. 

S
E

R
V

IÇ
O

S
  D

E
 

T
E

R
C

E
IR

O
S

 

F
L

O
R

E
S

 

Tufo 	- Tipo 	- Quant. 
RECEBIDO POR 

Coroa - Tipo 	- Quant. 
HORA 

 

Cruz 	- Tipo 	- Quant. 
N.o DA NOTA 

 

Viagem Aérea para 

F2 
i 
Lu 
0 

Taxa de Sepultamento 

TOTAL 2.66 	DO 00  

GRAU DE PARENTESCO FU CIONÁRIO ;  ASSINAT

l

URA D 	NTRA 	NTE --, 

ita 	 al 

do Gemi 	 Augusta 	do 	16/10"80  RS6lover 	erio p/Rua 	as 8,00 	eia 

Remover da Rua Augusta o/Aeroporto 83 11,00 do dia 18/10/80 

AUTENTICAÇÃO 
: • 	,. 	7  -- - • -- 	7 	 -  

imun: 

sft 
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EXMO. SR. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DF S.P 

Eu, 
nome legível 

, Eu, 
nome legível 

Nestes Têrmos 

P. Deferimento 

São Paulo,  23 de  setembro 	de 1980 

(K_RoLão,, 9C, 
.l.d•/àJ...,•• 	

• 

RG:01022555-5 

zilda Taiar  Xavier Perei 	 casada 	R.Oncirio de Barros 
estado civil 	residência 

P. 18—Flamengo—Rio de Janeiro  20000  
CEP 	telefone 	 end. comercial 

• •25?-A9RR  CEP 	telefone 	 tel. recados 

VEM solicitar de V.Sa., autorização para que seja efetuada a exumação do 

corpo dejogo Maria de Freitas.(Alex de Paula Xavier Pereira, sepultado em 

22 	/  01  /  72  ,no Terreno 82—Gleba n2.01 	02 	18  
quadra, rua, av. 

, do Cemitério  Dom Bosco— Perus 
trav. etc. 

de Quadra Geral 

gais. 

, de conce- 

, obedecidas as exigências le- 

I - GRAU DE PARENTESCO DO REQUERENTE COM O FALECIDO: Mie 

II- DESTINO DOS DESPOJOS: -Cemiterio Inhauma— Rio de Janeiro 

concessionário do terreno onde estão 	concessionário do terreno para onde 

os despojos, concordo com o pedido - 	serão transladados os despojos, con 

supra. 

a) 

RG: 

Offset - Mod. 240 - SFMSP.  

cordo com o pedida supra. 

a) 

RG: 



Ires einotOuto 
Administrador 

A70 

P. M. 331 

Sr Chefe. 
TERMO DE SEPULTA :SENTO 

De acordo com o livro de registro de sepul 
tamento n2.03 fls.193, aos 22/01/1972, inumou-se na sepultura n2.82 da -7 
quadra n2.02, gleba n2. 01 da rua n2.18, o corpo de João Mari de fraitas 
com 22 anos de idade, sexo masculino, cOr branca, brasileiro,Natuel de ií/ 
Nhandeara-SP.. Filho de:Simão Pedro Freitas e Maria Deolinda do Nascimen-
to. De residencia ignorada. Óbito ocorreu na Republica do Líbano Altura -
do n2. 1000- Capital. Faleceu no dia 20/01/72, vitima de anemia aguda tra 
umática, atestado pelo Dr.Isaac Abramovitc, do I.M.L.S.P. 

C referido sepultamento foi realizado em / 
quadra Geral como indigente, com o nome de Jgo Maria de Freitas, posteri-
ormente reconhecido pela familia como sendo Alex de Paula Xavier Pereira/ 
como consata documentos anexo. 

São Iaulo, 23 de setembro de 1.980 

Atenciosamente. 

..d.i.adi f  taioba Swdoe$ 

f.2 

..rador 

desato, catorIzo 	 rz,queridQ. 

Ac 	 / 
. , 

ISeff'Cr,  ' 



1.. Assunto: 

: 

tervell';:o no Sinicato doa :T.j.c.!.p111::J1ci- -.. 	Aïc r 

sessue - 

Veic‘',S0 

Aj c L14ç  (1)/ 2/  

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPHIRIENTO ESLIDEAL DE MEM ruim E HEIIIL 	DEO 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

São Paulo, em  17/0utubro/80  

SUBVERSÃO 

2. Origem: A FONTE 

3. Classificação: 

4. Difusão: À COMUNIDADE DE INFORMAÇOES 

5. Referência: 

6. Difusão desde a origem: 

7. Anexo:  

, 't • i , 	, : 
ti 	

1 • 
 .1 t; r £' ,....i. 	: 	;.'n r^ 

" 
. 	..-.. 1.4•2 	li '. 	. 1. i I ," 1 i I ..." 

• 

INFORM açio N.°893=--E/ 80 

Por volta das 1e,50 horas do dia 14 pp., ELISA= 

ARRAEAr, W 14.364.365,residente na rua dos Ingleses:, 161, 

Vista e JOSÉ EDUARDO DE PAULA- menor), foram surpreendidos distri- 

rbuind.:i  panfletos intitulados "ALICERCE" '''-' LUTA 

cia da EEPG "Dra.Maria Augusta Saraiva" 

1 
Vista - Capital. Segundo seapurou no local, 

¡um cartaz com os dizeres "OS PROFESSORES .DT2i0 

IPA AULA EM SOLIDARIEDADE AOS PROFESSORES". Na oe.,-.1sio, 

WALDRIUR SILV4 na 13.000.984, residento na rue dos Estudante, 

ap.32, tentou impedir a ação dos Pis. chamados e intervir na oeoll-

cie. Anexo xerox de declarações prestas pelos envolvidos neste D-Jrs. 
• em que se afirmg que ELISABETE e JOSÉ EDUARDO estudam no Colégio -/- 

• Equipe, na rue Lartiniano de Carvalho, 156 - Capital. . 

- Anexo :,:erox de relatório deste DOPS, sotre fato occ:. 
do na Av.Cons.Carr3o!  2476, onde se situa oAZácleo do rARTIr,; DO:3 -: 
ÏRADI.INADOE,S W VILA CARX0.1i se6undo severificeu, JO -j', JCACUI'- 
DE CAISLLNO, -LIG 5.180701, -SLON DA CUNHA ISARLOSG 10.80506 e
St EDSON CASAGnAN1EI -T4.G 6,:,32280P, foram surpreendiCos _piendc mur.:. 
com os dizeres 'WV-1,RIUDE W r2 - TR.-.BALMIDOW SII;DICALi."--,L e -, 
ABAr.:-.0 O W}JR.ROR", No.  menninc.,c local, fcra.-.1 cnconn: :-vl. 
top im1)licoç8ec, "PAT.Ire :J()2 '..F:ALTi.A.1.;,...:':: - Of.)-.'L ' ;:u 	- :.:... . 
:L9, Co PS 10 DIA 11 r- " 	"r 	: - T::-_-- 	 .L.TJ-  1' --- 
P:::.OGRALI.f, - A NOSSA 1;1'..; A 1:CSU .'5,1» 	".0 .i: - rAl= :;...3 txi,„2 .).!ii,. 
AbaiX0-&FiSinad0 30 	Li.Astro 

na 

SrCUNDATSTA" 

rua Major Diogo, L.- 

os envolvidos Eia:: - 

EM C2LVE, NãO 

o estudante 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - D.E.O.P.S. Jon 
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

Continuação da informaço n2 893=B /c0  

MIM 

dos ex-diigentes na LSN, cartaz 	CONTRA A LSN 	CONTRA O -/ 

ATENTADOS", contendo fo pgrafies è mencionando os cargos ocupado? 

por "LULA"' J.ACO.BITTARAJO7i.0 CUNHANOSMAR MENDONÇOJOSr, CICOTEN- 
, 

RUBNS DE ARM1DÁNAGNER•A-LVESURACY B.MAGALHÃESISON DE MENE-

ZEde NELSON CAMPANHOLONornal "O TRABALHADOR", exemplares O, 1, 

3, 4, 5 e 7 e cartaz "ENCONTRO NACIONAL DE TRABALHADORES CONTRA A - 

ESTRUTURA SINDICAL - ENTOES". Lcompanha xerox de cokvecatória de ho 

menagem a TURI XAVIER PERU  - RA-  ALEX XAVIER -PERIIRAl \às 10,00 do -/ . 
dia 18 p., na/Associação dos Sbciólogos de SPaulokASESP) - rua Au-/ 

gueto., 719 e traslado dos restos mortais de ambos, às 12,00 horas -

no Aeroporto de Congonhas e às 14,00 horas, chegada no Aeroporto 
I,  

Galeão, às 15,00 horas homence.em na Capela do Cemitério de Inheun,1 
convocatória à. assembléia geral ordinéTie da Associaço Profissio-/ 

nel dos Empregados em Empredas de Segurança e Vigilncia do SPaulr» 
(rua Sen.Feijó, 69 - 112 andar, sala 112, fone ?4-5445 - rça.da S,,..) 

às 14,00 horas do dia 18 p., na/Associação dos lietroviriosAue - 

Florôncie de Abreu, . 970 - sobreloja, 

- An -:o xerox de cópia de deciaraç'6es presteCes por '- "1,-- 

TCNIO, TI 'Cl GOSTA,- refeito munieipal de r  .-.: ^,t c Iernnrdo do Campo à 

tiça Militar, sobre a greve do ALO. 
- O penfleto "BOCA DO TLOMBONE", foi distribuido neste 

mas, nas feiras-livres da cidade de Presidente rrudente, pelo ::',e,:u 

tad° MAURO BRAGATO;\do P1J.DB e por seus seguidores. 
0-0-0-M' 

M.M.IMMO,•9 •••••. 	ge TINO. 

S.G. - S.S.P. - Mod. 11-1) 
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TR MDS 171622P OUT 
REC POR 
1121826SSP3 BR 

() 	1123S9RMNEX BR 

0 

e 

NR 1765/69 E/2.4.4 DE 17 OUT RO PT VEM SENDO DISTRIBUIDO EM RJ le 
PANFLETO COM AS FOTOS nos TERRORISTAS ALEX DE PAULA XAVIER PEREIt4r-- 
E IURI XAVIER PFREIRVVG MILITANTES DA ALN FALECIDOS EM SPAULO EM 
TIROTEIO COM EQUIPES DOS ORGAOS DE SEG EM JAN ET JUN 72 PT ESSE PAN 
FLETO CONTEM UM CONVITE PARA O TRASLADO DOS RESTOS MORTAIS DE AMBOS 
DE SPAULO PARA O RIO (CEMITERIO DE INHAUMA) A SER REALIZADO AMANHAN 
VG 19 OUT 90 PT O EMBARQUE SERAH EM CONGONHAS NO VOO DAS 1200 HRS E 
CHEGADA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT AAS 1300 HS PT ANTES DO EMBARQUE 
HAVERAH UM ATO DE HOMENAGEM AS 1000 HS PT APOS HISTORIAR A VIDA DOS 
DOIS "PATRIOTAS" CONTEM O SEGUINTE NECROLOGIO VG DE AUTORIA DE 
DOIS ORGANISMOS DOMINADOS PELOS COMUNISTAS VG A "COMISSAO EXECUTI-
VA NACIONAL DOS MOVIMENTOS DE ANISTIA" ET O "COMITE BRASILEIRO PE 
LA ANISTIA/SP" VG ESTE PRESIDIDO POR LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREE-
NHALGOBIPT 

"A COM ISSAO EXECUTIVA NACIONAL DOS MOVIMENTOS DE ANISTIA E O CO 
MITE BRASILEIRO PELA ANISTIA/SAO PAULO, DAO CONTINUIDADE AA EXPRES-
SAO DE SEU RECONHECIMENTO A TODOS OS PATRIOTAS QUE NESTES DEZESSEIS 
ANOS DE DITADURA MILITAR PAGARAM COM SUAS VIDAS A OUSADIA DE DEFEN-
DEREM A LIPE9DAPE E A JUSTICA SOCIAL. AO  HOMENAGEAR ALEX DE PAULA 
XAVIER PEREIRA E IURI XAVIER PER IRA ESTENDEMOS NOSSA HOMENAGEM A, 
PARTICULARMENTE, GELSON REICHEVOA MARIA NAC INOV IC CORRE/MARCOS 
NONATO DA FONSECA ,(' DO SA BRITCKE LUIS AFONSO DE ALMEIDA. 

OS CORPOS DESSTS PATRIOTAS, PRODUTO DE QUINZE ANOS DE REGIME DI-
TATORIAL, MERECEM  SE? TRASLADADOS nAs COVAS RASAS DOS INDIGENTES PA 
RA A MORTALHA QUE O POVO DESTINA AOS SEUS FILHOS MAIS QUERIDOS. 

ESTA HOMENAGEM A IURI E ALEX EH A REAFIRMACAO nE NOSSA DISPOSI-
CAO EM NAO ACEITAR A SOLUCAO JUR ID ICA PA ANISTIA PARCIAL DO REGIME, 
QUE SEPULTOU BUROCRATICAMENTE OS "DESAPARECIDOS" COM O FAMIGERADO 
ATESTADO DE AUSENCIA, "ANISTIOU" OS TORTURADORES E ASSASSINOS, 
PRETENDENDO ENCOBRIR OS CRIMES PRATICADOS PELOS ORGAOS DE SEGURAN-
CA E PELOS GRUPOS PARA-MILITARES NESSES ULTIMOS QUINZE ANOS. 

RESGATAR A MEMORIA DOS COMPANHEIROS, EXIGIR A PUNICAO DOS TORTU-
RADORES E ASSASSINOS, O DESMANTELAMENTO DOS ORGAOS DE SEGURANÇA ET 
DOS GRUPOS PARA-MILITARES, EH HOJE, JUNTO COM A LUTA PELA REVOGACAO 
DA LEI DE SEGURANCA NACIONAL, UMA FORMA PE IMPEDIR A CONTINUIDADE 
DO REGIME DITATORIAL E DENUNCIAR SUA CUMPLICIDADE COM A REPRESSAO 
PARA-MILITAR E COM OS ULTIMOS ATENTADOS CONTRA A LUTA DOS TRABALHA 
DORES E DO POVO BRASILEIRO" 

ZILDA PAULA XAVIER PEREIRAMAE DE IURI ET ALEX) VG EX-MILITAN-
TE DO PCB ET ALN ET IARA XAVIER PEREIRWIRMA DE ALEX ET IUR I) TAM- 
BEM EX-MILITANTE DA ALN VG EX-EXILAR 	QUE REGRESSARAM AO BRASIL 
EM SET ET MAI 79 PROCEDENTES DE ROMA APOS TEREM VIVIDO EM CUBA RE-
SIDEM ATUALMENTE NA RUA HONORIO DE BARROS NR 10/704 VG BOTAFOGO/RJ 
PT --- CEL E-ICHEGOYEN - CH 2A SEC/II EX 

IA  
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1017.1614 	\1 	 (I) 

	

ao 	
e: 
1121826SSPB BR 	

/9/ I'D 
e 

1123RQPMNEX PR 

DP SPO/SP NR 1765/6q 
DOPS 
SPO/SP 

U R G E N T I S S IMO 

CIRC PARA PM/2 VG DOPS VG DPF ET E/2.5 PT 

NIL 171445P MDS 



W) 
"C3 

o 
1017.1927 

.U) 1121B26SSPB BR 

t!1) 
1121926SSPB BR 
1121041MAER BR 
DOPS/SP 

250/INF/171080 ACORDO TELEX REC RECISA/RJ VG INFO VEM:SENDO DIS- 
TRIBUIDO 	EM RJ PANFLETO COM AS FOTOS DOS TURORISTAS/ALEX 	DE 

ALN FALECIDOS EM S PAULO EM TIROTEIO COM EQUIPES DOS ORGAOS DE 
PAULA XAVIER PEREIR/ E IURI XAVIER PEREIR,keVG MILITANTES 	DA 

SEGURANCA EM JAPA ET JUN 72 PT ESSE PANFLETO CONTEM UM CINVITE PA- 

	

(r) 	
PA O TRASLADO DOS RESTOS MORTAIS DE AMBOS DE S. PAULO PARA O RIO 
(CEMITERIO DE INHAUMA) A SER REALIZADO AMANHAN VG 18 OUT 80 PT 

	

(f) 	O EMBARQUE SERAH EM CONGONHAS NO VOO DAS 1200 HRS 	ET CHEGADA NO 
AEROPORTO SANTOS DUMONT AAS 1300 HS PT 
ANTES 	DO 	EMBARQUE HAVERAH UM ATO DE HOMENAGEM AS 

	

E: 	APOS HISTORIAR 4 VIDA DOS 	DOIS "PATRIOTAS" CONTEM O SEGUINTE lnnn HRS NA SEDE DA "ASEP" VG RUA AUGUSTA 719/SP PT O PANFLETO 

	

C) 	NECROLOGIO VG DE AUTORIA DE 	DOIS ORGANISMOS DOMINADOS PELOS CO- 
MUNISTAS VG A "COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DOS 	MOVIMENTOS DE 

o ANISTIA" ET O "COMITE BRASILEIRO PELA ANISTIA/SP" VG 	ESTE PRE-
SIDIDO POR LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALMIPT 

"A COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DOS MON MENTOS DE ANISTIA E O 
COMITE BRASILEIRO PELA ANISTIA/SAO PAULO, DAO CONTINUIDADE AA EX-
PRESSA() DE SEU RECONHECIMENTO A TODOS OS PATRIOTAS QUE NESTES DE- 
ZESSEIS

" 	DE DEFENDEREM A LIBERDADE E A JUSTICA SOCIAL. AO  HOMENAGEAR ALEX 
ANOS DE DITADURA MILITAR PAGARAM COM SUAS VIDAS A OUSADIA 

DE PAULA XAVIER PEREIRA E IURI XAVIER PEREIRA ESTENDEMOS NOSSA HO- 
-MENAGEM,A, PARTICULARMENTE, GELSON RE ICHE 	ANA AR IA NAC INOV IC 
CORREArMARCOS NONATO DA FONSECA)LDO SA BRITOE LUIS AFONSO DE 
ALMEIDAr 

DO 

	

	ITATORIAL, MERECEM SER TRASLADADOS DAS COVAS RASAS DOS INDIGEN- 
OS CORPOS DESSES PATRIOTAS, PRODUTO DE QUINZE ANOS DE REGIME 

TES PARA A MORTALHA QUE O POVO DESTINA AOS SEUS FILHOS MAIS QUE- 

	

C) 	RIDOS. 
ESTA HOMENAGEM A IURI 'E ALEX EH A REAFIRMACAO DE NOSSA DISPO-

SICAO EM NAO ACEITAR A SOLUCAO JURIDICA DA ANISTIA PARCIAL DO RE-
GIME, QUE SEPULTOU BUROCRATICAMENTE OS "DESAPARECIDOS" COM O 
FAMIGERADO ATESTADO DE AUSENCIA, "ANISTIOU" OS TORTURADORES E 

	

-O 	ASSASSINOS, PRETENDENDO ENCOBRIR OS CRIMES PRATICADOS PELOS OR- 
GAOS DE SEGURANCA E PELOS GRUPOS PARA-MILITARES NESSES ULTIMOS 

	

Co 	
QUINZE ANOS. 

RESGATAR A MEMORIA DOS COMPANHEIROS, EXIGIR A PUNICAO DOS TOR- 

	

O) 	TURADO!RES E ASSASSINOS, O DESMANTELAMENTO DOS ORGAOS DE SEGURANCA 

	

tQ 	E DOS n, PUPOS PARA-MILITARES, EH HOJE, JUNTO COM A LUTA PELA REVO- 

O" 	GACAO DA LEI DE SEGURANCA NACIONAL, UMA FORMA DE IMPEDIR A CONTI- 

	

0 	
NUIDADE DO REGIME DITATORIAL E DENUNCIAR SUA CUMPLICIDADE COM A 
REPRESSAO PARA-MILITAR E COM OS ULTIMOS ATENTADOS CONTRA A LUTA 

	

O 	DOS TRABALHADORES E DO POVO BRASILEIRO" PT 
ZILDA PAULA XAVIER PEEIRrAE DE IURI ET ALEX) VG EX-MILI- 

TANTE DO PCB ET ALN ET IARA AVIER PEREIRAWRMA DE ALEX ET IURI) 

	

:3 	TAMBEM EX-MILITANTE DA ALN VG EX-EXILADAS'QUE REGRESSARAM AO BRA- 
SIL EM SET ET MAI 79 PROCEDENTES DE ROMA APOS TEREM VIVIDO EM 
CUBA RESIDEM ATUALMENTE NA RUA HONOR IO DE BA 

A-n IV (-anu? 	 D 	
i,t 	 e. P. L 

nitr 1.4 o BOTAFOGO/RJ PT  



( 

tvisão(ões) cit%  
MENSAGEM PROCEDENTE DA 9/Em!Fi:74, 	o cssuil 

Encaminhe-se. 

A 

la á./ ,... %... I ..3 n ..• r 4...C. + 

5) 9 í, 5  o'-' 
LI 	

DEOPS A SPO 

e 	CEGAB SPO 

5" 
	

RETRAMSMISSA DE 

lú 	9: 
1019.1655 

S. Paulo, j9 10 19   

A 	. I 	Em 
DEOPS A SPO 

	

	 c «,rs'.- "É e: 
QQWQTWQSSPB BR 

1122190PMSP BR - 

C) 
SAO PAULO 19 DE OUTUBRO DE 
SUMARIO DE INFORMAnOES NR 

DATA 19OUT90 
ASSUNTO: ATO PUBLICO E TRANSLADO DOS DESPOJOS DE IURI XAVIER PEREIR A  

E ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA'" 
ORIGEM: 9Pm/pm 
AREA: CENTRO 

4!!"  

	

o 

	DIFUSAO: il/EX - IV/COMAR - SNI - DPF - CIOP ET C.mILITAR 

- 	09:45 HORAS - NA SEDE DA ABI ESTAO PRESENTES CERCA DE ln PESSOAS 

	

RJ 	- 10:10 HORAS - O EVENTO QUE SE JULGAVA FOSSE ACONTECER NA SEDE DA 

	

O 	ABI ACONTECERAH NO NUMERO 719 DA AUGUSTA PT ESTAO PRESENTES NO LOCAL 

	

"E 	UM CARRO DE REPORTAGEM DA REDE BANDEIRANTES E A BRASILIA DE PLACA / 
KY-7057 PT O NUMERO 719 DA AUGUSTA EH A ASSOC IAFIAO DOS SOCIOLOGOS l'S 

	

3 	E EM SEU INTERIOR ESTA() PRESENTES CERCA DE 30 PESSOAS PT A BRASILIA 

	

E 	
CITADA ANTERIORMENTE TRAZ AS INICIAIS DO PT PINTADAS Em SUAS LATERAIS 
PT O ATO AINDA iiAO FOI AINICIADO PT 

	

C) 
	

- 10:30 HORAS - NAS IMEDIAROES DO NR 719 DA RUA AUGUSTA ESTA° ESTA-/ 

	

(i) 	CIONADOS OS AUTOS DE PLACAS OV-3136 E J0-947 VG ESTE PERTENCENTE A / 
ELEMENTOS DA CONVERGENCIA SOCIALISTA VG POIS TRAZ EM SEU INTERIOR / 

(1)i, 	AS MESMAS FAIXAS VERMELHAS UTILIZADAS ONTEM NA "CAMINHADA DOS BANCA- 
-o-- 	RIOS" PT NO INTERIOR DO PREDIO DA/ASSOCIARA° DOS SOCIOLOGOESTA0 / 

PRESENTES AGORA CERCA DE 4n PESSOAS PT O ATO AINDA nAO FOI INICIADO / 

	

1  C) 	PT 

D.I 
1 
1 

- 10:42  HORAS - MAIS UM AUTO ESTAC IONADO NAS IMEDIA9OES DO LOCAL PTT 
PLACA OF-0596 PT NA PORTARIA DA ASSOCIAqA0 DOS SOCIOLOGOS ESTAR  Um / 
GRUPO DE APROXIMADAMENTE 15 PESSOAS PT O ATO AINDA MAO FOI INICIADO / 
PT 

- 10:55 HORAS - NO INTERIOR DO PRDIO DA ASSOCIARA° DOS SCCIOLOGUS 
ESTAO APROXIMADAMENTE q0 PESSOAS VG A MAIORIA DELAS PERTENCENTES AA 
CONVERGENCIA SOCIALISTA PT O ATO AINDA [FAO TEVE INICIO PT 

- 11:26 - ESTA ESTACIONADO TAMBEM NAS PROXIMIDADES DA ASSOCIARA° DCS 
SOCIOLOGOS O AUTO DE PLACA FU-2163 PT 

- 11:33 HORAS - EM FRENTE AO PREDIO DA ASSOCIARA° DOS SOCIOLOGOS HAH 
UM GRUPO DE APROX IMADAMENTE 90 PESSOAS PT ESSAS PESSOAS SAO REMA- / 
NESCENTES DO GRUPO QUE ESTAVA NO INTERIOR DA ENTIDADE VG AGUARDANDO / 
O INICIO DO ATO PT COMO SURGIU UM PROBLEMA ADMINISTRATIVO NO CEMITE-/ 
RIO VG SOBRE A LIBERARA° DOS DESPOJOS PRETENDIDOS VG AS 90 PESSOAS / 
QUE AGUARDAVAM O INICIO DO ATO COMEHARAM A SAIR DO LOCAL PT 



- 1Y:05 HORAS - CHEGOU AGORA AO LOCAL VG NA ASSOCIARA° DOS SoCIOLe 

	

11 	GOS VG OCUPANDO O AUTO AL-75 VG O DEPUTADO GERALDO SIQUEIRA PT 

	

(1) 	- 12:19 HORAS - A PERUA KOMB I DA PREFEITURA VG PLACA GA-1492 VG 
I 1. 

(I) GOU AO LOCAL TRAZENDO OS DESPOJOS QUE ESTAVAM SENDO AGUARDADOS PA 
INICIO DO ATO PT SEUS OCUPANTES ADENTRA:1 O PRFDIO DA ASSOCIA:JAU DOS 
SOCIOLOGOS LEVANDO AS URNAS FUNERARIAS PT 	

AT034 31 Ir  1\---/114  

E 
o () 
b 

TRANS POR PERM DA 2EM/PM 

	

C) 	REC PORe 
01 

 
0703 

	

.(1) 	+R07(:39—? SPOe 
DEOPS A SPO 

	

aCI 	.DEOPS A SPO 
,f!.4 

- 13:42 HORAS - A COMITIVA DO TRANSLADO FOI COMPOSTA PELOS SEGUINTES 
(J) AUTOS PTPT "PERUA" DA PREFEITURA GA-1492 VG O AUTO OFICIAL l/ 

a) 	AL-75 E A BRASILIA VERDE JS-9454 PT 

4) 	- 14:05 HORAS - OS DESPOJOS SERAO ENVIADOS AO RIO DE JANEIRO COMO 
0" 	ENCOMENDA VG PELA VASP PT SEGUINDO ORIENTAI:3AP DO DAC OS DITOS DESPO- ,  

fii 	JOS SOMENTE SERAO EMBARCADOS DEPOIS DA APRESENTA9AO VG Nu AEROPORTO 
() 	

VG DE UMA "XEROX" DOS ATESTADOS DE OBITO PT 

i: 	- 15:30 HORAS - OS DESPOJOS SEGUIRA° AAS 15:30 HORAS PELO VOO 637 DA 

:) 	
PONTE AEREA RIO/SAO PAULO VG NO AVIA° ELETRA DE PREFIXO VJI DA VARIO 
VG COM DESTINO AO AEROPORTO SANTOS DUMONT NO RIO DE JANEIRO PT OS / / 

E: MESMOS FORAM DESPACHADOS POR SUZANA KENIGFR' LISBOA G RESIDENTE AA / 
RUA PROFESSOR VITAL PALMA E SILVA NR 57 VG FONE . -54(14 VG QUE SEGU+ 

C) 	RAH NO MESMO AVIA() A FIM DE RETIRAR OS REFERIDOS DESPOJOS NAQUELA CA- 
ol, 	PITAL PT 

TEN CEL PM NEWTON 
d) 	CHEFE DA 2EM/PM 
13 

- 12:44 HORAS - ESTAO PRESENTES NO LOCAL TAMBEm OS AUTOS DE PLACAS 
PTPT LG-9360 VG UM FIAT DE LONDRINA/PR VG E FU-4R4n PT U GRUPO DE //' 
PESSOAS QUE ASSISTE AO ATO EH DE APROXIMADAMENTE 60 PESSOAS PT 

	

0 	MOU-SE UM CORTEJO DE CARROS EM SEGUIDA O QUAL SE DIRIGE PARA O AERO-/ 
- 12:55 HORAS - ENCERRADO O ATO NA ASSOCIARA(? DOS SOCIOLOGOS PT FOR-

PORTO DE CONGONHAS PT DURANTE A REALIZAAA0 DO ATO VG FIZERAM USO DA / 

	

fli 	PALAVRA OS SEGUINTES "COMPANHEIROS" PTPT BELCHIOR VG YARA VG SUZANA 
• p-- 	TA PT ESTE VG AO FAZER USO DA PALAVRA VG FALOU EM NOME DE DOIS LIDE-/ VG O REPRESENTANTE DA UNE VG O REPRESENTANTE DA CONVERGENCIA SOJIALIS 

RES LIBANESES MORTOS PELA POLICIA E EM NOME DE SANTO DIAS DA SILVA PT 

	

C) 	O MESMO VG NA OPORTUNIDADE VG CITOU A SEGUINTE FRASE PTPT "ENQUANTO 
EXISTIR UM DE NOS NA CALADA DA NOITE VG A LUTA CONTINUA" PT APOS VG 
FEZ USO DA PALAVRA SALVADOR PIRES E POR ULTIMO FALOU LIDIA ARRAES VG 
TENDO ESTA ENCERRADO O ATO PUBLICO CONVIDANDO A TODOS PARA COMPARECE-
REM AO AEROPORTO DE CONGONHAS PT 

• - 12:30 HORAS - NO INTERIOR DA ASSOCIAHAL DOS SOCIOLOGOS u ATO Pr- OS-
SEGUE PT O MESMO TEVE INICIO HAH APROYIMADAmENTE DEZ MINUTOS PT APOS 
A REALIZAHAO DAS HOMENAGENS PREVISTAS VG OS FESTOS ?.TORTA IS SERAO LE-/ 
VADOS PARA O AEROPORTO DE CONGONHAS VG ONDE SERAO EMPARCADOS CC4 D=:5-
TINO AO RIO DE JANEIRO PT 

199- 

C 
3 

a 

D o 

o 
o 
3 

(f) 



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

ell 

A Pçr1.919,i 	AR sT 

DEPIRTIMENTO ESTIDOIL DE ORDEM rouTici E 80C1111 - DEM 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

2 
São Paulo, em

1/Outubro/80 
 

1. Assunto: SUBVERSÃO 

2. Origem: A FONTE 

3. Classificação: 

4. Difusão: À COMUNIDADE DE INFORMAÇOES 

5. Referência: 

6. Difusão desde a origem: 

7. Anexo: 

INFORM ação Nf900=B/ 80 

- Anexo xerox de relatórios deste DOPS, sobre os cursos -
"A ORDEM JURIDICA E A LIBERDAe "QUESTÃO AGRÁRIA NO PAISmminis4 

trados por MARIO PASSOS SIMA4 HELIp PEREIRA EICUDIe LUIZ EDUARDO - 
GREENHALgKe campus da PUC e, por "ASES1Associação dos Sociólogos 

de São Paulo"/ em seu auditório na rua Augusta, 719, sala 3, Capital 
res¡;ectivamente. 

- Na madrugada do dia 18 pp. ,LUIZ CARLOS DEL MASTRO(RG. 
11.946687, 0S2 FLAVIO MARTINS DA SILVA'F'RG. 7.878153, VALDIR BARBO-
SA SOARES, RG. 14.461609, DAVID GREWRIWRG. 12.p9200, ELIAS TITO 
TEIXEIR4VRG. 10.678710, ROGERIO JORGE FIGUEIRA, 7̀11G. 7.877736 e DA-/ 
NIEL ROBERTO SILVA DE LUCENA"G. 15.014614, foram surpreendidos pi-
chando muros na altura dos nsis. 1047 e 1050 da rua Joaquim. Marra, V. 
Matilde, com oEi dizeres "ABAIXO A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL", etc. 
Em poder dos envolvidos foram localizados panfletos de propaganda do 
!PARTIDO DOS TRABALHADORESPAnexo xerox de termo de declarações pres-
tadas pelos envolvidos, neste DOPS. 

- Por volta das 12,20 horas do dia 18 pp., chegaram à se-
de da ASESP, na rua Augusta, 719, as duas urnas contendo os restos 
mortais dos irmãos IURI e ALEX XAVIER PEREIRA44alecidos em 14 de ju 
nho e QO de janeiro de 1972, respectivamente. Por volta das 12,50 ho 
ras, as urnas seguiram para o Aeroporto de Congonhas na perua-kombi 
do município, placas GA-1492. Logo atrás seguiram os veículos placas 
AL-75 com o deputado GERALDO SIQUEIRA 	o veículo volkswagen-brasília 
placas KY-7075 poupado por ZILDA DE PA 
XAVIER PEREIR(irmã) e SUZANA KENIGER 

	LIMEN•1 

- segue - 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLITICA E SOCIAL - D.E.O.P.S. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

Continuação d  a informação ns? 900=B/80 

sável p:. despacho das urnas no Aeropoto de Congonhas (Suzana K. 

Lisboa 'residente na rua Prof.Vital Palma e Silva, 57, fone 210-54-

94), as quais, devido a problema com a documentação suscitado pela 
empresa aérea VASP, somente foram embarcadas às 15,30 horas ao Aero 

porto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. =ANA K. LISBOA, seguiu no 
avião. 

or volta das 18,00 horas do dia 18 up., ORISSON SARAI 

VA DE CASTRO RG. 14.983.670, atropelou dois indivíduos na confluen 

cia das ruas Caraibas e Des.do Vale - Perdizes/SP., em estado de -/ 

aparente embriagues. O atropelante dirigia o veiculo Chevrolet-Opa-

la, placas NZ-9706, sendo que ao ser pesquisado seus antecedentes -

criminais, verificou-se constar tratar-se de "ex-preso e exilado po 

lítico", condenado em alguns processos por crimes contra a L.S.N. 

Anexo xerox de termo de declarações prestadas pelo envolvido no aci 
dente, neste DOPS. 

0-0-0-M 

e 

S.G. - SS.P. - Mod. 11-D 
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APRESENTArÃO 

A Comissão Executiva Nacional dos movimentos de A-
nistia e o Comitê Brasileiro pela Anistia/São Paulo, dão 
continuidade ã expressão de seu reconhecimento a todos os 
patriotas aue nestes dezesseis anos de ditadura militar 
pagaram com suas vidas a ousadia de defenderem a liberda-
de e a justiça social. Ao homenagear Alex de Paula Xavier  
Pereira e Iuri Xavier Pereira estendemos nossiFmenagem 
a, particularmente, Ge=Weicher, Ana Maria Nacinovic 
Correa, MãrcosSonat5nonseca, AlUUS.ã-ÈT-Ito e Luis 2N-
TUNi3de Almeida. 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Nascido a 9 de agosto de 1949, na cidade do Rio de 
Janèiro, Alex era filho de Zilda Xavier Pereira e de João 
'Baptista Xavier Pereira. 

Estudou na Escola Pública Alberto Sarth, onde fez 
o curso primário, e no Colégio Pedro II, onde fez o gina-
sial e o científico. Nesta escola teve inicio, também,sua 
militância, participando de atividades políticas estudan-
tis ao lado de Aldo Sã Brito, Luis Afonso de Almeida e de 
tecos Nonato da Fonseca, mortos na luta de libertação do 
pIPO brasileiro. 

Conhecendo desde cedo a perseguição e a repressão 
policial-militar que atinge sua família, com o advento do 
golpe militar de 1964, Alex decide-se pela militância po-
lítica para se contrapor ã ditadura militar. Ingressando, 
inicialmente, no Partido Comunista Brasileiro, transfere-
se, em seguida, para a Ação Libertadora Nacional. 

Alex de Paula Xavier Pereira foi assassinado 	no 
dia 20 de janeiro de 1972, juntamente com Gelson Reicher, 
na cidade de São Paulo, em circunstâncias ainda não escla 
recidas. 

Apesar de sua morte ter sido anunciada pela impren 
sa, aue publicou no dia 22 de janeiro a nota oficial for= 
necida pelos organismos de repressão, Alex foi enterrado 
sob nome falso, artificio de aue seus assassinos lançaram 
mão a fim de fazer_desaparecer seus restos mortais e sua 
memória. Desfeita agora aquela encenação, retorna Alex ao 
s u pedaço natal, fixando-se, para sempre, na memória do 

o brasileiro.  
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A DIRETORIA DO COMITÉ BRASILEIRO PELA ANISTI 

DE SÃO PEULO 

Quero deixar aqui, em memória de meus filhos, em nome 

de minha família o em meu nome o mais comovido e agrndeci - 

cento por toda a solidariedade recebida desola grande orga-

nizaçao, que é o OBA de Sao Paulo, quando o procuramos oara 

resolver op problema do traslado de IURI e ALEX XAVIEI. 

Desde o primeiro momento em que solicitamos a sua 

ajuda,sentimea o intereaae, o calor humano de todos, alindo 

ao trabalho incansável de seu grande pi adente, o advogado 

Luiz Eduardo Greenhalg. 

1,11 

No CBA de SRO Paulo andam de braçori dados o amor e 

e efíciencin e nZo hé ninguém que lhe bata às portas sem ser 

carinhoaamente atendido. 

Por toda e solidariedade prestada no triste e-,is5dio 

do traslado de meus filhos, eu quero mais uma vez dizer  

Companheiros do CBA de S;c Paulo, muito obrigada. 

	AINI~1~1~~111eamea 
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TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS DE IURI E ALEX XAVIE 

JORNAL DO BRASIL - 19/10/80 
	

O DIA - 19/10/80 

Família traz para o 
Rio corpos dos irmãos 
da ALN mortos em 72 

Ao som do Hino Nacional e palavras de ordem dos 
movimentos de anistia, chegaram ontem ao Rio, vindas de 
São Paulo, as urnas com os corpos dos irmãos Alex e Iuri 
Xavier Pereira, ex-membros da Aliança Libertadora Nacio-
nal e mortos em janeiro e junho de 1972. 

A exigência dos atestados de óbito dos irmãos atrasou o 
embarque em três horas, impedindo o sepultamento ontem, 
como previsto, no cemitério de Inhaúma. Zilda Xavier 
Pereira, a mãe dos mortos, anunciou que processará a União 
por ocultação de cadáver, pois os filhos foram enterrados no 
cemitério de Dom Bosco, em Perus, São Paulo, como 
indigentes. 

Burocracia atrasa 
O translado dos corpos só foi possível devido à ação 

movida por Dona Zilda para retificação do nome de Alex, 
que foi enterrado como João Maria de Freitas, nome que 
usava na clandestinidade. A sentença favorável foi do Juiz 
Luis António Garrido de Paula, da 2' Vara de Registros 
Públicos de São Paulo. 

O Aeroporto Santos Dumont foi tomado por uns 100 
representantes do Comitê Brasileiro pela Anistia, Movimen-
to Feminino pela Anistia, Liga Brasileira de Defesa dos 
Direitos Humanos, Movimento pela Anistia e Liberdades 
Democráticas, União das Mães e Comissão de Solidariedade 
aos Povos Latino-Americanos. 

João Baptista Xavier, um dos fundadores da ALN e pai 
dos mortos, afirmou que a importáncia do translado estava 
em que esta foi a primeira ação ganha para identificação de 
desaparecidos políticos, o que poderá abrir caminho para 
casos semelhantes. 

As urnas foram levadas para o cemitério de Inhaúma, 
onde os irmãos serão sepultados hoje. Alex de Paula Xavier 
Pereira nasceu em 1949 e, pouco depois da Revolução de 84, 
filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Mais tarde, in-
gressou na ALN, tornando-se chefe de um grupo tático 
político-militar. Foi morto a 21 de janeiro de 1972, juntamen-
te com seu companheiro Gelson Reicher. 

Iuri Xavier Pereira nasceu em 1948 e, como seu irmão, 
foi membro do PCB, passando, mais tarde, para a ALN, onde 
desenvolveu um trabalho de organização partidária e iún-
dou o jornal 1° de Maio. Foi morto a 14 de junho de 1972, 
juntamente com Ana Maria Nacionovic e Marcos Nonato da 
Fonseca. 

Sepultados em 

Inhaúma os irmãos 

Alex e luri 
Os restos mortais dos ir-

mãos Alex e Iuri Xavier Pe-
reira foram sepultados. on-
tem, no jazigo da familia, o 
de número 43.324 da quadra 
46 do Cemitério de Inhaúma. 
Iuri e Alex faleceram em São 
Paulo, em 1972 e lá foram 
enterrados com outros nomes. 
Eles morreram em tiroteios, 
pois eram membros de um 
grupo tático politico-militar -
de esquerda. Seus parentes 
descobriram onde estavam se-
pultados e conseguiram re-
moção para o Rio. Ao sepul-
tamento, ontem, comparece-
ram urnas 50 pessoas, inclu-
sive do Comité Brasileiro 
Pela Anistia. 

Irmãos são 
trasladados 

Os corpos dos irmãos Iuri 
Xavier Pereira- e Alex de 
Paula Pereira, mortos por 
agentes dos órgãos de se-
gurança em 1972, serão 
trasladados hoje para o Rio, 
onde serão enterrados, às 15 
horas, no cemitério de 
Inhaúma. Ambos estavam 
enterrados com nomes falsos 
no cemitério de Perus, em 
São Paulo 

O traslado poderá ser 
realizado porque o juiz da 2.° 
Vara de Recursos Públicos, 
Luis Antonio Carrido de 
Paula, julgou competente a 
ação aberta pelos familiares 
de Iuri e Alex, no sentido de 
que fosse retificado o ates-
tado de óbito deste último, no 
qual constava o nome de João 
Maria de Freitas. 

Alex e Iuri eram militantes 
do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) e da Alian-
ça Libertadora Nacional 
(ALN). O primeiro morreu, 
segundo os órgãos de se-
gurança, ao atravessar um 
farol vermelho da avenida 
República do Líbano, em São 
Paulo, e reagir a uma ordem 
para parar de uma viatura 
policial. luri morreu quando 
saia de um restaurante no 
centro da cidade, que foi cer-
cado pela policia. Com  ele 
morreram Ana Maria Na-
cinóvi e Marcos Nonato da 
Fonseca. 

Segundo o advogado Luis 
Eduardo Greenhalgh, a sen-
tença do juiz "foi a primeira 
que reconheceu judicialmen-
te que os órgãos de seguran-
ça enterraram com nomes 
que não lhes pertenciam, 
diversos cidadãos perse-
guidos com motivação 
politica". 
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TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS DE ILTRI E ALEX XAVIE 

JORNAL DO BRASIL - 18/10/80 

Traslado de 
dois irmãos 
será hoje 

São Paulo — Os corpos de 
dois irmãos, ex-membros da 
Ação Libertadora Nacional, Iu-
ri e Alex Xavier Pereira, mortos 
em janeiro e junho de 1972 e 
enterrados como indigentes no 
Cemitério de Perus, serão tras-
ladados hoje para o Rio e sepul-
tados às 15h no Cemitério de 
Inhaúma. 

O traslado foi possível porque 
o Juiz da 2a  Vara de Registros 
Públicos, Luis António Garrido 
de Paula, julgou competente a 
ação aberta pela mãe, Zilda 
Paula de Xavier Pereira, para 
que o atestado de óbito de Alex 
fosse retificado, já que dele 
constava o nome de João Maria 
de Freitas. 

O advogado Luis Eduardo 
Greenhalg lembrou que a sen-
tença foi a primeira a reconhe-
cer judicialmente que órgãos de 
segurança enterraram com su-
postos nomes pessoas vincula-
das a organizações subversivas. 

Alex e Iuri eram do PCB e da 
ALN. Alex morreu, segundo os 
órgãos de segurança, ao ultra-
passar um sinal vermelho na 
Avenida República do Líbano, 
em São Paulo, ao reagir à deter-
minação da policia. Iuri foi 
morto ao sair de um restauran-
te no Centro da cidade. Cerca-
dos pela policia. com  ele morre-
ram Ana Maria Nacinovi e Mar-
cos Nonato clã-Fonseca. 



HOMENAGENS 

"Que a saudade é o pior tormento 
É pior do que o esquecimento 
É pior do que se entrevar." 

Chico Buarque 

-17011.411(5-9(m6 
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HOMENAGEM AOS IRMÃOS IURI E ALEX XAVIER, 
COM A ENTREGA "POST-MORTEM" 

DA MEDALHA PEDRO ERNESTO 
Iniciativa Vereador EMIR AMED 

"Hei de chamar aqui como se aqui estivessem 
Irmãos: sabei que a nossa luta 

*continuará na terra." 
Pablo Neruda 

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL 
DATA: 13/08/85 às 18:30 horas 
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Os vencidos de agora 
serão vencedores de amanhã. 
E o "hoje" nascerá do "jamais" 

Biecht 

Não nos dizemos adeus, porque 
em verdade, estando integrados em 
uma luta assim, por mais distantes 
que estivermos, estaremos ombro a 
ombro sempre. 

A simples realização e constância 
na luta é uma união que nada pode 
evitar. 

Iuri 

CONVITE 

IURI E ALEX XAVIER PEREIRA 
tombaram em São Paulo, aos 23 e 22 anos 
de idade, respectivamente, em defesa 
de seus ideais de luta pela libertação do 
Brasil e do nosso povo. 
Seus familiares, amigos e companheiros 
convidam V.Sa. para a missa em comemoração 
ao 109aniversário de suas mortes heróicas, 
no próximo dia 11 de agosto, quarta feira, 
às 19 horas, 
na Igreja Nossa Senhora do Rosario do Leme, 
à Rua General Ribeiro da Costa, 164. 
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CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 1984. 

Companheiro(a) 

Tenho a honra de remeter-lhe cópia da Resoli,-

ção n9 294/84 da Câmara Municipal do Rio de Janeirc, 

tui os Prémios Destaques do Ano de Educação , Cultut-

ao Meio Ambiente e Defesa dos Direitos Humanos". 

A biografia dos irmãos Iuri e Alex, em anexo, 

levou-me à escolha de seus nomes para o P/- Julio "Defesa dos Di - 

reitos Humanos". 

Certo de que sempre prestigiara essa premia 

ção e compreendera seu alcance cívico, subscrevo-me atenciosa 

mente. 

( 

• 	 Vereador EMIR AMED 

Imprensa CN.cial SMA A.4 1324 
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DIÁRIO CÂMARA MUNiCIPAL 
DO RIO DE JANEE 

N9 108 
	 02 de agosto de 1984 - 5Q feira 	 Pagina 02 

Assunto: Promulgação do Projeto de Resolução n9 134/84 transformado na Re 

solução n9 294 de 1984, de autoria do Vereador EMIR AMED 

• 

• 

Faco saber que, tendo em vista a'aprovação, 	na 
Sessão de 24  dc junho de 1934, do Projeto de Resolu 
cão n9 134, de 1944, de autoria do Senhor Vereador:  
Ganir Amed, a C.e.,:ra Municipal do Rip de Jane ro re-
I.olve e cu promulgo a segunte Resolução: 

RESOLUCRO.N9 294 

DE 1984 

INSTITUI 'S PRtMIOS DrSTAOOES DO ANO 
DE LDUCACAO, CUI,TUR;,";- TPWÈEC:SiiiçO7:Eib-
AMnIENTE E DEFESA Dor DIREITOS HENIA-
NOS NO AMEITO DAS COMISSÕES PER=LN-
TES DE EOCCACAO, CULTUPN E PROTECAO 
7,0 MEIO AMRIENTE E DEFESA DOS'D1REITO 
HUMANOS. 

Art. 19 - Ficam institurdos os prémios Destaques 
do Ano de educação, Cultura, »¡-7nCe 
ao ne:ro ambiente e. defesa dos direitos 
humanos, no âmbito das Comissões Perna 
nentes de Educação. Cultura e Proteçã5 
ao Meio Ambiente e de Defasa dos Direi 
tos Humanos. 

Art. 29 - Os nremlos serão atribuídos aos cida-
dãos que vais se destacarem ao longodb 
aro da premiacão na defesa e aperfel- 
coamento da educação, da cultura, 	da 
protecão ao meio ambiente e da defesa 
dos direitos humanos. 

Art. 39 - O Prelio Educarão será intitulado Pro.. 
Tés,;or Anisio Teixeira; o Premio Defe- 

sa dos Direitos Humanos, Irmãos Iúri e 
Alex Xavier. 

Art. 49 - Os prémios serão concedidos através de 
títulos nrOmrios mandados elaborar ne-
la Mesa Diretora da Câmara. 

Art. 59 - O rrèmio Anisio Teixeira será entregue 

na semana de outubro em oue se comemo-

ra o Dia do Mostre. 

Art. 69 - O PrAnto Irmãos Iari e Alex Xavier se- 
ri entree:ue na semana de dezembro 	em 

que sc comemora o Dia Inteinacionalcke 

Direitos Humanos. 

Art. 79 - Esta Resolurão entrará em vigor na da-

ta - de sua publicacão, revocadas es dia 

posicCes em contrário. 

C.insra Kiniciwl do Filo de Janeiro. fea 16 de julho ee 14,34 

mAustcIo AZEDO 
Presidente 
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PERFIL. CULTURAL. 

PRIMÁRIO 	C.E. Hilário Ribeiro 

SECUNDÁRIO 	Colégio Batista do Rio de Janeiro e 
Colégio José Clemente - Niterói 

SUPERIOR 	Faculdade de Direito da Universida- 
de Federal Fluminense. 

prrrn DA Arrmace  
PROFISSIONAL 

Ingresro por concurso público na Policia 	Civil 
do antigo Estado do Rio de Janeiro, em 15 de mar de 
1944; 

Exerceu cargo de Chefia do Setor de Armas, Mura-
çjce e Explosivos, da DOPO Iluminerse durante qua-
tro anos; 

Alçado à carreara de Delegado da Policia, exer-
ceu o cargo nos seguintes Municípios: 

Itiperuna (dual vezes), Campo. (duas vezes),Ma 
caé (duas vezes), Cabo Frio (duas vezes), São 
Gonçelo,Merleá, Angra dos Reis, narra mansa, 
Volta Redonda, Barra do Pirai, Petrópolia, Du-
que da Caxias, São João de Meriti, Nova Iene-
cá. Niterói. 38a. DP Braz de Pina e atualmente 
39a. DA - Pavune. 

Dclegadd Titular de HOmicidios, Economia Popular 
e Ders, sendo várias vexes elogiado pelos serviços 
pol)ciale executados contra o banditismo e tráfico 
de drogas; 

PEPFIL DE ATIVIDADES 

CORRELATAS 

residente da Caixa Escolar de Niterói; 

110 .;efia do Serviço de Merenda Escolar do antigo 
Assessor dos Secretários de Estado de Educação e 

Segurança Pública; 

Professor da Escola de Policia no antigo Rio de 
Janeiro; 

Conferencista em diversos estabelecimentos educa 
cionals, e Clubes de Serviço, sobre o tema "segurem 
çi', procurando sempre alertar os jovens sobre o pe 
rigo do uso de drogas; 

Cursou a Academia Internacional de Policia 	em 
Washington (U.S.A.), em 1965. Fèz visitas de obser-
vação às policiais de Paris (França) e Londres (In-
glaterra). 

PERFIL DAS ATIVIDADES  

PARLAMENTARES 

Eleito em 1978, Deputado Federal, pela Legenda 
do antigo MDB; 

Designado membro efetivo da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, no período 1978/80, quando rela-
tou cerca de uma centena de projetos de Lei; 

Designado membro da Comissão de Seeurança Nacio- 
nal para o período 1981/82, teve oportunidade 	de 
visitar a convite dos Srs. Ministros Militere.,como 
representante da Câmara dos Deputados, estabeleci-
mentos militares sediados nos mais longínquos pon-
tos do Pais; 

Féz parte da Comissão que investigou o Projeto 
JARI:. 

Féz parte da Comissão que apurou atividades ter-
roristas no Pais (Bomba-Rio Centro); 

f
Participou da Delegação Parlamentar que visitou 
ialmente a URSS, Hungria e TchecoslovAcmita; 

ipresentou o Brasil no Congresso Internacional 
Policia em Dublin (Irlanda); 

Os principais projetos de Lei que apresentou du-
rante o seu mandato foram: 

DESPACHO: A imprimir e is Ccvdseões de Justice e Re 
dação; Frimação, Cultura, e P..-oteç&., :areio len-
Idente. Et 13/6/64- MAURICIO AZEDO - PRESI-
DENTE. 

• 
A CÂMARA MUNICIPAL D3 RIO DE JANEIRO, 

R ESOLV E: 

Art. 19 - Fica concelido o Titulo de Cidadão Be-.  
nemZrito do Município do Rio de Janeiro ao Educador 
GILSON AMADO. 'POST MATEM'. 

Art. 29 - Esta Lei entrara em vigor na Cata 	de 
sua publicacação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1984. 

VEREADOR GELSON ORTIZ SAMPAIO 

Com apoio dos Srs. Vereadores: Américo Camargo, 
Paulo César de Almeida, Sérgio Cabral, 	Wanderley 
Duarte, Tólio Simões, Jorge Ligeiro, Márcio Guima-
rães, Flemang Furtado, Ludmila Mayrink, Aloisio 011 
veira, Paulo Emílio, Osvaldo Luiz. Roberto Ribeiro, 
Amaury de Souza, Sidnei Domingues, Wilson Leite Pas 
sol, Rivadávia Maya, Antônio Pereira Filho, Augustõ 
Paz, Emir Amed e Luis Henrique de Lima. 

JUSTIFICATIVA 

GILSON AMADO nasceu no dia 7 de março de 1908,em 
Itaporanga, Sergipe, filho do Clã dos AMADO, 	onde 
todos os filhos se formaram, para alegria dos pais. 

GILSON foi, acima de tudo, um idealista. Poucos 
homens acreditaram tanto no Brasil COZO GILSON AMA-
DO. 

Bacharel em Direito pela Universidade de Direi-
to do Pio de Janeiro c Doutor em Ciências Jurídica., 
fundou com alguns colegas contemporâneos o Centro 
Académico do Estudo Jurídico. 

Foi membro do Conselho Estadual de Cultura do Es 
todo do Rio de Janeiro, onde presidiu a Comissão de 
Legislação e Normas e e Comissão do 'Projeto Cultura 
Fluminense. Ao longo de sua existência foi honrado 
com diversas medalhas e titulo, honoríficos conferi 
dos por instituições nacionais e internacionais. 

Teve larga participação na vida adminiatrativa do 
Pais desde o Inicio da década de 30. Foi autor de 
vários projetos de importância, dentre os quais a 
"Lei de Emergência do Menor". Criou também a revis-
te 'Arquivos do Ministério da Justiça e Negócios In 
teriores', "Assistência Técnica do Ministério 	dã 
Educação e Cultura" e a "Fundação Rádio Meuá". 

Foi fundador da Fundação Centro Brasileiro 	de 
'TV-Educativa da qual foi Presidente até sua morte; 
criador e Diretor-Gozei Ja llivcreldrede do Culture 
Popular; Membro do Conselho Deliberativo do IBECC; 
Membro do Conselho Curador da Fundação Movimentolhi 
versitário de Desenvolvimento Econômico e 	Social.  
(MUDES): Membro do ConselFe. de Coordenação do Proje 
to Rondon; Representante do MEC no Conselho Delibe-
rativo do Instituto Lecionei do Cinema. 

GILSON AMADO gostava de todas as artes e sua co-
latoraçãopara a História brasileira foi mostrar que 
a TV e uo meio de cultura para as massas. 

GILSON AMADO sempre ensinou que a luta nela demo 
cracia na educação é a arma contra e miséria e 	a 
economia selvagem dos dias atuais. 

PROJETO DE RESOLUCAO H9 132/84 • 

Institui a Semana de Defesa e Desenvolvimento da 
Amazônia e de seu povo. 

Autor: Vereador EMIR AMED 

DESPACHO: A imprimir e ãs Comissões de Justiça e Re 
dação; Educação, Cultura e Proteção 	ao 
Meio Ambiente. Em 13/6/84. MAURICIO AZEDO 
- PRESIDENTE. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 133/84 

Concede o Titulo de Cidadão Honorúrio do Munici-
pio do Rio de Janeiro ao Jornalista Antonio José Le 
mos de Carvalho. 

AUTOR, Vereador PAULO CESAR DE ALMEIDA 
DESPAC30: A imprimir e às Comissões de justiça e Re 

	

dação; Educação, Cultura e Proteção 	ao 
• Melo Ambiente. Em 15/6/84 - 

MAURtr:I0 AZEDO - PRESIDENTE 

De acordo com o Art. 309 do Cap. '2I-da Concessão 
de Titules honoríficos do Regimento Interno, a Cana 

} ra Municipal ao Rio de Janeiro 	
RESOLV E, 

Artigo 10 - Fica concedido o Titulo de CidadZo 
Honorário do mueiclpio d- Rio de Jareirc ao Jorra -
lista Antonio José Lemos de Carvalho. 

	

Artigo 29 - Esta Resolução entrará em vigor 	na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrarie. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 19/14 

Vereador PAULO CESAR DE ALMEIDA 
29 Vice-Presidente 

Com apoio dos Srs..Vereidcrea: P‘ulo Emílio, Sid 
finei Domingues, Wilson Leite Passoe, Aloisio Olive17. 
ura, Antônio Pereira Fe,. Osvaldo Luiz, Roberto Ribei 

	

Fleming Furtado, Márcio Guimarães, Ameury 	de.  
iSousa, Américo Camargo, Rivadávla Maya, Emir Amed, 
Augusto Paz, Jorge Ligeiro, Bambina Bucci, 	Gelson 
Ortez Sampaio, Benedita da Silva, Wanderley Duarte, 
Alberto Ribeiro, Sérgio Cabral, Luiz Henrique de Li 
ma e Ivan Nery. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 134/84 

	

f 	Institui os prémios 'Destaques do Ano" nos 	cem - 
) pos da Educação, Cultura, Proteção ao Meio Ambiente 

e de Defesa dos Direitos Humano. no lmbito das Co - 

( 

missões Permanentes de Educação,Cultura e Proteção 
ao Meio Ambiente e de Defesa dos Direitos Humanos. 

AUTOR: Vereador EMIR AMED 
DESPACHO: A imprimir e ás Comissões de Justiça e Re 

:laças): Educação, Cultura,Proteçâo ao Mei; 
Ambiente; Finanças, Orçamento e Fiscaliza 
ção Financeira. Em 15/6/84 - 
MAURICIO AZEDO - PRESIDENTE 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Ja 
pairo 

RESOLVE( 

Art. 19 - Ficam instituídos os prémios "Desta - 
ques do Ano' nos setores da Educaçao, Cultura e Pro 
teção ao Meio Ambiente e da Defesa dos Direitos Hu-
manos. 	 - 

Art. :9 - Estes prémios anuais serão atribuídos 
aoe cidadãos que mais se destacaram ao longo do ano 
da premiação, na defesa e aperfeiçoamento da Educa-
ção, Cultura, Proteção ao Meio Ambiente e na Defesa 

\

5 

 dos Direitos Humanos. 	 • 
Art. 39 - O Prémio EducaçÃ2 será intitulado'Prcf 

Anisio Teixeira e o Premio Defesa dos Direitos Fru-
manos tomará o titulo de—'Irmaos Iuri e Alex Xa - 
Ii7'. 

Art. 49 - Os prêmios serão concedidos através de 
títulos próprios mandados elaborar pela presidência 
desta Casa de Leis. 

Art. 59 - O Prémio Anisio Teixeira uerá entregue 
na semana de outubro em que se comemora o Dia 	do 
Mestre. 

Art. 69 - O Prémio Irmão. Iuri e Alex Xavier se-
rá entregue na semana da'comemoraçAm do dia interna 
cional dos Direitos Humanos. 

Art. 70 - Esta Resolução entrará em vigor na da-
ta de sua publicação revogadas as disposições es ode 
trário. 

Sala Teotónio Villela, 15 de junho de 1984 

N9 334/79 e Dã nova redação ao art. 23 do Código 
Penal, para fixar a responsabilidade penal aos de-
zesseis anos de idade; 

Na I.853-A/ 79- Dispõe nobre o exercício da advoca-
cia, suprimindo o item XIII do prt. 84 da Lei 4.215 
de 27/4/1963)Estatuto da Ordem dos Advogados do Bra 
s11): tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade,téc 
nica legislativa e no mérito, pela rejeição; 

N9 699/79 - Acrescenta parágrafo ao art. 311 do 
Código de Processo Penal, tornando obrigatória 	a 
prisco preventiva quando se tratar de infrações pra 
vistas nos Arte. 155, 157, 158 e 159 do Código Pe-
nal; 

Ne 675/79 - Dá nova redação ao Art. 19 da Lei ne 
£263 de 22/10/76, que dispõe sobre medidas de pre-
venção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevi-
do de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica, e dã outra! provi-
dencias; 

Ne 5.409/81 - Exclui o jogo de azar e o jogo do b1 
cho de caracterizarão de contravenção penal, 	nas 
condições que especifica, e dã outras providências; 

Nv 2.350-8/79- Revoga as Leis n9 4898 	de 15/12/65 
e 5249 de 5/2/67, tendo parecer da Comissão de Cone 
tituicio e Justiça, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela re 
feição; 

MO 2.933/80 - Altera a Lei das Contravenções 	Pe- 
nais (Decreto Lei n9 3688 de 2/10/41, alterado pelo 
D.L. n9 9215 de 30/4/46 e legislação posterior),tor 
nando regulamentável o jogo de azar. 

PROJETO DE RESOLUCX0 NO 131/84 

CONCEDE O TITULO DE CIDADÁO BENEMEPITO DO MUNIU 
PIO De AIO DE JANEIRO 'POST MORTEM' AO EDUCADOR CIE 
SOR AMADO. 

AUTOR; Vereador GELSON ORTIZ SAMPAIO 

A MESA DIRETORA CA alam,. KINICIPAL DD RIO CE jAtiEIRD, 

RESOLV E: • 
Art. 19 - Fica instituída a Semana de Defesa 	e 

Desenvolvimento da Natureza e do Povo da Amazónia. 

Art. 29 - A Semana será realizada anualmente no 
âmbito desta Casa de Leis. 

Art. 39 - Fica mareada a la. semana do mês de 
setembro para a realização do evento. 

Art. 49 - Ficam revogadas as disposições em con-
trario. 

• 
Art. 59 - Esta Resolução entrará em vigor na da-

ta da sua publiceição. 

Plenário Teotónio Villela, 13 de junho de 1984. 

Vereador EMIR AMED 

Com apoio dos Srs. Vereadores: Américo Camargo, 
Ivan Nery, Fleming Furtado, Paulo EmIllo, 	Aloisio 
Oliveira, Tinto Simões, Jorge Ligeiro, Carlos 	de 
Carvalho, Márcio Guimarães, lilvadávia Maya, Roberto 
Ribeiro, Wanderley Duarte, Luiz Henrique de Lima;Au 
gosto Faz, Wilson Leite Passos, Sidnei Domingues,Aõ 
tõnlo Pereira Filho, Sérgio Cabral, Osvaldo LUIZ ; 
Gelson Oitis Sampaio. 

JUSTIFICATIVA 

Um projeto de lei anterior de minha autoria 	e 
que instituiu a Semana de Defesa da Amazónia nas Es 
colas Municipais do RJ. já foi aprovado. Este projZ 
to de Resolução apenas assegura a ocorrência de tal 
evento no âmbito desta nossa Casa de Leis. Assunto 
Amazônia é, para todos nós, brasileiros, sempre um 
assunto de alta emotividade, porque ali estará com 
certeza o futuro tia pátria. 	 . 	. . • 

Vereador EMIR AMED 

Com apoio dos Srs. Vereadores: Roberto 'Ribeiro, 
Bambina Burel, Ivan Nery, Jorge Ligeiro, Weriderley 
Duarte, Paulo Emílio, Benedita da Silva, Júlio Si -
mães, Amaury de Souza, Aloisio Oliveira, Sidnei Do-
mingues, Wilson Leite Passo., Fleming Furtado, Amé-
rico Camargo, Luiz Henrique de Lima, Leonel Trotta, 
Augusto Paz, Márcio GeiMarães, Rivadãvia Maya, Sér-
gio Cabral, Gelson Ortis Sampaio, 

JUSTIFICATIVA 

O nome do Prof. Anísio Teixeira está indelevel -
mente marcado por sua presença ativa e atuante no 
campo da educeção e da cultura daste nossa cerrar:o 
prenhe de abandono nesses dois campos de atuação do 
Saber. Sempre participante, foi um dos pais da Esco 
la-Neva nos anos 20, quando tocar em tal aseuntoera 
verdedeiro tabu. E sua morte em acidente 	trágico 
ceifuu-nos a nes próprios dessa pátria rica de anel 

rfabettemo. 

A homenagem ao mestre Anisio Teixeira será ape 
nas um pequeno resgate do que ele realizou para a 
melhoria e aperfeiçoamento da Educação Nacional. 

Iuri Xavier tinha 22 anos e terminara seu Curso 
na Escola Politécnica. Foi assassinado no dia. 14 de 

(julho de 1973 en S.Paulo, num cerco de cinquenta po 
liciams, comandados pelo famoso Fleury, que ensande 
eido, juntamente com seus comandados deram ponta -
pés ea Iuri e em sua companheira Ana Maria, até 
morte, em plena rua. 

Alex Xavier tinha 23 anos de idade e foi fuzila-
,do no dia 20 ae janeiro de 1972 em S.Paulo,tendo si 
/do enterrado como Indigente sob o falso nome deJoã-ci 

Maria de Freitas. 

Ambos 08 irmãos tiveram seus corpos resgatados e 
trepousam nos cemitérios do Rio de Janeiro. 	. 

Sex dúvida alguma, Alex e Iuri vivem hoje e vive 
rao sempre no coração do povo do Rio de Janeiro á 
do Brasil, porque tombaram em defesa das lioerdades 
democráticas e Mos direitos humanos. 



Aro m , 

@âmara (Municipal do g-? c, de Janeiro 

O Vereador EMIR AMED e 

gresi ciente da @amara (Municipal do aio de¡(Janeiro 

convi cicraTossa 6xcelência para 
 sessão solene de entrega 

da Medalha Pedro Ernesto "post-mortem" aos irmãos Alex 

e Iuri Xavier, na pessoa de sua genitora, Zilda Xavier 

a realizar-se no dia 13 cie  agosto de 19 85 

 

(0. 
asa. às 	18: 30h 	no plenário desta / 

Palácio Pedro Ernesto 	 ~ffielyei~.~ 
Praça Floriano 

• 
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IVE DO RIO DE JANEIRO 

vamente,com base nos pareceres da Assessoria Juridi 
ca constantes dos mencionados processos;16) deferir 
o solicitado no processo n9 3300/85 pela 	servido- 
ra Marcia Jacinta de Oliveira Chapelen,matr 	 
27/802.198-2,nos termos dos pareceres da Assessoria 
Jurídica exarados às fls. 07/08 do citado processo 
e às fls. 04/05 do processo n9 3434/85, tomando—os 
como norma para solicitações posteriores no 	mesmo 
sentido;17) autorizar a despesa, a emissão do emne-
nho no valor de Cr$ 5.727.238(clnco milhões,setecen 
tos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e oito crí 
zeiros) e a ordem de pagamento a favor do PRODERJ - 
Centro de Processamento de Dados do Estado do 	Rio 
de Janeiro,com dispensa de licitação nos termos do 
art. 394,§ 19,alinea "f" do Decreto n9 3221/81,con-
forme consta do processo n9 3445/85;18) indeferir o 
solicitado no processo n9 2377/85 pelo Sr. Vereador 
Alberto Garcia,tendo em vista que a Mesa 	Diretora 
já determinou que se faça um estudo , a fim de aten 
der a todas solicitações no mesmo sentido de todos 
os órgãos da Casa;19) ratificar a decisão tomada em 
reunião de 08/07/85,no processo n9 1485/85,pelosmes 
mos motivos então alegados;20) indeferir o solicita 
do às fls. 2 do processo n9 2650/85 pela ASPE - As= 
sociação Previdenciária dos Executivos,tendo em vis 
ta o parecer da Assessoria Jurídica constante de fia. 
03/09 do referido processo; 21) indeferir o requeri 
do no processo n9 3402/85 pela Associação Mútua Be= 
neficiente dos Servidores do Estado do Rio de Janei 
ro,por falta de amparo legal,com vista ao parecerdes 
Assessoria Jurídica de fls. 51/52 do supracitado oro 
cesso;22) autorizar o solicitado na inicial do pro 
cesso n9 3434/85 nela Sra. Diretora de Pessoal, com 
base no parecer de fls. 04/05 da Assessoria Juridi-
ca;23) autorizar o pagamento da diferença salarial 
referente aos meses de maio e junho de 1985,do ser-
vidor Alberto Fonseca Lima, matr. 20/801.544-8,con-
forme informações constantes do processo n9 2505/85; 
24) autorizar a cessão do Salão Nobre desta Casa ro 
PróXimo dia 4 de setembro para o lançamento do li-
vro "Rir & Pensar" conforme o solicitado na inicial 
do processo n9 3771/85 pelo Sr. Vereador Ivan Nery. 
Veda mais havendo a tratar,às dezesseis horas e trio 
ta minutos encerrou-se a reunião da qual, eu, Verí 
Maria Cardoso Pires de Abreu,Secretária Geral da Me 
sa Diretora,lavrei a presente ata Que, depois de lr 
• e aprovada,será assinada pelo Sr. Presidente 	e 
-elos membros da Mesa Diretora presentes à reunião.  

KLEBER BORBA 
Presidente 

BAMBINA BUCCI 	 RIVADÃVIA MAYA 
29 Vice- Presidente 	 19 Secretário 

IVAN NERY 
19 Suplente 

""\ 

Plenário 

ATA DA 31a. SESSÃO SOLENE, EM 13 DE AGOSTO DE 1985.  

(Homenagem "post-mortem" aos irmãos Alex e Iuri Xa-
vier) 

Presidência do Senhor Vereador Antônio Pereira 
Filho. 

As 19h e 30 min, com a presença dos Senhores Ve-
readores: Emir Amed, Roberto Ribeiro, Gelson Ortiz 
Sampaio, Ivo da Silva, Augusto Paz, Luiz Henrique de 
Lima, Lpdmila Mayirnk, Mauricio Azedo, Aloisio Oli-
veira, Bambina Bucci, Benedita da Silva, Amaury de 
Souza, Hélio Fernandes Filho, Sidnei Domingues,Ivan 
Nery, Wanderley Duarte, Antônio Pereira Filho e Al-
berto Garcia - 18 (dezoito), assume a Presidência o 
Senhor Vereador Antônio Pereira Filho, e ocupa o lu 
gar de Secretário, a convite, o Senhor Vereador Luiz
Henrique de Lima. 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Haven 
do número legal, "Invocando a Deus pela grandeza dí 
Pátria e a paz entre os Homens", dou por aberta 	a 
SeSsão. 

(E lida e considerada aprovada, na forma regimen 
tal, a Ata da Sessão anterior) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Convi 
do o Cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janei 
ro para, em comissão, conduzir ao recinto da Mesa 
as autoridades que irão constitui-la. 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - A Me-
sa está assim constituída: Exma. Sra. Zilda Xavier, 
mãe dos homenageados; Exmo. Sr. Senador Luiz Carlos 
Fieste.; Exmo. Sr. Deputauo bstauual Carlos Fayal , 
DD. 29 Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do  

Estado do Rio de Janeiro; Exmo. Sr. Professor João 
Moraes, representante da Comissão de Familiares dos 
Mortos e Desaparecidos; Exmo. Sr. Professor Henri -
que Miranda, membro da Campanha Nacional de Defesa 
e Desenvolvimento da Amazônia, representando a Asso 
ciação Brasileira de Imprensa; Exmo. Sr. Dr. Bayard 
Demaria Boiteux, representando a Executiva Nacional 
do Partido Democrático Trabalhista. 

Convido os senhores presentes para ficarem de pé 
e ouvirem o Hino Nacional. 

(s executado o Hino Nacional) 

(PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Meus 
Senhores e minhas Senhoras, a Sessão Solene de Hoje 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro destina-se à 
homenagear "Post-Mortem" os irmãos Alex e Iuri Xa-
vier, com a entrega da Medalha Pedro Ernesto na pes 
soa da Sra. Zilda Xavier, mãe dos homenageados, de 
acordo com o Requerimento n9 582/85, de autoria do 
nobre Vereador Emir Amed. 

A Mesa vai proceder à leitura de mensagens rece-
bidas. 

Do Secretário de Estado de Administração, Deputa 
do Leôncio Vasconcelos. 

(LENDO) 

"Ilustríssimo Senhor 
Vereador Emir Amed 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

ILUSTRE VEREADOR: 

Impossibilitado de comparecer à sessão solene de 
entrega da Medalha PEDRO ERNESTO "post-mortem" aos 
irmãos ALEX E IURI XAVIER, na pessoa de ZILDA XAVIER, 
agradeço a gentileza do convite que me foi destina-
do. 

Sr. Presidente: 

Apolônio de Carvalho, 29 Vice-Presidente do Par-
tido dos Trabalhadores, comunica que, por motivo de 
viagem a São Paulo, não pode estar presente à Sole-
nidade de entrega da Medalha Pedro Ernesto "post - 
mortem" aos irmaos Iuri e Alex Xavier e presta 	a 
sua homenagem aos valorosos combatentes que tomba - 
ram na luta por uma sociedade mais justa. 

Da Deputada Iara Vargas, Secretária de Estado de 
Educação. 

SOLIDARIA SUA INICIATIVA HOMENAGEANDO MEMÓRIA IR 
MÃOS ALEX E IURI XAVIER PEÇO TRANSMITIR MEUS CUMPRT 
MENTOS SENHORA ZILDA XAVIER SAUDAÇÕES TRABALHISTAS 

IMPOSSIBILITADO COMPARECER SESSÃO SOLENE ENTREGA 
MEDALHA PEDRO ERNESTO "POST MORTEM" AOS IRMÃOS ALEX 
E IURI XAVIER NA PESSOA DE SUA GENITORA ZILDA XAVIER, 
QUERO REAFIRMAR OS IDEAIS DE LUTA DAQUELES QUE DE-
RAM O QUE TINHAM DE MAIS VALOR, A VIDA. 

JOSE DIRCEU 

Do Professor Cibilis Viana, Secretário de Estado 
de Governo do Rio de Janeiro. 

IMPOSSIBILITADO COMPARECER SESSÃO SOLENE PRÓXIMO 
DIA 13, AGRADEÇO ATENCIOSO CONVITE. CORDIAIS SAUDA—
ÇÕES . 

ROGO-LHE BEIJAR AFETUOSAMENTE DONA ZILDA XAVIER, 
PEDINDO-LHE PERDÃO EM NOME DO POVO BRASILEIRO PELA 
BRUTALIDADE QUE LHE ROUBOU DOIS FILHOS, ALEX E IURI, 
DUAS CRIANÇAS QUASE. DIGA-LHE MAIS, POR OBSEQUIO 
QUE POR ISSO E POR TANTAS OUTRAS COISAS, NÃO PODE-
MOS JUSTIFICAR OU COMPREENDER OS QUE FAZEM ALIANÇAS 
COM SEUS ALGOZES. 

ESTE PAIS ME MATA LENTAMENTE. FRATERNALMENTE, 

CARLITO MAIA 

Do Vereador Túlio Simões, Líder do PDS. 

Exmo. Sr. 
Vereador Emir Amed 

Ilustre e prezado amigo: 

Impedido de comparecer pessoalmente a esse emo - 
cionante ato em que uma mãe, ainda sob o 	terrível 
impacto da perda irreparável, recebe, pelos filhos 
desaparecidos, a mais alta honraria desta Casa Le-
gislativa, venho compartilhar da dolorosa alegria das 
se instante, formulando ardentes votos não só pel5 
conforto espiritual da Sra. Zilda Xavier,a quem saú 
do respeitosamente, senão também pela participação 
patriótica e ordeira da nossa juventude no reencon-
tro da Nação com a plenitude democretica,alinhando-
se nos ideais de Tancredo Neves, cujo holocausto ião 
foi em vão. 

Da Vereadora Benedita da Silva, Líder do Partido 
dos Trabalhadores. 

(LENDO) 

"Exmo. Senhor Vereador EMIR AMED 

Em face de ter assumido o compromisso de partici 
par, nesta data e neste horário, de importante en= 
contro - com as MULHERES DE CUBA -, fico privada de 
estar presente à não menos importante sessão solene 
proposta por V.Exa., em homenagem aos irmãos IURI e 
ALEX e aos demais desaparecidos durante o periedcer 
que o nosso pais viveu os mais dramáticos momentos 
da nossa História. 

Assim, embora ausente fisicamente, em mente e co 
ração alio-me a V.Exa. e a todos quanto, nesta noi= 
te entoam, ao homenagear seus entes queridos desapa 
recidos, um brado contra toda espécie de arbitrio e 
repressão. 

Aceite, nobre Vereador, as expressões do Deu apre-
ço e consideração". 

(INTERROMPENDO A LEITURA) 

A Mesa participa a presença em nosso plenário do 
companheiro Givaldo Cerqueira, tio Partido Comunista 
Brasileiro (PALMAS), a presença do Vereador Mauri -
cio Azedo (PALMAS) e também a presença do nobre Ve-
reador Alberto Garcia (PALMAS). 

Vamos ouvir agora a Sra. Ieda Sales, que vai fa-
lar pelo Grupo Tortura, Nunca Mais. 

(PALMAS) 

A SRA. YEDA SALES 

Sr. Presidente da Mesa, demais membros da Mesa , 
senhores e senhoras, Zilda: há de chegar um tempo em 
que a dignidade dos homens não se construa pelo so-
frimento. Há de chegar um tempo em que o interesse 
de poucos não irá se contrapor ao interesse de mui-
tos. Em que a construção do mundo e devida seja obra 
coletiva, ato comum a desdobrar-se pela humanidade 
inteira. 

Então não precisaremos de heróis e não haverá vi 
times cujo sangue e dor sejam o humus da terra. Que 
esse tempo chegará é a nossa utopia e a nossa espe-
rança. E é preciso uma crença muito forte para bata 
lharmos com os sofrimentos de hoje, os frutos espe-
rados do amanhã. 

E o seu sofrimento é exemplar. A história intei-
ra, em todos os seus momentos, registra as marcas do 
sofrimento das mães pelos seus filhos, da mulher pe 
lo marido, do irmão e do companheiro. 

É pouco uma homenagem. Não apaga e não compensa 
os minutos, as horas e os dias de dor, solidão e an 
gústia. E o que o tempo de hoje pode dar. Já é algo 
em relação ao que já foi. 

Hoje a alegria da homenagem é a alegria possiveL 
E bom poder viver esse reconhecimento, compartilhá-
lo com os amigos, os companheiros e a sociedade. Re 
colher forças para fazer o que é preciso continuar 
fazendo. 

O Grupo Tortura Nunca Mais, do qual você faz par 
te, compartilha de sua alegria neste momento, certo 
de que estaremos juntos na construção do amanhã. 

Muito obrigada. 

(PALMAS) 

(Sem revisão da oradora) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Ouvi-
remos agora o Sr. Carlos Henrique de Miranda, amigo 
de Iuri e Alex. 

(PALMAS) 

O SR. CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA 

Sr. Presidente da Mesa, permita-me, companheiro ^'""4.00001 
Pereirinha; demais componentes da Mesa;ZildaXavier ; 
meu caro amigo, companheiro e professor dos anos di 
ficeis, autor desta brilhante iniciativa, Vereador 
Atuir Amed; companheiros e amigos aqui presentes: fa 
lar de Iuri e Alex é, no fundamental, falar da luta 
que se travou neste Pais contra um regime que decla 
rou guerra aberta à Nação, ao nosso povo e, com par 
ticular ênfase, à juventude brasileira. 

No seu primeiro momento, os golpistas de 1964 pri 
maram por deixar clara essa guerra aberta contra a 
nossa juventude, no momento em que incendiaram, na 
Praia do Flamengo, o Prédio da União Nacional dos Es 
tudantes, colocando na ilegalidade as entidades de 
todo o Pais, os partidos políticos, partindo para a 
perseguição mais desenfreada e aberta de toda a so-
ciedade brasileira e tudo aquilo que cheirasse a pro 
gresso e a soberania nacional de nossa Nação. 

Em 1966, decretado o Ato Institucional n9 2, uma 
simples realização de uma assembléia na Praia Verme 
lha, na Faculdade de Medicina, foi o suficiente pa= 
ra que a policia invadisse o prjdio da faculdade de 
medicina, depredando os seus laboratórios e as suas 
instalações à revelia da autonomia universitária. E 
cito esse fato porque lá se encontravam Iuri,Alex e 
a sua irmã Iara, presente neste momento. 

Foi mais um episódio da guerra aberta que se tra 
vou neste Pais contra a juventude, contra todos os 
valores mais fundamentais de nossa cidadania. 

Em 1968, mais um episódio: um menor de idade, as 
sassinado no restaurante do Calabouço, deflagrou po 
derosa onda de manifestações nesta Cidade e em todo 
o nosso Pais, deixando claro, alto e bom som, que o 
golpe de 64 havia sido dado contra os interesses da 
maioria da sociedade, e mais notadamente dos jovens 
brasileiros. E nessas manifestações se encontravam, 
em todas elas, os companheiros e amigos Iuri e Alex 
e a sua irmã, aqui presente também, Iara Xavier Pe-
reira, assim como os demais membros de sua família. 

Em junho de 1968 uma simples assembleia,mais uma 
vez, realizada na Faculdade de Economia, foi cerca-
da durante o dia inteiro. Nem a ordem do Governador 
Negrão de Lima, de então, foi suficiente para sus-
pender c ccccc da faculdade. IX:~ levou à prisão cer 
ca de 500 companheiros, entre eles eu e a irmã de  
Alex e Iuri, Iara. 



DCM DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO RIO DE JANEIRO 
ANO IX • QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 1985 • DIÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL a N.o 138 • CR$ 1-1018 

 

2.a LEGISLATURA 

3.a SESSÃO LEGISLATIVA 

 

 

MESA DIRETORA 

Presidente 

Kieber Borba 

 

  

PDT 

 

 

1.° Vice-Presidente 

Fleming Furtado 
PDS 

2.' Vice-Presidente 

Bambina Bucci 
PMDB 

 

 

1.° Secretário 
Rivadávia Maya 

PDT 

2.° Secretário 
Leonel Trotta 

PTB 

 

 

1° Suplente 

Ivan Nery 
PDT 

2.° Supletnte 

Américo Camargo 
PL 

 

 

Secretária Geral da Mesa Diretora 
Vara Maria Cardam) Pirem de Abreu 

 

  

    

Mesa Diretora 
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ATA DA 54a. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE A-
GOSTO DE 1985. 

Aos cinco dias do mês de agosto de mil novecen -
tos e oitenta e cinco, ás quatorze horas e quaren-
ta minutos,sob a Presidência do Senhor Vereador Kle 
ber Borba,Presidente,e com a presença dos Srs. Vere 
adores Bambina Bucci, 29 Vice- Presidente,RivadãvG 
maya,19 Secretário, e Ivan Nery,19 Suplente,reuniu-
se a Mesa Diretora.Presentes,também,o Sr. Diretor Ge  
ral de Administração Ennio Luiz Sérvio de Souza, o 
Assessor Jurídico-Chefe,Dr. José Bonifácio Diniz de 
Andrada,o Sr.Diretor de Finanças,Sérgio Roberto Sil 
va Santos ,o Sr. Inspetor Geral de Finanças, JacoE 
Herszenhut,e o Chefe de Gabinete do Presidente,Nil-
ton Furtado Cesarino.Apreciando a pauta dos traba - 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA — PDT 
Líder 

LUIZ HENRIQUE DE LIMA 

Vice-Líderes 
EMIR AMED —ALBERTO GARCIA ALOISIO OLIVEIRA 

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO — PMDB 

Líder 
GELSON ORTIZ SAMPAIO 

Vice-Líderes 
WANDERLEY DUARTE — AUGUSTO PAZ 

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL — PDS 
Líder 

TULIO SIMÕES 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO — PTB 
Líder 

CARLOS DE CARVALHO 

Vice-Líder 
HENRIETTE AMADO 

PARTIDO TANCREDISTA NACIONAL — PTN 

Líder 
SIDNEI DOMINGUES 

PARTIDO DOS TRABALHADORES — PT 

Líder 
BENEDITA SOUZA DA SILVA 

PARTIDO NACIONALISTA — PN 

Líder 
WILSON LEITE PASSOS 

PARTIDO LIBERAL — PL 

Líder 
AMÉRICO CAMARGO 

lhos,a Mesa Diretora decidiu:1) autorizar a cessão 
do Salão Ari Barroso nos uróximos dias 25,26 e 27 
de agosto e do Salão Nobre desta Casa no dia 27 de 
agosto para a Primeira Mostra de Poesias da Associa 
ção dos Funcionários e Servidores da Cámara Munici= 
pal do Rio de Janeiro,conforme o solicitado na ini-
cial do processo n9 3589/85;2) referendar autoriza-
ção dada pelo Sr. Presidente no processo n9 3611/8 
3) tomar ciência do inteiro teor do processo n9 	 
n9 3262/84 e determinar a remessa do mesmo ao arqui 
vo;4) autorizar a cessão do Salão Nobre do Palácio 
Pedro Ernesto no próximo dia 19 de agosto,para lan-
;amento do disco,sendo proibida a comercialização,a 
tendendo o solicitado no processo n9 3595/85 	pelõ 
Sr. Vereador Wilson Leite Passos;5) acolher o regue 
rido às fls. 02 do processo n9 2193/85 pelo servi - 
dor Wilson Abrantes,matr. 10/800.497-0,com base na 
Resolução da Mesa Diretora n9 772/84;6) deferir,par 
cialmente,o requerido na inicial do processo n9 	 
0183/85 pelo funcionário Jaques Domingos Vaz,matr 	 
10/800.741-1, nos termos do parecer da AssessoriaJu 
radica às fls. 09/11 do .:d.tado processo;7) atribuir 
ao servidor Marcelo Herszenhut,matricula 	  
20/801.201-5,uma gratificação por encargos especiais 
no valor do símbolo DAI-6, a partir de 1/8/85, nos 
termos das informações constantes do processo n9 	 
3585/85;8) indeferir o solicitado na in:.ciai do pro 
cesso n9 2006/85 pelo servidor Waldir dos Santos,mi 
tricula 12/800.562-1,com base no parecer da Assess5 
ria Jurídica às fls. 12 do referido processo;9)autE 
rizar a relotação do servidor José Maria Machado RE  
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drigues,matr. 17/802.813-6, solicitada ao Sr. 19 Se 
cretário na inicial do processo n9 3698/85,determi= 
nando que sejam tomadas as providências cabíveis 
10) deferir o solicitado às fls. 02 do processo no. 
3655/85 pelo Sr. Vereador Alberto Garcia;11) auto-
rizar a cessão do Salão Nobre desta Casa Legislati-
va,no próximo dia 6 de agosto,para a apresentaçãocb 
"Coral e Tal" atendendo o solicitado na inicial do 
processo n9 2811/85 pela Sra. Vereadora Benedita da 
Silva;12) deferir o requerido nos processo n9s 	 
2465/85,2774/85,3287/85,pelos servidores José Mauro 
Pereira de Albuquerque,matricula 20/800.230-5,Vánia 
de Tora Marcello,matrícula 27/801. 757-6,Fernando Ser 
aio Lira Gonçalves,matr. 20/800.208-1.respectivameã 
te,com base nos pareceres da Assessoria Jurídica cens 
tantes dos supracitados processos;13) autorizar 	o 
solicitado na inicial do processo n9 2986/85,00r Va 
léria Lacerda de Almeida,com base no parecer de fls 
11/12 da Assessoria Juridica;14) prorrogar o contra 
to para prestação de serviços de telefonia,sem viE 
culos empregatícios,dos profissionais autónomos Flá= 
vio Prudente Rosa e Sidnei Rodrigues da Silva,Técni 
cos de Telefonia, a partir de 21/6/85 a 31/12/85 
com o mesmo objeto do contrato anterior,como consta 
do processo n9 3679/85;15) indeferir o requeridonos 
processos n9s. 1567/85,2011/85,2205/85,2519/85 	 
2630/85 pelos servidores Waldir dos Santos , matr 	 
12/800.562-1, Sidnei Francisco do Nascimento,matr 	 
12/800.293-3,Nilce Borba Rerreira,rnatr. 22/800.270-1, 
Rosa Kazue Tobinaga,matr. n9 10/800.285-9,Marco Au-
rélio da Silva Ramidan,matr.20/800.246-1, respecti- 
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Alex e Iuri, presentes, conseguiram furar o cer-
co e sair por trás da faculdade. 

Mais um episódio que mostrava claramente a quem 
serviam aqueles que tinham assaltado o poder em nos 
so Pais. 

No dia seguinte se realiza aquilo que se chamou 
no Rio de Janeiro de sexta-feira sangrenta: vários 
foram os populares assassinados em frente a Embaixa 
da Americana e nas ruas do Rio de Janeiro, numa ba-
talha que garantiu - com vários companheiros ainda 
no Dops, presos, ainda detidos na véspera - a reali 
zação da histórica passeata dos cem mil no Rio daJrã 
neiro Conquistada naquelas lutas, naqueles dias di 
ficeis, que travávamos então. A partir dal tudo que 
se falasse de cultura, tudo que se falasse das mani 
festações dos jovens era duramente reprimido. Mari= 
lia Pera teve seu espetáculo Roda Viva invadido em 
São Paulo. Todos os atores humilhados, perante um 
ataque sofrido pelos companheiros. 

Explodiram o Teatro Opinião, aqui no Rio de Ja-
neiro, numa declaração de guerra aberta à cultura , 
à juventude, à nação e à nossa sociedade. De 69 em 
diante, essa guerra fica mais nítida, passa de algo 
camuflado para uma .coisa muito aberta. Da diretoria 
da União Nacional dos Estudantes, todos os seus di-
retores passam pelos cárceres da ditadura, alguns de 
les de lá nunca sairam, alguns deles seus corpos num 
ca mais foram vistos, como Honestino Guimarães, Jo= 
sé Arantes (PALMAS), Gildo Lacerda, José Carlos da 
Mata Machado, Helenira Rezende, morta no Araguaia , 
diretores da União Brasileira de Estudantes Secundã 
rios (PALMAS); meu companheiro e amigo, menor de ida 
de, quando preso no Morro do Borel por portar alguns 
panfletos da União da Juventude Patriótica, organi-
zação pela qual militava ao lado da União Brasilei-
ra de Estudantes Secundários - sua mãe está aqui pre 
sente -, assassinado no boicote da'POlicia do Exér-
cito, em 1970, companheiro Joel Vasconcelos Santos 
(PALMAS); companheiro da União Paulista dos Estudam 
tes Secundários, Antônio Ribas, também assassinado 
no Sul do Pará, na Região do Araguaia, perfilavam -
se entre centenas e centenas de jovens que passavam 
pelos cárceres da ditadura militar e que mantinham 
a dignidade de prosseguir na luta, apesar de todas 
as adversidades, de todas as dificuldades.E a irrinua 
ção dos poderosos que queriam permanecer para sem-
pre no poder, porque esse é o sonho eterno dos dita 
dores, que acham que a luta dos povos não fará efer 
to sobre eles. 

A partir dai, cria-se o boicote no Brasil intei-
ro, operação bandeirante em diversas regiões do nos 
so Pais, situação em que diversos brasileiros resol 
veram enfrentar a prepotência dos generais e essaguer 
ra aberta com a forma de luta que lhe parecia amais 
viável, a mais concreta, naquele momento em que os 
generais, com as armas na mão, apontavam para o com 
junto do povo brasileiro. Alguns companheiros,de ar 
mas também na mão, ousaram desafiar a prepotência 
dos generais. Companheiros também assassinados, Car 
los Mariguela, Joaquim Câmara Ferreira, (PALMAS) 
com estes os companheiros Alex e Iuri enfrentaram a 
prepotência dos generais, foram acusados de bandi -
dos, seus retratos foram espalhados pelo Brasil in-
teiro, cassados como se fossem marginais e bandidos 
quando bandidos eram aqueles que exerciam ilegalmen 
te a poder político em nossa terra, em nossa nação 
e em nossa sociedade. De todos os lados não tinham 
outra forma de se manter no poder que não fosse a 
violência aberta contra o povo brasileiro. E nessas 
condições que, em janeiro de 72, em junho de 72,pri 
meiro Alex, depois Iuri, deram aquilo que lhes era 
mais sagrado para não abaixar a cabeça diante da pre 
potência dos generais. Primeiro Alex, depois Iuri 
Iuri foi assassinado no dia 14 de junho, nessa épo-
ca eu era aluno do professor Emir. Centenas de jo-
vens estavam presos no DOI-CODI da Policia do Exér-
cito, na rua Barão de Mesquita. Centenas, inclusive 
alguns companheiros aqui presentes. Eu estava deti-
do na Polícia do Exército. Um dos torturadores me 
fez descer de novo para a geladeira, e me afirmou : 
"Você era muito amigo de Iuri. Nós acabamos de as-
sassiná-lo em São Paulo, agora". E dito isso inambu-
me voltar para a cela. Nada além disso me foi dito, 
um exercício, mais uma vez, de prepotencia:Centenas 
de jovens detidos sem nenhum poder de defesa.E o nos 
so companheiro sendo assassinado friamente,sem qual 
quer direito de defesa, como foi o caso de Iuri e 
Alex. E quando eles pensavam que toda a resistência 
havia cessado, que eles haviam sido vitoriosos no 
seu intento, eclode aquele fantasma, que para os di 
tadores ronda a todo o momento: a possibilidade de 
alguém não se curvar aos seus desejos. Eclode no sul 
do Pará, mais uma vez, também com os companheiros da 
cidade, a guerrilha do Araguaia, que fez tombar Gui 
lherme Lund, Mauricio André Grabois (PALMAS), Gui-
lherme Olímpio (PALMAS), Jana Moroni, Dina, Tobias, 
Daniel Calado (PALMAS) e cito esses porque eram mo-
radores da nossa cidade, cujos familiares se encon-
tram neste momento neste recinto, prestigiando este 
ato antifascista que aqui se comemora. Posteriormen 
te, diversos companheiros do Comité Central do Par-
tido Comunista Brasileiro também foram massacrados, 
assassinados na nossa terra, como Davi Capistrano , 
Wladmir Herzog, Manoel Fiel Filho, Santos Dias (PAL 
MAS) e, por último, a chacina da Lapa, em São Paulg 
onde foram assassinados feiamente, sem direito de 
defesa, numa farsa montada pelo Segundo Exército,os 
companheiros Pedro Pomar, Angelo Arroio (PALMAS) e, 
na prisão, João Baptista F. Drumond (PALMAS). 

Esses eram-aspectos que primaram a vida dos com-
panheiros Alex e /uri. A militãncia ao lado do nos-
so povo, o dia-a-dia, contra essa prepotência, nas 
condições mais adversas. Nunca se deixaram intimi -
dar e deram assim o que lhes era mais precioso:suas 
vidas. E nesse sentido existe um outro aspecto mui-
to importante: os ditadores procuram estigmatizar os 
militantes políticos, mostrá-los como alvos à parte 
da sociedade, como alvos afora Ga vida comum e cota 
diana. E eu convivi com Alex e Iuri desde pequenos. 
Nascemos praticamente juntos, fomos criados juntos 
e posso afirmar que os companheiros, além da mili - 
táncia, amavam muito a vida. Não deram as vidas a 
troco de qualquer coisa; não cometeram qualquer in-
sanidade quando se rebelaram contra o regime mili - 
tar. Amavam a cultura, o teatro e o cinema. Saiamos 
para beber chopp na porta dos cinemas e dos teatros 
do Rio de Janeiro. Praticávamos esportes. Alex di-
versas vezes participava junto conosco de excursões  

e caminhadas. Escalou conosco o Dedo de Deus, Pedra 
da Gávea, Pão de Açúcar e diversos outros locais.Ti 
nha tempo para fazer tudo isso. Para viver o seu tear 
po, amando a vida no tempo que lhe deram para vivei 
Participava de festas, escolas de samba, uma vida pra 
ticamente articulada com o nosso povo. 

Desarticulados com o nosso povo foram aqueles que 
os cassaram e acabaram assassinando, tirando-lhes aqui 
lo que era mais sagrado (PALMAS), e que eles mais ado 
ravam: a alegria de viver. Dal o ódio que se moveu 
contra esses dois companheiros, esses dois amigos. O 
regime não podia suportar tanto amor à vida, articu-
ladecom a militãncia política e a esperança de cons 
truirum Brasil novo e diferente para eles,para seus 
filhos, para toda a sociedade que viesse dai para di 
anta. E eles morreram no momento em que tinham mais 
a dar, no momento em que poderiam estar entre nós 
contribuindo para a construção de uma vida em liber-
~e estar presentes conosco, prestigiando todos os 
atose todos os momentos, a construção da democracia 
e aconquista da soberania nacional. 

Mas, meus amigos, como todos os regimes autoritá 
rios, que pensam que acabam as idéias de seus inimi-
gos, eliminando aqueles que as professam, eliminando 
apeles que defendem essas suas idéias. Ledo engano 
cometiam aqueles que se julgavam eternos e que julga 
nw,capazes de acabar com esses ideais, ao assassi - 
rarseus melhores filhos, seus representantes na de-
fesa dessas idéias. 

Assim foi na Alemanha nazista. Os prepotentes cal 
ram. Assim vem sendo no Chile é no Uruguai,assim vem 
serei:: na América Latina e em todo mundo. Os povos vêm 
demonstrando que insistir na luta é o caminho da vi-
tóri2.. Que aquilo de que acusam Iuri e Alex é um exerft 
pio a ser seguido, e que não teve nada de errado na 
sua opção, foi a forma de luta no momento em que eles 
viviam. 

Temos aqui companheiros representando a Direto -
ria da União Nacional de Estudante e da União Brasi 
leira do Estudante Secundarista, entidades cujos mem 
bros foram perseguidos porque seguiam a visão do po 
vo, as idéias defendidas pelos companheiros, reorga 
nizadas que foram após anos de conquistas da luta 013 
nosso povo. 

Depois de anos de a repressão ter assassinado Tu 
ri e Alex, conseguimos localizar as suas sepultura$.  
que até isto tentaram esconder de suas famílias edb 
seus amigos. Fizemos o translado de seus restos mor 
tais para o Rio de Janeiro, e isso em si ji repre . 
sentava uma vitória naquele momento em que vivíamos. 
E hoje a própria realização deste ato, com as pes-
soas que aqui se encontram de diferentes matizes ideo 
lógigas, representa de forma viva e clara que não se 
consegue eliminar as idéias das pessoas, eliminando 
aqueles que as portam, principalmente, quando essas 
idéias representam o progresso social, representa a 
justiça, a defesa da soberania, aquilo que é mais 
sagrado na nossa sociedade (PALMAS). 

Finalizo dizendo que não teremos uma sociedade li 
vre e justa em nosso País, constituída, enquantona7,5 
for dado conta do corpo de um por um dos companhei-
ros que foram desaparecidos nos cárceres da ditadu-
ra militar (PALMAS). Enquanto não se proceder o fim 
do aparelho repressivo montado neste Pais para per-
seguir, assassinar e torturar os patriotas como os 
companheiros Iuri e Alex, nós não teremos uma socie 
dade livre. Teremos sobre nossas cabeças 	rondando 
ameaças permanentes do retorno do estado anterior . 
E visando isso, e não revanchismo como eles acusam 
é que achamos que esses crimes devem ser apurados . 
Esses crimes devem ser julgados e de forma exemplar, 
para que nunca mais aconteça no Brasil e em nenhuma 
parte do mundo. 

Meu abraço companheira, amiga Iara, e todos os fa 
miliares dos companheiros. Muito obrigado pela opor 
tunidade de aqui externalizar a minha homenagem ã 
Iuri e Alex Xavier Pereira, presentes para sempre as 
nossos corações. 

(PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - O Ve 
reador Alberto Garcia, encaminhou a seguinte mensJ 
gem: 

(LENDO) 

"CUMPRIMENTO AS AUTORIDADES PRESENTES  

Sr. Presidente: Não há democracia sem liberdade 
de pensamento. 

Não se pode negar a um jovem o direito de esco-
lher o seu destino, quer se trate de pendor profis-
sional, quer se trate de pendor ideológico. Iuri e 
Alex Xavier Pereira pagaram com a vida, mortos que 
foram de maneira covarde, pelo fato de defenderemos 
seus ideais, valentemente. 

Não há noticia na história política de nosso pais 
de tantas arbitrariedades cometidas contra indefe-
sos cidadãos, como as de que foram vítimas nossos ir 
mãos nestes últimos 20 anos. E o pior, Sr. Presidem 
te, é precise que se diga,essas arbitrariedades fo= 
ram cometidas, em grande número, pelos mais altos 
escalões que governaram este país. 

Nas grandes democracias glorificam-se os heróis; 
aqui, mata-se covardemente os idealistas. Um idea-
lista não pode morrer como um delinqüente, o seu va 
lor moral tem que ser respeitado. por mais inaceia 
vel que seja a sua doutrina. O medo que não permitJ 
a esses covardes olharem a sua própria imagem, ater 
roriza-os quando se pede punição para os atos de sei 
vageria que praticaram durante esses anos de ditadú-
ra militar. Al,invocam o revanchismo, como se pediJ 
sem piedade pelos hediondos crimes que cometeram. 

Quantos Iuri, quantos Alex foram vitimas 	desse 
estado arbitrário que governou o nosso pais duran-
te 20 longos anos: 

Senhora Zilda Xavier, sabemos que, da abnegarão 
ao sacrifício, de tudo é capaz um coracão de mãe. 

Quero, neste momento de grande emoção para todos 
nós, e principalmente para a senhora, que sabemos 
ser mãe amantíssima, lhe dar a certeza de que o de-
saparecimento de seus queridos filhos não será es-
quecido, pois, neste momento, a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, através do companheiro Emir Amed, 
faz perpetuar no Túmulo dos Heróis os nomes de Iuri 
e Alex Xavier Pereira. 

Irmano-me assim com a senhora, na sua grande dor. 
Esteja certa, que é nossa também. 

Parabéns, Vereador Emir Amed, por essa brilhante 
iniciativa. 

Obrigado.' 

Vereador Alberto Garcia" 

(INTERROMPENDO A LEITUPA) 

Com a palavra a Exma. Sra. Nieta Campos da Paz, 
representante do Movimento Feminino nela Anistia e 
Liberdade Democrática. 

A SRA. NIETA CAMPOS PAZ 

Sr. Presidente da Mesa Diretora, Pereirinha; Sr. 
Vereador Emir Amed, que promoveu esta homenagem;nns 
so companheiro Luiz Carlos Prestes; Bayard Boitcux; 
Henrique Miranda; Comandante Moraes; nossa 	grande 
amiga e companheira Zilda: o Carlos Henrique já es-
gotou quase tudo que se poderia dizer sobre Alex e 
Iuri Xavier. Mas, muito honrada pelo convite 	para 
falar sobre esses dois grandes companheiros, quero 
em primeiro lugar saudá-los. 

(LENDO) 

"Iuri e Alex, meus jovens professores de ci,,ismo 
e coragem! 

Falar sobre Iuri e Alex, além de muito emocionam 
te é grande responsabilidade. 	 — 

Esses meninos cresceram tanto, foram tão despre-
endidos que, ao escreverem com seu sangue uma pági 
na dramática de nossa história, nós nos sentimos pe 
queninos para avaliá-los. 

Eu os conheci bem garotos. Alegres e despreocupa 
dos, como todas as crianças felizes. Estudando e fa 
zendo esporte. Cercados do amor e do carinho da má-e, 
do pai, dos familiares e amigos. 

Podiam estar hoje com seus canudos de doutor,com 
uma vida folgada. Mas eles foram educados em um lar 
que estava sempre aberto para todos os companheiros 
Nunca a porta se fechou para hospedar quem quer que 
chegasse de qualquer rincão do país ou do exterior. 
Não havendo camas para todos, os meninos saíam de 
suas próprias camas para dar lugar ao hóspede. A me 
se foi sempre franqueada a todos e a casa nunca foi 
negada para quem dela necessitasse para reuniões. E 
a herança foi transmitida aos filhos: solidariedade, 
espírito de luta e muita coragem. 

Tal foi o crime da família Xavier. No "glorioso" 
golpe de 19 de abril de 64 a casa foi invadida, 
lhada e interditada. Interditada para que a pilha 
gem fosse completa. Seus donos perseguidos e impos-
sibilitados de conviverem familiarmente. Foi um sal 
ve-se quem puder! Cada um para um canto. Despojados 
até de suas roupas. 

Lembro-me de que Iuri oassou alguns meses em nos 
sa casa. Já fazendo estudos superiores, encarando -A 
vida com muita seriedade, trazia já a marca dos per 
seguidos. 

O mesmo aconteceu com Alex. Tão jovem ainda, ape 
nas um secundarista, absorveu de tal maneira o cli-
ma da época que começou a engrenar nas lutas de ruas. 

E foram crescendo como autênticos revolucionári-
os. Pequenos atos de agitação já não lhes bastavam. 
E começaram a aprender a sacudir o jugo da opressão 
A viver na clandestinidade, a convencer outros jo-
vens a se juntarem à luta. 

E suas cabeças foram postas a prémio. Seus retra 
tos enfeitavam as paredes das rodoviárias, dos aero 
portos e outras paredes. Aqueles meninos tiravam 73 
sono dos "corajosos" generais, brinadeiros e almi 
rantes. - Um grande perigo para o pais! 

E os covardes beleguins os metralharam. Primeiro 
Alex, depois Iuri. Em plena via pública. Indefesos! 
Só tinham um bem - a Vida! só tinham uma herança 
para deixar: amor ao seu povo, coragem incomparável 
e fé na revolução. 

E assim tombaram muitos jovens, mulheres e b.e ns. 

Deixando-nos um legado de fé e amor! Legado que não 
rodemos desperdiçar. A juventude de hoje que toma 
conhecimento do heroismo de seus precursores muito 
poderá fazer para consertar este pais. Não só a ju 
ventude. Pessoas maduras, idosos como nós,temos aio 
da muito a dar a fim de proporcionar a este povo uma 
vida mais digna. E inadmissível, por exemplo, 	que 
não se tenha ainda conseguido a Anistia Ampla Geral 
e Irrestrita - pela qual tantos tombaram - e que 
haja tantos pais de família marginalizados, mortos-
vivos, sem condições sequer de manter suas famílias 
Não podemos cruzar os braços enquanto esses proble 
mas não forem resolvidos. E um dever de todos nós. 

Que o sangue derramado por tantos jovens regue 
este solo e dele brotem alicerces que possam cons-
truir o pais com que eles sonharam! E com que nós 
todos sonhamos. 

E a vocês, Zilda e João Xavier, que dignificaram 
com seu exemplo a vida de Iuri e Alex, a vocês que 
pagaram um tributo tão pesado de sofrimento, o nos-
so preito de admiração e gratidão. 

Que o exemplo de seus filhos frutifique 	e que 
nunca mais haja torturas, violências, assassinatos 
nem fome em nosso pais." 

(PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Com a 
palavra a Exma. Sra. Jesse Jane Vieira de Souza 	- 
ex-presa política. 

(PALMAS) 

A SRA. JESSE JANE VIEIRA DE SOUZA 

Companheiros e companheiras: eu gostaria de mar 
car neste momento a presença de todos aqueles compã 
nheiros que durante uma década se amarguraram nos 
presídios da ditadura militar. Gostaria de assina-
lar a alegria de todos nós, que durante muitos anos 
fomos tidos como terroristas perigosos. 	Este ato 
além de ser para a família do Alex uma coisa extrema 
mente importante do ponto de vista afetivo e emocio 
nal, é também para o Brasil uma coisa importantissi 
ma porque é a recuperação da memória deste Pals,qtj 
durante muitas décadas, muitas vezes só assinalou a 
história dos vencedores, e neste momento estamos re 
cuperando a história daqueles que deram a vida con= 
tra a ditadura, contra a opressão e a miséria neste 
País. 

Gostaria de, em nome de todos os companheiros que 
estiveram presos, aqueles companheiros militantesda 
Aliança Libertadora Nacional, render nossa homena-
gem à família do Alex e a todos aqueles que tomba-
ram nessa luta valiosa e gloriosa deste País. 

Obrigado. (PALMAS) 
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O SR. PRESIDENTE (ANTÓNIO PEREIRA FILHO) - Com a 
palavra o Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado dos 
mortos e desãparecidos. 

(PALMAS) 

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH 

	

Sr. Presidente desta Sessão, senhores 	integran 
tes da Mesa, Vereador Emir Amed, meus companheiroí 
de plenário, especialmente os companheiros que in-
tegram o Comité.  Brasileiro pela Anistia: recebi com 
muito orgulho e muita honra o convite da família dos 
homenageados nesta data, para trazer a minha homena 
gem e também a minha preocupação. Todos nós que trã 
balhamos pela anistia neste Pais não estamos satis= 
feitos com os resultados dela. Ainda existem res~  
condenadas pela Lei de Seguranca Nacional,ainda exis 
tem processos com base na Lei de Segurança Nacionar 
tramitando nos Poderes Judiciários, nas instâncias 
judiciárias desta Nação. Estão condenados ainda dois 
sacerdotes franceses, Aristides Camiou e François 
Goriou e condenados os posseiros da região de São 
Geraldo do Araguaia. Ainda estão sendo processados, 
com base na Lei de Segurança Nacional, dois dirigen 
tes sindicais de São Paulo, um que preside uma cen-
tral de trabalhadores e é também Presidente do Sin 
dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Ainda nãO 
resgatamos a memória de todos aqueles que deram a 
vida pela restauração da liberdade e da democracia. 

Das pesquisas que temos feito junto aos persegui 
dos políticos neste País, ainda hoje encontramos ci 
fras, que são assustadoras, de não anistiados. Noí 
anais do Comité Brasileiro de Anistia consta que 95% 
dos militares que tinham direito à anistia não fo-
ram reintegrados nas funções que exerciam no momen-
to da punição. Ainda hoje temos 90% de servidorespú 
blicos do Estado do Município e da União que não fo 
ram anistiados. 

Então, isto para nós, ao invés de ser a história 
do vencido, é o compromisso daqueles que vão lutar 
até o fim para vencer. A nossa história, a história 
dos perseguidos políticos, é, na verdade,a história 
ao vencedor. 

Não haverá derrotas definitivas para a liberdade 
em outros países. 

(PALMAS) 
Gostaria de dizer, também, que um ato deste é um 

ato de recuperação da memória e da história verda-
deira, não da história oficial, mas da história po 
pular, da história verdade. 

O nosso Pais e a nossa América Latina estão sen 
do criados, sendo agigantados na história da menti= 
ra; nós vamos construir, vamos edificar a história 
da verdade. 

(PALMAS) 
A nossa luta, meus amigos e companheiros,não ter 

minou. E seja este ato mais um símbolo, mais um ju-
ramento, mais um compromisso para continuarmos adi 
ante e até o fim. 

Na segunda-feira, em Brasília, haverá uma audien 
cia dos familiares daqueles combatentes que perde= 
ram sua vida no Araguaia. Na semana passada houvetm 
julgamento, em São Paulo, da ação proposta pela fa 
mília de Olavo Ransen. 

E houve nessas duas ações, - eu gostaria de cha-
mar a atenção-dos companheiros - um impedimento le 
gal que o regime militar e a Nova República não cor, 
seguiram modificar ainda. 

E é tarefa nossa, nós que estamos imbuídos da ne 
cessidade da restauração e da consolidação do regi 
me democrático neste Pais, que tenhamos a força, e 
tenhamos a coragem de enfrentar os obstáculos. 

Imaginem vocês que do ponto de vista legal,cinco 
anos, somente cinco anos bastam para que uma famí-
lia perca o direito de responsabilizar a União,o Es 
tado e o Município, numa ação judicial, pela tortu 
ra, pelo seqüestro , pela morte e pelo desapareci-
mento de um ente querido. Somente cinco anos. 

Na Organização das Nações Unidas, a Comissão de 
Direitos Humanos diz que o crime de desaparecimento 
forçado de pessoas é um crime que de tempo impres-
critível. 

E a nossa legislação diz que o crime prescreve em 
cinco anos. Somente cinco anos para o direito de 
acionar os poeeres públicos, para reivindicar a res 
ponsabilidade dos seus agentes pela perseguição, pe 
la prisão ilegal, pela tortura e pela morte. 

Haverá de chegar o dia, como disse o companheiro 
do grupo "Tortura Nunca Mais", em que esses atos não 
serão mais necessários. 

Porque esses atos só serão necessários enquanto 
nós estivermos aqui na qualidade de oprimidos. Quan 
do estivermos aqui na qualidade de libertados,de se 
res livres e emancipados, esses atos não serão mais 
necessários. 
.• Gostaria de dizer, também, para finalizar, o se 
guinte: Nós estamos continuando este trabalho, aqui 
no Rio, uma cidade muito importante,porque foi aqui 
a fundação do Comité Brasileiro de Anistia, que foi 
um grande movimento que envolveu todo o País;foi um 
movimento que colocou a verdade para a população,que 
encarou os porões da repressão, e mostrou os respon 
sáveis pelas arbitrariedades. 

Foi um movimento que alcançou as ruas numa gran 
de concentração popular, foi um movimento vitorioso. 
Mas a nossa vitória ainda não foi completada. 

É necessário prosseguir meus amigos. E gostaria 
de dizer ainda: Estames continuando esta 1,,La pois 
achamos que a luta pela anistia, hoje, passa tela 
reformulação da legislação impeditiva da apuraçaodb 
crime. 

Alguns hão de dizer que este é um ato de revan-
chismo. Mas não é um ato de revanchismo, porque não 
h5 revanche quando se quer e quando se pleiteia jus 
tiça, quando se pleiteia o julgamento daqueles quê 
foram responsáveis por tantas atrocidades neste País 

(PALMAS) 

A ausência deste julgamento é a impunidade.A rei 
teração da impunidade gera a reincidência, a reinei 
dencia pode instabilizar o nosso futuro, o nosso go 
verno, o nosso sistema. Portanto não temos que di-
zer que a questão da anistia, a defesa dos direitos 

	

humanos, a recuperação de todos aqueles 	companhei 
ros, a memória historica viva passou, é uma páginã 
que passou. Não. É uma página que continuamos a lu-
tar por ela, é uma página que temos que prosseguir. 

Que seja este ato um marco e um símbolo deste com 
promisso. Do compromisso que vamos levar até o fim  

A luta pela anistia plena de todos aqueles que fo-
ram perseguidos e que, em última análise, é o povo 
brasileiro. Os companheiros que estão sendo homena-
geados neste instante nesta Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro são a expressão mais viva da representa-
ção popular neste Pais. Todos aqueles que morreram, 
todos aqueles que foram torturados, todos 	aqueles 
que padeceram anos e anos de perseguição e de pri-
são neste Pais, são a expressão mais viva, mais dia 
na, da consciência cívica pelo processo da liberta-
ção total do povo brasileiro para que nunca mais nós 
tenhamos um governo, um regime que use a Lei de Se 
gurança Nacional, a doutrina de segurança nacional. 
Nós queremos, sim, a doutrina da liberdade nacional, 
a doutrina da soberania nacional. 

Seja este ato um marco e um símbolo deste nosso 
compromisso. Vamos levar avante esta luta. Vamos 
julgar aqueles que cometeram crimes contra o novo 
neste Pais, porque o crime de tortura, o crime de 
desaparecimento é um crime imprescritível. Não vai 
haver paz, não vai haver justiça neste Pais enquan-
to não tivermos feito esse julgamento. Muito obriga 
do. 

(Sem revisão do orador) 

O SR. PRESIDENTE(ANTUI0 PEREIRA FILHO) - A Mesa 
registra a presença em nosso plenário do Deputado 
Estadual Afonso Celso e a presença do companheiro 
Paulo Machado, representando a Comissão Diretora Re 
gional Provisória do Partido Comunista do Brasil. 

Com a palavra o professor João Moraes, represen 
tante da Comissão de Familiares dos Mortos e Desapa 
recidos. 

O SR. JOÃO MORAES 

Sr. Presidente, membros da Mesa, Vereador Emir 
Amed, autor da proposição desta homenagem, 	Zilda, 
Iara, João Xavier, minhas Senhoras e meus Senhores: 
aceitei representar os familiares dos mortos e desa 
parecidos políticos porque me julguei bem credencia 
do para faze-lo, pois sou o pai de Sonia Maria de 
Moraes Angel Jones, e sogro de Stuart Edgar Angel 
Jones, ambos assassinados da maneira mais cruel pe 
las forças de repressão, do Exército, da Marinha; 
da Aeronautica e das Forças Auxiliares; ambos mor 
tos por tortura, por tortura vil; ambos desapareci 
dos, enterrados como indigentes ou lançados nas 
águas profundas da Marambaia. Sou bem credenciado, 
pois, para falar em nome dos familiares de desapare 
cidos e de mortos pelo regime militar instaurado em 
1964. Represento centenas de crianças, de mulheres 
e de homens atingidos pela violência desse regime 
e que não têm, até hoje, o direito sequer de saber 
por que seus entes queridos foram mortos, como mor 
reram, quando morreram e aonde morreram. Que não pU 
dem resgatar os seus restos mortais, para dar-lhes 
um sepultamento cristão. Que não tem direito sequer 
a um atestado de óbito que não têm, enfim, qualquer 
perspectiva de justiça nesta terra. 

É mais de uma dezena de anos de luta, fie 	sofri 
mento e de angústia dos familiares desses desapare 
cidos e desses mortos, que buscam apenas esses es 
clarecimentos e a justiça. Os torturadores e os as 
sassinos estão protegidos pela lei da anistia,este5 
protegidos pelos crir,es ,Jor.eNos, estio protegidos pe 
los prazos de prescrição, e também estão protegidos 
por uma série de conveniências jurídicas e políti 
cas contra qualquer ação penal, como bem disse o Dr. 
Eduardo Greenhalgh. Mas nós queremos apenas apurar 
os fatos e apresentar esses assassinos e esses tor 
turadores á execração pública, (PALMAS) para que se 
jam julgados pelos seus próprios filhos, pelas suas 
mulheres, pelos seus amigos e pela sociedade em ge 
ral. Eles serão justiçados; e alguns já o foram no 
julgamento final para a eternidade. 

Zilda, nós somos irmãos, na verdadeira acepção 
da palavra; somos filhos da mesma pátria,ungidos do 
mesmo ideal democrático, sonhando apenas em ver uma 
pátria mais generosa para com os seus filhos mais 
humildes. 

E nós somos os responsáveis pela tortura e pela 
morte de nossos filhos, porque transmitimos a eles 
esses ideais. E como responsáveis, e para nos redi 
mirmos dessa responsabilidade, temos, apenas, 	que 
continuar a luta que eles empreenderam, (PALMAS) e 
procurar, ao final de nossa passagem breve aqui pe 
la terra, levar-lhes a certeza de gue eles não mor 
reram em vão, que foi o seu sacrificio que desencã 
deou esta onde de redemocratização do Brasil,(PAIMAS) 
que foi através de suas vidas - ou melhor, de suas 
mortes - que nós obtivemos um fiozinho de esperança 
no futuro de nossa Pátria e na segurança dos nossos 
filhos e dos nossos netos. 

(PALMAS) 

As homenagens, pois, dos familiares dos mortos e 
dos desaparecidos pcliticos ao Vereador Emir Amed, 
autor desta proposição. 

(PALMAS) 

A Câmara de Vereadores, ao aprová-la, mostrou a 
sua sensibilidade democrática (PALMAS). As 	nossas 
homenagens a todos os participantes desta solenida 
de: Zilda, Yara e João Xavier, pais irmãos e 	irmã 
de Iuri e Alex. 

Para terminar, von copiar um ator muito querido 
Carlos Vereza, dizendo apenas isto: Zilda,Yara,Iuri, 
Alex, um beijo. 

(PALMAS) 
(Sem revisão do orador) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÓNIO PEREIRA FILHO) - Com a 
palavra a jovem Iara Xavier, irmã de Alex e Iurixonl 
panheira de Aliança Libertadora Nacional. 

(PALMAS) 
A JOVEM IARA XAVIER 

Eu gostaria de retificar que não é Aliança Liber 
tadora Nacional, e sim Ação Libertadora Nacional. 
Foi um erro muito comum, não é que fosse demérito 
sermos Aliança, mas nos éramos Ação Libertadora Na 
cional, com muita honra. 

Eu estaria aqui falando como uma companheira de 
luta, mas é lógico que eu não vou poder desvincular 
o fato de ser também irmã. Meu discurso vai estar 
um pouco misturado, mas nem sempre a vida é aquilo 
que a gente quer. 

Eu gostaria de agradecer ao Presidente da Mesa, 
a todos os companheiros que compõem a Mesa, Profes 
sor Henrique Miranda, Deputado Fayal, minha mãe,com 
panheiro Luiz Carlos Prestes, Professor Moraes e ao 
Professor Bayard Boiteux. Ao Vereador Emir Amed,por 
nos ter dado a oportunidade de prestarmos uma home 
nagem aos companheiros que caíram. Gostaria de agra 
decer a presença dos companheiros, ex-presos polia 
cos, que são um testemunho vivo do que se passou 
com nossos companheiros. A companheira Jesse Jane , 
companheiro Paulo Jabour e os demais carpanheirõs ex-
presos, que por acaso eu não posso nomear. 

Gostaria de agradecer a presença de todos os fa 
miliares de mortos e desaparecidos, que sempre nos 
tem dado todo apoio, e tem tido a coragem de assu 
mir; quando ainda era feio ter um filho terrorista, 
eles tiveram a coragem de levantar a cabeça e dizer: 
esse foi meu filho, essa é minha filha. 

(PALMAS) 

Agradeço a presença da companheira Amparo, que 
veio de tao longe, de Pernambuco, prestar uma home 
nagem aos meus dois irmãos, seus companheiros,e que 
é irmão de um desaparecido nosso, o Luiz Araújo.Gos 
taria de agradecer a presença do nosso advogado,lidí 
Eduardo, que sempre nos acode, em cada grito,quando 
perseguido para defender aos companheiros presos.Pos 
teriormente, foi mais do que um advogado, foi nosso 
amigo, um companheiro que sempre nos estendeu a sua 
mão num difícil e tortuoso caminho, de vagar por ce 
mitérios, de abrir covas, uma atrás da outra,ds bus 
car um indício para ver se aquele corpo era do nos 
so marido, do nosso filho, do nosso irmão. Ele nun 
ca negou a sua ajuda, e até hoje, está sempre pré 
sente. (PALMAS) Eu gostaria de agradecer publica 
mente por todo apoio que ele deu à nossa familiadnr 
toda a luta pela localização, e posteriormente, por 
permitir a identificação de Alex e ser possível fa 
zer seu translado. 

Gostaria de, aqui, agradecer a presença de vários 
companheiros, amigos de infância, de adolescência; 
meus, de Iuri e de Alex, que, mesmo não tendo a mes 
ma opção politica, a mesma atividade política e mi 
litáncia, sempre tiveram orgulho de ser nossos asai 
gos; e hoje estão aqui prestigiando Iuri e Alex.Que 
ro agradecer a todos. 

(PALMAS) 

Nós, como companheiros, que militamos, além de 
Alex, além de Iuri. 

Todos os companheiros que lutaram, todos os com 
panheiros que ficaram 8, 10 anos presos - companhei 
ros presos, torturados e banidos, como o companhei 
ro Deputado Fayal e outros presentes aqui - todos 
eles são os homenageados desta noite. A todos eles 
nós temos o nosso carinho e a nossa admiração. 

Gostaria de lembrar os nossos companheiros gue 
tombaram, senão diretamente mortos pela repressao, 
mas em acidentes ligados a mesma. 

(LENDO) 

"Luiz Afonso, 
Ari da Rocha, 
Ishirokagami e 
Sérgio Correia." 

(INTERROMPENDO A LEITURA) 

Gostaria de lembrar aos companheiros mortos ofi 
ciais como nós catalogávamos os mortos assumidos pí 
la repressão. 

(LENDO) 

"Carlos Marighella, 
José Wilson Sabag, 
Luiz Fogeça, 
Marco Antonio, 
Antonio Sérgio Matos, 
Eduardo Antonio Fonseca, 
José Manuel, 
Arantes, 
Antonio Benetazzo, 
Antonio Carlos Cabral, 
Gastoni Lucia, 
Giova Assis, 
Lamberto, 
Arnaldo Cardoso Rocha, 
Francisco Penteado, 
Francisco Seiko, 
Luiz José da Cunha e a todos os outros companhei 

ros não mencionados." 

(INTERROMPENDO A LEITURA) 

Aos companheiros mortos em tortura, que a repres 
são, numa farsa, dava como fuga ou os ditos atrope 
lamentos. 

(LENDO) 

Eduardo Leite "Bacuri",_ 
Virgílio Gomes da Silva, 
Joaquim Camara Ferreira, 
Norberto Nehring, 
Aldo de Sá, 
Carlos Eduardo Fleury, 
Flavio Molina, 
Aurora Furtado, 
Helio Pereira, 
José Júlio, 
Alexandre Vanucchl, 
Antonio Carlos, 
Bicalho Lara, 
Helber José, 
Sonia Morais." 

(INTERROMPENDO A LEITURA) 

Aos nossos companheiros desaparecidos. 

(LENDO) 

"Luiz Enrico, Ana Rosa e o meirelles". 

(PALMAS)

i   

Muitos aqui já falaram de Iuri e Alex,da sua von 
fade de vida, da sua crença na vida e na sua espe 
rança de um futuro melhor, do seu despreendimentode 
não temer a vida por aquele ideal que eles acredi 
tavam. A opção deles, a opção nossa pela via armada 
foi uma opçao de acordo com o momento histórico. Nem 
por isso nos podemos ser rotulados de aventureiros. 
Não, nós não éramos aventureiros; nós tínhamos ple 
na consciência daquilo que queríamos, porque queria 

. 	0,,„"eiffleme, 4wana  
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mos e porque estávamos lutando. Eles não eram aven 
tureiros, Não fomos, Podemos ter idéias diferentes 
de como chegar a um mesmo lugar. A caminhada foi mui 
to longa, custou sangue, custou dor e ainda vai cus 
ter muito ao povo brasileiro para se ver definitiva 
mente livre. Apenas estamos dando os primeiros pas 
sos e temos todos os nossos mortos para chorar, pa 
ra lembrar e para Homenagear. 

Iuri e Alex eram dois irmãos e mais do que dois 
irmãos de sangue, eles eram dois companheiros de lu 
ta. Alex, quem conheceu, sabe do seu imenso sorriso 
cativante, que não havia quem não conhecesse e não 
gostasse de Alex, sempre contente. Iuri, já mais fe 
chado, já mais sisudo, sempre sério, era quem 	im 
punha o medo, era a autoridade da casa, mas nem por 
isso, menos carinhoso e preocupado com todos os com 
panheiros. 

Hoje, esse ato que vem homenagear a Iuri e Alex 
e a todos os companheiros que, direta ou indireta 
mente, se viram atingidos pelo golpe militar, para 
nós representa muito, como já disse o companheiro 
Greenhalgh e outros, é a recuperação de nossa histá 
ria, é uma história que nós estamos retirando dos 
porões, estamos retirando do fundo onde a reação foi 
esconder. Estamos recuperando para transmitir aos 
jovens que hoje estão aqui; a história verdadeira es 
tã sendo escrita, a história do Brasil que é escri 
ta por jovens como Iuri, como Alex e não pelos mili 
tares, pelos fascistas. 

(PALMAS) 

Não vou-me estender mais, Gostaria de finalizar, 
lendo um trecho da carta que o Iuri escreveu para 
se despedir de sua mãe: 

(LENDO) 

"Não nos dizemos adeus porque em verdade, estan 
do integrados em uma luta assim, por mais distante 
que estivermos, estaremos ombro a ombro sempre, até 
a vitória final." 

Obrigada. 

(PALMAS) 

(Sem revisão da ordadora) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Com a 
palavra o Deputado Estadual Carlos Fayal, 29 Vice-
-Presidente da Assembléia Legislativa do Rio de Ja 
neiro. 

O SR. CARLOS FAYAL 

Caro Presidente António Pereira Filho, companhei 
ro e amigo de partido; Professor Bayard; companhei 
ro Senador Luiz Carlos Prestes; Prof. João Moraes, 
amigo, companheiro, batalhador, pai da nossa queri 
da Sonia Maria; Dr. Henrique Miranda; companheira 7 
amiga, militante durante o período longo e difícil, 
mãe de Iuri, Alex e Iara, de todos jovens que mili 
tavamos a seu lado durante aquele período,companhei 
ra Zilda; Vereador Maurício Azedo, do PDT; Dep.Afon 
so Celso, também do PDT; companheiro Vereador Emir 
Amed, também companheiro de partido, autor desta uni 
ciativa corajosa, honesta, justa e não é de admirar 
que tenha partido dele esta iniciativa, já que é um 
lutador dos anos duros da ditadura, quando poucos 
ousavam falar o que pensavam, quando poucos ousavam 
organizar o nosso povo para a luta de resistência ao 
regime ditatorial implantado em 64: o significado 
deste ato já foi muito bem colocado pelos oradores 
que me antecederam, de uma forma tocante pela compa 
nheira e amiga Iara, irmã de Iuri e Alex, mas é pra 
ciso lembrar sempre, nesta fase de transição dem5 
crática que estamos vivendo, a importância da resii 
tencia, a importância do sangue derramado por estes 
patriotas de diversas origens políticas, mais que 
tinham na democracia, na liberdade,na justiça,  social 
o seu compromisso maior, o seu compromisso inaliená 
vel com o nosso povo, com a nossa nação. (PALMAS) E 
esses jovens, e esses companheiros de mais 	idade, 
de maior experiência mas sempre jovens, no sentido 
da luta abnegada, decidida, coerente, tendo 	seus 
princípios pelas mudanças necessárias na sociedade 
marcados dhe uma forma decisiva esses momentos por 
que passam o nosso pais. E esta transição democrãtr 
ca, esta possibilidade de estarmos reunidos na noi 
te de hoje, a9ui, sem sombra de dúvidas, é graças a 
essa luta heroica de resistência à ditadura, (PALMAS) 
representada por esse sangue derramado por milhares 
de brasileiros de todas as origens sociais, de to 
dos os segmentos de nossa sociedade. E, portantoglõí 
estamos aqui sem nenhum espírito de revanchismo,sem 
nenhum espirito de desilusao, é verdade, é uma noi 
te emocionante, triste, trágica, quando pensamos que 
não temos aqui ao nosso lado, lutando junto ao nos 
sepovo esses heróis da nossa pátria, esses heróis 
do nosso Brasil, (PALMAS) esses homens e essas 	mu 
lheres que marcaram definitivamente o destino de 1T 
berdade e de justiça social do nosso povo e da nos 
sa Nação. (PALMAS) Mas, acima de tudo, á também uma 
noite marcada por este ato de otimismo, de constru 
ção e de futuro. Os próprios companheiros aqui e que 
ro fazer uma homenagem especial a mulher brasileira, 
à mulher militante, na figura da companheira de Iuri, 
companheira Amparo, que tem duas filinhas, Linã e 
Suzana, os próprios nomes homenageiam a sua luta. 
Iara, que também tem um casal, Arnaldo e Ana Maria, 
que também são as novas gerações que tem com esse 
exemplo a segurança de um futuro de seriedade e tam 
bem de lutas ao lado do nosso povo. A Cléa Moraes,a 
Edi Moraes, mãe e tia da Sônia Moraes, nossa queri 
da companheira. 

A presença aqui, também, de Moema Santiago, 	da 
Tãnia, minha companheira de lutas, da Jesse e Jane, 
que também na família sofrida e de lutadores, 	que 

- perdeu recentemente a nossa querida Aleta, falecida 
no interior do Brasil, e que foi durante todo esse 
período uma grande mãe para nós, exilados, e para 
todos os companheiros. 

(PALMAS) 

E aqui ao meu lado essa mulher magnifica, lutado 
ra, militante de todas as horas, mãe de Iuri, Alex 
e Iara, todos três companheiros revolucionários de 
primeira hora, dedicados e da melhor qualidade. 

(PALMAS) 

E todos nós sabemos que não é fácil uma família 
nos dias de hoje, todos seguirem o mesmo caminho da  

luta política pela liberdade e pela justiça social. 
E Zilda com o seu exemplo conseguiu este feito, e o 
seu exemplo, a sua firmeza, a sua coragem se mante 
ve sempre do inicio até o fim dos momentos iniciais 
de nossa luta até 	aquele período mais árduo, de 
prisão, de tortura, de falta de contato; com o assas 
sinato do seu primeiro filho, do segundo; da insegu 
rança de noticia da Iara, no exílio, na volta do eXi 
lio. E hoje, aqui no Brasil, continua a mesma: luta 
dora, aguerrida, firme e consciente de ter cumprido 
o seu papel de revolucionária de primeira hora e 
sempre. E esse exemplo creio que é um orgulho para 
todas as mulheres de nosso Pais. 

(PALMAS) 

O companheiro Iuri conheci antes da clandestinidade, 
na ACM, aqui na Lapa, jogando futebol de salão, fa 
zendo ginástica; já tinhd uma. liderança inegável nã 
quela ocasião. Ali nos txnadips bons amigos, apesar 
de um período curto. 

O Alex, amigo do meu irmão mais novo,do Pedro II, 
e que interessante foi. Esse meu irmão acabou 	che 
gando á mesma organização na ALN, através do Alex 
Não sabia que eles estavam ligados à organização, 
até que nos encontramos. E foi pelas mãos do Alex 
que acabou na organização, tal eram as dificuldades 
e a necessidade de segurança para podermos nos me 
ver, para podermos atuar politicamente na realidade 
daqueles tempos no Brasil. E foi assim que ficamos 
nos conhecendo; e nem nos aprofundamos para saber 
quem era; se Alex era irmão de Iuri, se era 	filho 
da Zilda. Era toda uma situação muito dificil,muito 
dura, mas que tinha esses aspectos, essas coinciden 
cias do destino. 

Foram, realmente, dois companheiros que deixaram 
muitas saudades, mas, acima de tudo, um exemplo fun 
damental para todos nós. É esse exemplo de coereí 
cia, de dignidade, de honestidade, de seriedade nos 
seus princípios, na sua condução moral, ética, e de 
realizar aquilo que acredita, que tem orientado mi 
lhares de brasileiros, milhares de jovens neste mo 
mento de recondução do pais à democracia, e eu me 
incluo entre eles. E esse exemplo do Alex, do Iuri, 
e de todos os companheiros que tombaram, orientam a 
minha prática política. Isto é muito importante: Is 
to é um fator de equilíbrio, de segurança e de cel-
teza na vitória. Esse exemplo é muito forte. E nes 
ta noite, aqui, temos pessoas que sabem que ele 	e.  
muito forte. 

Nesse sentido, gostaria de fazer um apelo à 	re 
flexão a vários companheiros, de diversas 	tendeí 
cias políticas, que sofreram as mesmas dificuldades, 
as mesmas tragédias, todas a seu tempo; como os co 
munistas consequentes, representados pelo 	Senador 
Luiz Carlos Prestes, como os comunistas ligados ao 
PC do B, como já foi dada uma relação de vários he 
róis aqui no País. E várias outras tendências poli 
ticas, mas que, também, assim como esses que meneio 
nei aqui, têm a mesma coerência e orientação. Deva 
mos pensar sempre nisto. Tenho assistido a 	muitas 
retaliações de companheiros que tiveram essa 	expe 
riencia e essa prática; não vamos cair nessa, compí 
nheiros, temos muitos defeitos, nós somos humanos T 
Mas por essa experiência, por essa coerência e por 
que herdamos esta h, ..tA-4 a d -angu- 	dedicação dos 
companheiros, não podemos cair em contradições na 
nossa atuação politica, não podemos cair em retalia 
ções. Devemos sempre respeitar ao extremo esses com 
panheiros e buscar a unidade dentro das divergéí 
cias, mas com profundo respeito (PALMAS), porque 
não tenhamos dúvidas, é a nós,que já provamos 	que 
temos história, que temos o que preservar, que 	te 
mos por que lutar, que o inimigo sempre estará com  
centrando o seu fogo, e nós temos que estar unidos 
para responder, porque essa luta não é nossa, não é 
dos nossos partidos, do nosso grupo, é do povo bra 
sileiro e o povo brasileiro tem que marchar unido 
para superar esses imPasses. 

(PALMAS) 

Para encerrar, já foram citados Jerios companhei 
ros aqui pela Iara, a maioria deles inclusive ami 
gos não só da militância, mas de colégio, de infán 
cia, que foram assassinados pela ditadura militar e 
queria, desde já, convocar os companáeiros para uma 
homenagem que se fará realizar, na Assembléia Legis 
lativa, da entrega do Titulo de Cidadão do Estado 
do Rio de Janeiro "post-mortem" ao companheiro Car 
los Marighela. (PALMAS). E é preciso que se digaque 
este titulo será possível agora, no terceiro ano de 
mandato, porque antes não passaria na Casa Legisla 
tive do nosso Estado. Vejam bem a seriedade deste 
momento de transição, para que não nos descuidemos. 
A situação não é tão fácil como nós pensamos. A es 
trutura do Poder Militar está ai intocável e pronta 
novamente por aqueles segmentos reacionários e fas 
cistas, a se alçar novamente contra o nosso povo. 
Portanto, a unidade, a reflexão, a ação comum unida 
é fundamental. (PALMAS) Essa homenagem a Alex,Iuri, 
à Zilda, é uma homenagem a todos os companheiros que 
cairam lutando pela democracia, e pela liberdade do 
nosso pais. 

Muito obrigado. 

(PALMAS) 

(bem revisão do orador) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - A Me 
sa registra a presença em nosso plenário da Verea 
dora Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhado 
res. 

(PALMAS) 

Ouviremos agora o nobre Vereador Emir Amed, 	pa 
trono desta homenagem, uma das expressões mais ilus 
tres desta Casa, lutador incansável pelas lutas de 
mocráticas do nosso povo, da emancipação nacional, 
combatente antifascista. 

Com a palavra o nobre Vereador Emir Amed. 

(PALMAS PROLONGADAS) 

O SR. EMIR AMED 

Companheiro Miranda, Fayal, companheira e amiga 
Zilda, a quem dedico esta homenagem, por tudo aqui 
lo que não pude fazer, Pereirinha, companheiro Pres 
tes, Professor Morales, amigo Bayard Demaria Boiteux, 
companheiros do plenário, Deputados, Vereadores, perseguidos, 
companheiros ausentes na aparência, hoje aqui pré  

sentes, ex-alunos, assessores, os que trabalham na 
Casa hoje: preparei um discurso, porque sabia 	que 
não poderia discursar. 

"Os nossos companheiros mortos; aos nossos compa 
nheiros mortos. O que mais poderíamos fazer 	pelos 
nossos companheiros mortos? Dizer que são frutos de 
outros grandes companheiros? Que eles são as semen 
tes de outras gerações combatentes? 

Não diremos jamais, pobres companheiros mortos, 
porque eles frutificam na vida, na memória e na his 
tória de outras gerações brasileiras. 

Sequer poderemos chamá-los de mortos, porque os 
revolucionários, os transformadores da vida, jamais 
Morrem, jamais morrerão... 

Assim como não existe prisão eterna para os revo 
lucionários, também não existe a morte eterna para 
aqueles que, por ideal nobre, deram a sua vida para 
que nós pudéssemos continuar a vivê-la, e vivendo-a, 
colocássemos esta vida a serviço das transformações 
que o povo brasileiro, que o trabalhador brasileiro, 
que os abandonados, os esquecidos, os oprimidos es 
tão a exigir daqueles que herdaram o exemplo dessas 
vidas dedicadas ao povo brasileiro e, porque não di 
zê-lo, aos povos do mundo, porque o autêntico 	revo 
lucionário é patriota e internacienalista... 

Não acredito na morte daqueles que deram de si,a 
última gota do sangue, pelo ideal maior de todos os 
ideais, o ideal de transformar a sociedade injusta, 
desigual, apátrida, a sociedade burguesa, numa 	so 
ciedade justa, harmónica, onde não haja ódio, quer 
ra, exploração, tortura, morte, sepulturas 	escamo 
teadas. Como o Tche, esses bravos companheiros luta 
ram, não apenas contra um regime imposto ao povo tiã 
balhador por uma minoria conservadora, reacionária 
e entreguista aliada ao imperialismo norte-americano, 
como lutaram ao mesmo tempo pelas transformações so 
cialistas, porque sabiam esses companheiros, que se 
mente o socialismo pode salvar da indigência, da 
mendicância, da miséria, do desemprego e do analfa 
betismo as imensas massas do Brasil, da América Lã 
tina, do 39 Mundo e do mundo em geral. 

Eles buscavam na luta o amor, a fraternidade, a 
justiça, a paz e a igualdade, Foram perseguidos,pre 
sos, torturados, mortos, desaparecidos, enterrados 
como indigentes e párias em sua própria terra, 	em 
seu próprio chão, em sua própria pátria. Outros nem 
enterro tiveram e seus restos devem pairar no fundo 
das águas oceânicas, nas matas impenetráveis, 	nas 
profundezas das restingas e manguezais do 	litoral 
brasileiro. Era o Brasil do fascismo, sepulcro dos 
seus filhos, tumba dos patriotas, mausoléo dos nos 
sos irmãos-companheiros. 

Não, companheiros, hoje, não é dia de festa. Tam 
bém não será um dia fúnebre. Não será um dia 	fliní 
bre, porque os nossos companheiros desaparecidos as 
sim nao gostariam que o fosse. Respeitaremos a von 
tade dos nossos mortos. O resgate de suas memórias 
transcende o resgate dos seus próprios corpos.E não 
haverá uma memória de luta que não será 	lembrada. 
E não haverá um nome esquecido pela história do mo 
vimento revolucionário brasileiro. As lágrimas 	de 
vem ser enxutas, porque elas já se derramam demais 
diante desse imenso quadro de aflições e agrurasque 
é a própria imagem do Brasil vilipendiado pelo fas 
cismo que nos atingiu a todos. Rara é a família que 
não teve um filho marcado por esses 20 anos de 	lo 
teamento da pátria brasileira aos monopólios inter 
nacionais. 	 • 

E o que desejavam os nossos diletos irmãos 	que 
sucumbiram na luta? A derrocada de um regime golpis 
ta, de um regime que lançou no lodaçal da miséria 3, 
povo brasileiro e, em particular as massas trabalha 
doras deste imenso e continental país. 

Dentre esses filhos e companheiros desaparecidos 
nas lutas do povo brasileiro contra a entrega da pá 
tria aos banqueiros internacionais em aliança com a 
burguesia monopolista brasileira, destacamos Iuri e 
Alex, os dois jovens que bem podem simbolizar tudo 
de melhor que os jovens brasileiros puderam dar, e 
ainda podem dar ou vir a dar, na luta pela derroca 
da do capitalismo trôpego e carniceiro, que insiste 
em não abandonar o cenário mundial, trazendo 	tal 
qual um Arimã moderno, tudo quanto de mal possa atin 
gir sociedades pobres como a brasileira, visando a 
alienação da juventude e apregoando a chamada Era 
da derrocada da ideologia, visando desarmar a cons-
ciência popular e perpetuar assim o domínio do impe 
rialismo nas terras brasileiras. 

Iuri e Alex, simbolizam e representam nesta ceri 
mônia vários companheiros tombados em combate, tom 
bados no melhor combate em que se possa oferecer a 
própria vida; o combate da verdadeira liberdade e 
da verdadeira democracia que o socialismo trará pa 
ra o trabalhador brasileiro, seja ele, braçal ou in 
telectual. 

Esta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através 
dos seus membros mais esclarecidos e progressistas, 
presta através deste vereador, a homenagem a esses 
"dois irmãos símbolos", a primeira de uma infinida 
de de outras que se seguirao em todo o Brasil, como 
própria consequência da tomada de consciência do po 
vo brasileiro, que resgatará para a sua História os 
nomes desses combatentes da liberdade, da democra-
cia e do socialismo. 

Iuri e Alex, estão presentes nesta cerimónia 	e 
estão encarnados em Zilda Xavier,de onde saíram e 
agora retornam para receber a mais elevada comenda 
do povo carioca, a medalha Pedro Ernesto. 

Zilda, mulher admirável, sabe que perdeu o 	que 
de melhor saiu de si, da sua consciência, do seu co 
ração. Mas Zilda, confiante, sabe e tem consciência 
de que Iuri e Alex não querem ser oranteados e tão so 
mente chorados. 

Ela sabe que as lágrimas devem secar para que o 
bastão da luta deixada pelos filhos seja transparen 
te e possamos prosseguir no justo combate que o p3 
vo brasileiro, inevitavelmente travará 	contra as 
forças do mal representadas pela burguesia monopo 
lista apátrida em alianças com o vampirismo interna 
cional representado pelas multi e transnacionais. 

Zilda Xavier já chorou demais pela ausência fisi . 
c.a de Iuri e Alex; a juventude brasileira vai toman 
do aos poucos conhecimento dos seus mortos 	revolu 
cionários. A memória histórica nacional será recons 
tituída pelo povo brasileiro. Os 	revolucionários 
unir-se-ão na prática da luta e o imperialismo será 
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banido da Lace do Brasil, da América Latina, do mun 
do explorado, da Terra, porque somente a 	unidade" 
das forças patrióticas brasileiras e internacionais 
poderá libertar as suas pátrias e a própria 	terra 
de uma hecatombe nuclear, tão desejada pelos monopó 
lios representados por tipos vulgares como o 	Sr: 
Reagan alçado à Presidência da República da maior 
potência do mundo capitalista, chamado cristão e de 
mocrático ocidental, mas que manda invadir Granada, 
patrocina a sabotagem criminosa contra a Nicarágua, 
arma Israel que arma a Africa do Sul contra os com 
batentes sandinintas e contra a população negra es 
maçada pelo regime racista do Apartheid do Sr.Botha. 

Pois foi justamente contra tudo isto que lutaram 
Iuri e Alex e os seus companheiros mortos e desapa 
recados nas áreas urbanas e no interior do Brasil 
como os patriotas chacinados na Araguaia. 

Até mesmo énueles patriotas que discordaram da re 
sistencia armada, respeitam e compreendem os mortos 
e desaparecidos, até porque eles próprios 	tiveram 
seus companheiros mortos e desaparecidos. 

Por tudo isto Zilda Xavier e o seu companheirode 
vários anos de luta permanente pelo povo brasileiro, 
João Xavier, devem estar conscientes de que a pá 
tria, de que a verdadeira pátria dos brasileiros se 
rã eternamente grata aos filhos que eles geraram pa 
ra ajudar a libertar a nação trabalhadora. 

Escolhi, para presidir a Sessão, um companheiro 
de muitos combates travados neste país. Um compa 
nheiro perseguido, preso, desempregado, clandestino, 
durante muitos anos, o companheiro vereador António 
Pereira, o nosso Pereirinha, símbolo e imagem viva 
da experiência revolucionária mais autêntica e com 
Nativa desta nossa gloriosa Câmara Municipal eleita 
pelo povo do Rio de Janeiro, onde militam váriosoart 
panheiros do nosso Partido e de outros de 	idéias 
progressistas e que já compreenderam a importância 
da união para derrotarmos as forças retrógradas do 
conservadorismo e da reação em todo o nosso país. 

A Zilda Xavier, ao seu companheiro, aos 	irmãos 
Alex e Iuri, o respeito e a gratidão do povo cario 
ca e do povo brasileiro." 

(PALMAS) 

(Sem revisão do orador) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Convi 
lv o nobre Vereador Emir Amed para fazer a entregã 
• Medalha Pedro Ernesto à Sra. Zilda Xavier. A Re-
.ulução é do seguinte teor: 

(LENDO) 

"RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA N9 844, DE 1985 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JA 
NEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Requerimento n9 582, de 1985, de autoria do 
Senhor Vereador Emir Amed, aprovado em Sessão Plena 
ria realizada em 29 de maio de 1985, 

R E S O L V E: 

Art. .19 - É conferida aos irmãos Iuri e Alex Xa-
vier "post mortem" a Medalha Pedro Ernesto.' 

Art. 29 - Esta Resolução entrará em vigor na da-
ta de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1985 

KLEBER BORBA 
Presidente 

FLEMING FURTADO 	 BAMBINA BUCCI 
19 Vice-Presidente 	 29 Vice-Presidente 

RIVADAVIA MAYA.  
19 Secretário 

LEONEL TROTTA 
29 Secretário" 

(O Sr. Emir Amed faz a entrega da Medalha Pedro 
Ernesto à Sra. Zilda Xavier) 

(PALMAS PROLONGADAS) 

O SR. EMIR AMED 

Gilda Xavier, João Xavier, Iara: esta Medalha, a 
mais alta insignia do povo carioca, é entregue a vo 
cê, Zilda, como resgate da memória, história dos ir 
mãos de todos os combatentes que morreram pela cau-
sa do povo brasileiro. 

Por tudo aquiló que não pude fazer na ocasião,en 
trego-lhe essa Medalha. 

(PALMAS PROLONGADAS) 

O SR. PRESIDENTE (ANTÔNIO PEREIRA FILHO) - Com a 
..palavra, a Sra. Zilda Xavier. 

A SRA. ZILDA XAVIER 

Companheiro Pereirinha; companheiro Bayard Boi-
teux; companheiro Luiz Carlos Prestes; companheiro 
Carlos Fayal; companheiro Henrique Miranda; minhas 
companheiras, meus companheiros, companheira Benedi 
ta; companheiro Maurício Azedo e Afonsinho; querido 
companheiro Emir Amed: quero agradecer aos Vereado-
res da Câmara Municipal e em especial o Vereador unir 
Amed, sua esposa Laura e sua equipe de trabalho e a 
todos aqueles que contribuíram, direta ou indireta-
mente para a realização deste ato. 

É com muita emoção que recebo em nome de meus fi 
lhos Iuri e Alex a Medalha Pedro Ernesto post mor 
tem. E através dessa homenagem e de outras como es-
ta que podemos resgatar o exemplo de luta que jovens 
como Iuri e Alex travaram contra a ditadura militar 
que por 20 anos oprimiu o povo brasileiro. A opção 
política de Iuri e Alex começa com o golpe Militar 
de 64, quando Iuri tinha 16 anos . e Alex 15,Nespacxe 
sião sua casa foi invadida e viveram na clandestina 
dade, em casa de amigos, longe de seus pais durante 
um ano. Esse fato provocou neles um amadurecimento 
mais rápido, e a partir daí foram aprofundando a mi 
litáncia política na mesma medida em que o golpe se 
transformava em ditadura militar fascista, que fe-
chando todos os canais legais de oposição ao regime 
levou diversos militantes a optarem pela luta arma-
da como forma de luta. E diversos jovens lutaram bra 
vamente contra os militares fascistas,preferindomof 
rer de pé a viver de joelhos. 

(PALMAS PROLONGADAS) 

E hoje, nós familiares de mortos e desaparecidos 
políticos do Brasil, continuamos em luta para escla 
recer em que circunstâncias nossos filhos foram as- 
sassinados, e saber, através dos exílios e 	prisões 
efetuadas, que destino foi dado aos nossos computei 
ros desaparecidos. 

Reiteramos que a luta dos nossos filhos não foi 
em vão, e hoje prestamos nossa homenagem, a Iuri e 
Alex, a Ana Maria, a Marcos Nonato, e a Gelson (PAL 
MAS), companheiros que tombaram pelas metralhadoras 
assassinas dos fascistas daregime militar que se ins 
talou no Brasil. 

A todos os companheiros que tombaram, aos compa-
nheiros que estão desaparecidos, aos ccrrpanheiros que 
sofreram nas masmorras das prisões, dos boicotes de 
todo Brasil, a minha homenagem, o meu muito obriga-
do a todos vocês que aqui compareceram. 

Que esses companheiros não tenham morrido em yen 
Honra e glória aos que tombaram em defesa da nossa 
liberdade. 

(PALMAS) 

(Sem revisão da Oradora) 

O SR. PRESIDENTE (ANTONIO PEREIRA FILHO) - Parti 
cipam desta solenidade as seguintes personalidades: 

(LENDO) 

Bárbara Arruda, do Sindicato de Artistas e Técni 
cos; Maria Auxiliadora Santa Cruz Coelho, familiar 
de preso político desaparecido e irmã de Fernando 
Santa Cruz; Iná Meireles, Eunice Santos Delgado,Mar 
celo Nioril, da União da Juventude Socialista Bras': 
leira de Nova Iguaçu; Fábio Cesar Lima, da União da 
Juventude Socialista Brasileira de Nova Iguaçu; Ale 
xandre Freitas Simões, da União da JuventudeSoc.Braí. 
de Nova Iguaçu; Rosalva dos Santos, Rubem Gonçalves 
Botelho, Aury Gomes da Silva, Beatriz Bandeira, Cla 
ra Maria Araújo, da União da Juventude Socialista 
Reinaldo Guarani Simões, Armindo Donato, médico que 
fez o parto dos homenageados; Maria das Graças Evan 
gelista, representante do Sindicato dos Bancários ; 
Heloisa Pires, representante da União Brasileira das 
Mães; Alfredo Pacheco, Rute Medeiros, Ana Henrique-
ta, Nadia de Abreu Teixeira, Lecaudio Carvalho Moli 
na, Eva Manuel Tortima, Leandro Cruz, Aurélio Leal, 
repres. da UNE-Diretor; Moisés Silva Filho,João Ba-
tista Reis Penna, Franklin Justo, repres. da Paz e 
da Ecologia; Maria José dos Santos, Regina Célia de 
Castro Lima, Vânia Monteiro Leite, Elza Soares Ri-
beiro, Alays Pereira Nunes, Paulo Roberto Vieira 
Altamir Tojal, Ricardo Marteni, Dulce Tupi, Jorna-
lista do Jornal do Pais e Pasquim; Gilberto Dias Lo 
pes, Marilda Henriques, Victória Grabois, Associa - 
ção Liberdade Mulher; Fernando Silva, Antonio Caval 
canti, Antonio Eduardo da Silva, Carmen Amaral de 
Aguiar, Gilvan Ribeiro Lira, Argeu Salgado de Sá 
Angela Xavier Pereira, Gildasio Cosenza,Lilliam Si-
mões Cardoso, Ana Maria Fernandes Correia, Cléia Lo 
pes de Moraes, membro do Grupo Tortura Não Dá Mais; 
Lucia Varela, Lena Abreu Teixeira, Paulo Souza Ma-
chado, representando a Comissão Diretora Regional do 
PC do Brasil; Jorge Vieira do Rego, representando a 
União Juventude do Brasil; Clotilde Prestes, Glauco 
Karuse Villas Boas, Moema Pimento' Gomes,Maria Cla-
ra de Moraes, Renato Costa Lima Filho, Setor Bancá-
rio do PCB; Paulo Miranda, Sete,  Rancrio do PCB ; 
Fernando Eugênio de Souza Faria, Igor Grabos Olym-
pio, representando a União Brasileira dos Estudan - 
tes Secundaristas; Maria Helena Bittencourt Pereira, 
Maria da Glória Bittencourt Pereira, Jaime W. Cardo 
so, representando Diretório Theotonio Villela-PMDB; 
Carlos Henrique Tibiriça Miranda, representando o 
Sindicato dos Economistas - Irá falar; Maria Jacobi 
na, Almir Dias da Silva, Celedon Pontes Broca, Ma-
ria Alice Tibiriça Miranda, Julieta Borga, represen 
tendo a União Brasileira das Mães; Judite Vieira Lis 
boa, representando a Liga Brasileira de Defesa dos 
Direitos Humanos; Acacio Salvador Caldeira, Sergio 
Murilo Nascimento Pereira, repres. União Estadual das 
Estudantes do RJ; Alaide Pereira Nunes, Ronaldo Men 
des Mattos, ïucília Bolças Coimbra, Sérgio Ferreira, 
Mauricio Siqueira, Elza Joana Vasconcelos,membro da 
Comissão de Mortos e Desaparecidos; Gláucia Abreu 
de Oliveira, Homero Batista Marimbondo da Trindade, 
Precílio Cavalcante, Eunice Senna, Armindo Donato , 
fez o parto de Alex e Iuri; Jaime Conde,Oscar Simões 
Aloísio Miranda, Luiz Carlos Francisco dos Santos , 
Assessor do Deputado Estadual Eduardo Chuahy - Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro; Carlos Alvarez Maia, representando a As 
sociação dos Moradores de São Cristóvão;Edmilson J-6 
sé Valentim dos Santos, Angela Mendes de Almeida,Re 
gina Sobri Von Der Weid, Presidente pelo Movimento 
Feminino pela Anistia e Liberdades Democráticas ; 
João Xavier da Silveira, Consoeto Ferreira Calado , 
repres. União de Moradores de São Gonçalo; Roberto 
Percinato, repres. Diretório do PCB; Djalma Concei-
ção Oliveira, repres. Comissão Familiares do Ara-
quas; Julia Gomes Lund, Lydia da Cunha, Maria Emi-
lia Barbosa, repres. Departamento de Aposentados dos 
Sindicatos dos Bancários; Clóvis da Cruz, Jorge Gon 
çalve_s,Frivia Tavares,Flora Abreu, Grupo Tortura Não Dá Mais. 

(INTERROMPENDO A LEITURA) 

Nesta oportunidade também queremos registrar com 
pesar o falecimento de Dilma, esposa do companheiro 
combatente antifascista, Mario Alves, ocorrido na 
semana passada. Queremos também anunciar a presença 
da companheira Barbara Arruda, do Sindicato dos Ar-
tistas e Técnicos. 

Meus senhores, minhas senhoras: por praxe, nesta 
Casa, nas Sessões Solenes cabe sempre ao Presidente 
dos trabalhos da Mesa fazer o discurso de encerra -
mento, mas não vou fazer. Vou pedir permissão à com 
panheira Zilda Xavier para fazer a leitura da últi-
ma carta de seu filho. Estava em Havana,maio de 1970. 

(LENDO) 

" Velha: 

Não tenho certeza se nos vemos no Brasil, porque 
você parece que está para vir para cá. Por via das 
dúvidas, escrevo algo que fique aqui, e, você vindo, 
possa ler. Até gosto que seja assim, que tenha um 
pretexto para escrever, pois tenho certeza que,se a 
vir no Brasil, não direi tudo o que tenho a dizer.É 
verdade que nem mesmo escrito o direi, mas já deixa 
rei mais do que se nos encontrássemos. 

Você sabe que eu não sou de falar muito, parti - 
cularmente quando se trata de sentimentos,mas tenho 
a certeza de que você não teve nunca dúvidas quanto 
a meu carinho e respeito, mesmo que eu não soubesse 
expressar nom demonstrar como desejaria. Eu sinto 
uma dificuldade enorme nisto. Minha maneira de ser 
não permite quase nenhuma demonstração ostensiva,vi 
sivel, de sentimento para com outra pessoa.Mas isto 
não quer dizer que não possua sentimentos, que não 
reaja ante cada fato ou pessoa. 

Sua influência sobre mim foi enorme, determinan-
te, inclusive em minha formação, na decisão do ca-
minho a seguir. Sua maneira de ser, a forma de enca 
rar as coisas, seu profundo sentimento de humanida-
de, sua reação ante as injustiças, fosse qual fosse 
sua forma ou lugar, seu espirito de solidariedade , 
sempre me emocionaram, educaram e ensinaram.Não es-
tou escrevendo por escrever, estas coisas não as con 
seguiria dizer pessoalmehte. As digo porque não sei 
quando ou ainda se nos vemos. 

Sempre me impressionaram a confiança que você tem 
na nossa luta, a certeza de que estamos certos e ven 
ceremos, sua firmeza ideológica. Digo isto porque 
algumas vezes, tendo ainda pouca experiência, devi-
do às pressões recebidas do inimigo tive dúvidas(ain-
da que não as confessasse nem vacilasse por isto) . 
E sem falar com você, mas apenas observando e ouvin 
do, desapareciam as incertezas, reconquistava nova-
mente a confiança. Sempre tive, assim, o maior orgu 
lho de ser seu filho, de lhe seguir e procurar acom 
panhar de perto, de tentar aprender e conseguir sen 
tir pela humanidade tanto amor como via em você. 

Agradeço por tudo o que me ensinou, pela vontade 
que me impregnou. Peço desculpas pelos erros que co 
meti, pelas faltas que tive para com você,pelo que 
deixei de assimilar. 

O que aconteceu com você, eu ainda não tenteá(nem 
quero) pensar em termos de ser minha mãe. Porque se 
ria capaz de realizar atos aí na luta, incompati 
veia com o que queremos. Atos que, tenho certeza vo 
cá também repudiaria, pelo amor e respeito que em 
todos os momentos demonstrod e ensinou a ter pelo Ho 
mem. Eu o catalogo, sim, como mais uma parcela na 
conta que o inimigo terá de pagar. Como uma reafir-
mação da necessidade de luta. 

Que posso dizer do seu comportamento? Que tinha 
certeza que seria assim? Que estou orgulhoso? Me pa 
recem expressões inclusive mesquinhas, e que não re 
fletem tudo o que penso em realidade. O que sei 
que ele me leva a uma maior integração na luta, 	a 
uma outra confiança, decisão, desejo de combater. A 
querer realizar atos que possam justificar e mera - 
cer o titulo de ser seu filho. A ter uma conduta que 
pelo menos não manche a sua. A desejar que você pos 
sa falar, senão com orgulho, mas pelo menos natural 
mente, em mim que sou seu filho. A que você possa pen 
ser sem restrições sérias, com carinho e confiança. 
A comprometer-se a seguir adiante, dar tudo de mim 
na luta, sejam quais forem as circunstâncias e os 
meios que encontrar. A, se cair, cair como Homem e 
revolucionário, formado em seu exemplo e espírito . 
De tal forma que possa dizer: "Sim, era meu filho". 
A que nunca tenha que dizer (como sei que diria)' : 
"não, não é meu filho. É um traidor". Porque é real 
mente a única coisa que me apavora e dá medo,não a 
perspectiva de cair. 

Espero que você aproveite bastante sua estada aqui, 
em todos os sentidos. Lembre-se de que a Revolução 
ainda te necessita muito, em qualquer campo. 

Agora é a minha vez, e você não pode imaginar mi 
nha vontade, atiçada pela lembrança dos companhei = 
ros, por teu recordo e o de Marighella, a quem devo 
muito e espero retribuir a confiança que ele sempre 
demonstrou ter em mim. Desejo que minha contribui - 
ção justifique tudo isto. 

Não nos dizemos adeus porque em verdade, estando 
integrados em uma luta assim, por mais distantes que 
estivermos, estaremos ombro a ombro sempre. E acon-
teça o que acontecer, todo ato que um realize será 
também ação do outro. A simples realização e cons - 
tância na luta é uma união que nada pode evitar. Um 
beijo do companheiro-filho(filho-companheiro) a com 
panheira-mãe(mãe-companheira). 

Iuri Xavier Pereira" 

(PALMAS) 

Para encerrarmos ouviremos agora o Hino Cidade Ma 
ravilhosa, do autor André Filho. 

(Ouve-se o Hino Cidade Maravilhosa) 

(PALMAS) 

Agradecendo a presença de todos convido-os para 
os cumprimentos na Sala Inglesa. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 50 minutos) 

Edições Técnicas 
SENADO FEDERAL 
Reforma Administrativa 

Organização da 
Administração Federal 
Decreto-Lei n.o 200/67 
Texto atualizado, anotado e indexado 
Legislação alteradora e correlata (500 página) 

4 ª  edição - 1984 	Preço: C.r$ 3.500.00 

A venda nd Subsecretaria de Edições Técnicas —
Senado Federal. 22.0  andar, Brasília - DF - CEP 70180 
Encomenda mediante cheque visado pagável em 
Brasília, ou vale postal. Atende-se também 
pelo reembolso postal. 
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movimento feminino pela anistia 
Os irmãos IURI e ALEX XAVIER PEREIRA eram d 

jovens estudantes que amavam a vida, amavam sua famíli 
e seus companheiros, amavam o povo brasileiro oprimido 
e injustiçado. - E pagaram por isto um preço bem alto 

IURI, carioca, nascido em 02/08/1948. Fez o 12  
grau no Colégio Anglo Americano e o 22 grau na Escola 
Técnica Nacional, admitido entre os primeiros colocados. 
Era desportista da A.C.M. Foi líder na sua Escola, onde 
era membro ativo do Diretório. Preparava-se para o vesti 
bular de Engenharia Eletrônica, quando tudo mudou no pa 
is, sendo a casa de seus pais invadida e saqueada, obri 
gando -os a viver clandestinos. 

ALEX, também carioca, nascido em 09/08/1949. 
Fez o 12 grau na Escola Pública e no Colégio Anglo Ame-
ricano e o 22rau no Colégio Pedro II, onde iniciou sua 
militância política, participando do movimento estudan-
til dentro do Grêmio, juntamente com outros jovens, tam 
bém desaparecidos. 

Com as crescentes brutalidades da ditadura mi-
litar os dois irmãos optaram loor não "cruzar os braços", 
não se alienarem e se oporem as violências que assola - 
vam todo o pais. Com  firmeza e decisão optaram por uma 
militância ativa, sabendo desde então que suas vidas já 
não tinham preço, já não lhes pertencia. Decidiram que 
é melhor morrer dm pé do que viver de joelhos. 

E assim, eles morreram lutando, consequentes 
com seus princípios, assassinados pela policia política, 
em São Paulo. em plena via pública. ALEX em 20 de janei 
ro e IURI em 14 de julho de 1972. ALEX, com 22 anos e 
IURI com 23. - Foram enterrados como indigentes no cerni 
téri0 de PERUS (São Paulo). 

Oito anos decorridos, os parentes, companhei - 
ros e amigos de IURI e ALEX querem transladar seus res-
tos mortais para sua cidade natal. Querem dar-lhe uma 
sepultura condigna. 

49 

	

	 Contribua para o mausoleu de IURI e ALEX. 

Ass. 
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ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Alex nasceu a 9 de agosto de 1949, no Rio de Janeiro, filho de João Baptista 
Xavier Pereira e de Zilda Paula Xavier Pereira. 

Foi criado, junto com seus irmãos Iuri e Iara, no bairro do Flamengo. Fez o curso 
primário na Escola Pública Alberto Barth. No Colégio Anglo-Americano e depois 
no Colégio D. Pedro II cursou o ginasial e o colegial, onde iniciou suas atividades 
políticas, participando ativamente do Grêmio Cultural. Nesta época, teve como 
companheiros, entre outros, Aldo de Sá Brito, Luís Afonso de Almeida e Marcos 
Nonato da Fonseca, todos mortos na luta pela libertação do povo brasileiro. 

Foi presidente e líder do CAAB, o centro dos anarquistas do Colégio Pedro II 
criado por um grupo de alunos como uma brincadeira bem humorada. Deixou 

Ó 

	

	
registrado na memória de todos os que conviveram com ele naquele período a 
imagem de um jovem alegre e brincalhão, porém acima de tudo entusiasta e 
idealista. 

Desce cedo conheceu a repressão e a perseguição política, que atingiu duramente 
sua família com o golpe militar de 1964. Foi nesta época, quando tinha apenas 15 
anos, que Alex se conscientizou da necessidade de ingressar na militância ativa, 
como forma de se contrapor à violência e arbitrariedade que se abateram sobre o 
país. A invasão, pilhagem e interdição de sua casa, que obrigou sua família a se 
separar e viver na clandestinidade, provocou o amadurecimento precoce deste 
jovem. Em função disto, ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB), 
aprofundando sua militância política na mesma medida em que o golpe se 
transformava em ditadura militar fascista e fechava todos os canais legais de 
oposição ao regime. 

Quando no PCB surgiu uma nova perspectiva revolucionária, Alex alinhou-se com 
aqueles que defendiam e se propunham a encaminhar a luta armada, sob a 
liderança de Carlos Marighella. Passou, então, a atuar na Ação Libertadora 
Nacional (ALN), tornando-se um de seus militantes mais combativos. 

Seu espírito de companheirismo e sua total dedicação à luta foram fatores 
determinantes para alçá-lo à condição de chefe de um Grupo Tático Armado da 
ALN, função que desempenhou com enorme coragem e determinação. 

Mas não se pode lembrar de Alex apenas como homem político. Ele vivia 
intensamente cada momento. Sua alegria de viver, seu interesse pelo teatro, cinema 
e música, bem como por todos as expressões da cultura brasileira, revelavam-se em 
suas atividades cotidianas. Freqüentava assiduamente festas, bares, rodas e escolas 
de samba. Praticava esportes, inclusive caminhadas e escaladas no Dedo de Deus, 
Pedra da Gávea, Pão de Açúcar e diversos outros locais. 
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(sepultado com seu próprio nome) e posteriormente o de Alex, sepultado cof:;142--  
nome de João Maria de Freitas. 

Seu nome constou da lista dos beneficiados pela anistia (Lei 6.683, d 
agosto de 1979). Brincadeira macabra do governo militar, desrespeito com a 
família e com a memória de Alex. 

Em 1979, ao retornar do exílio, Iara, a irmã de ambos, deu início às diligências no 
sentido de localizar e tomar posse legal dos restos mortais de Alex. Em 22 de 
outubro de 1979, Zilda Paula Xavier Pereira, a mãe de Alex, entrou com um 
processo no qual fez as seguintes solicitações: requereu a retificação do óbito de 
Alex; pediu a inquirição do declarante no atestado de óbito emitido com o nome de 
João Maria de Freitas; solicitou que não fossem transladados os restos mortais de 
Alex antes de sua completa identificação, procurando assim evitar que seus restos 
mortais fossem transferidos para uma vala comum. 

No dia 6 de maio de 1980, o Juiz da 2' Vara de Registros Públicos, de São Paulo, 

411 	deferiu o pedido de Zilda Xavier Pereira e mandou que o atestado de óbito fosse 
retificado. Dessa forma, concedeu à família o direito de dispor legalmente dos 
restos mortais de Alex. 

A retificação do atestado de óbito foi feita no dia 16 de julho de 1980. Ao longo 
do segundo semestre de 1980, teve início o processo de exumação e translado dos 
restos mortais de Alex, processo que se revelou lento e penoso, pois a ossada 
encontrada na primeira sepultura aberta no Cemitério de Perus não tinha as 
características de Alex. Foi preciso abrir várias covas até localizar a ossada de 
Alex. Além do mais, paralelo à exumação dos restos mortais de Alex, a família 
providenciava o translado dos restos mortais de Iuri. 

Finalmente, no dia 18 de outubro de 1980, os restos mortais dos dois irmãos foram 
transladados para o Cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Anos mais tarde, 
após consulta aos arquivos do DOPS, descobriu-se que o Ato Público em 

• homenagem aos dois irmãos e o translado dos restos mortais de Iuri e Alex, 
acompanhado por várias pessoas e entidades, foi observado de perto pelos agentes 
do DOPS, que registraram todo o movimento de pessoas, carros e manifestações 
feitas naquela ocasião. 

Em 1984, o vereador Emir Amed indicou os nomes de Iuri e Alex para darem 
nome ao Prêmio "Defesa dos Direitos Humanos" que, assim, ficou intitulado 
"Irmãos Iuri e Alex". Instituído pela Resolução n° 294, este prêmio fazia parte dos 
Prêmios Destaques do Ano, aprovados pela Câmara dos Vereadores do Rio de 
Janeiro no dia 16 de julho de 1984. 

Um ano mais tarde, em 13 de agosto de 1985, foi entregue aos pais de Iuri e Alex, 
na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a Medalha Pedro Ernesto "post 
mortem", também de iniciativa do vereador Emir Amed. Durante a solenidade de 
entrega dos prêmios, inúmeros ex-companheiros, amigos de infância, familiares e 
pessoas ligadas aos movimentos de direitos humanos se manifestaram, 
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Comissão Especial Lei n. 9.140/95 - Desaparecidos Políticos 

Processo n. 206/96. 

Interessado: Zilda Paula Xavier Pereira. 

Falecido: Alex de Paula Xavier Pereira. 

A mãe de Alex de Paula Xavier Pereira pede o reconhecimento de que 

a morte deste ocorreu nas condições descritas no art. 4°, I, b, da Lei n° 

9.140/95 e a indenização prevista no diploma. 

A militância política de Alex Pereira teve início com o seu ingresso no 

Partido Comunista Brasileiro, de onde passou, posteriormente, à condição de 

chefe de grupo tático armado da ALN. 

O dossiê anexado ao pedido inicial dá conta de que o óbito se deu em 

20 de janeiro de 1972. Dois dias depois, a morte foi divulgada na imprensa. 

O sepultamento foi realizado, originariamente, em local não especificado, 

registrando-se apenas o codinome do falecido - que serviu, também, para a 

expedição do atestado de óbito. O noticiário da imprensa, entretanto, 

divulgou tanto o nome verdadeiro, como o codinome usado (fl. 49). 

O dossiê juntado pela requerente aponta, ainda, que: 

"Na requisição feita ao IML/SP, ao lado do nome João Maria 

de Freitas (datilografado) aparece, à mão, o nome de Alex de 

Paula Xavier Pereira. Também na Certidão de Óbito, emitida 

em 21.01.72 com o nome de João Maria de Freitas pode-se 
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ver, escrito à mão, 'nome verdadeiro - Alex de Paula Xavi 	"vita 

Pereira'. Mais elucidativa ainda é a ficha de identificação do 

IML, onde estão as impressões digitais de Alex, uma foto 

dele já morto e seu nome verdadeiro escrito à mão no lugar 

destinado ao nome da pessoa" (fl. 28). 

Os documentos referidos estão nas fls. 63, 64, 69 e 77 e seg. 

Em 1980, a família obteve sentença judicial retificando o registro de 

óbito. Mais adiante, após alguma pesquisa em sepulturas do cemitério de 

Perus, encontrou-se o corpo, a seguir trasladado. 

VOTO 

Os fatos relevantes foram assim tratados pela imprensa, 

alegadamente instruída com a versão oficial: 

"O Volks de placa CK 4848 corre pela Avenida República do 

Líbano. Em um cruzamento o motorista não respeita o sinal 

vermelho e quase atropela uma senhora que leva uma 

criança no colo. Pouco depois o cabo Silas Bispo Feche, da 

Polícia Militar que participa de uma patrulha, manda o carro 

parar. Quando o Volks pára, saem do carro o motorista e seu 

acompanhante atirando contra o cabo e seus companheiros; 

os policiais também atiram. Depois de alguns minutos três 

pessoas estão mortas, uma ferida. Os mortos são o cabo da 

Polícia Militar e os ocupantes do Volks, terroristas Alex de 

Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher" (fl. 27). 

Sustenta-se, nos autos, que a descrição do tiroteio não corresponde 

aos fatos. 
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Aponta-se que antes do encontro dos agentes públicos com o gru 

opositor, os organismos de segurança já tinham informações sobre as 

características físicas de Alex Pereira e os locais de ponto em que poderia 

aparecer. Nesse sentido, foi anexado ao processo depoimento de militante 

da ALN, prestado em organismo militar entre os dias 18 e 19 de janeiro de 

1972, em que descreve Alex e indica locais de encontro (fI. 56). Em um 

segundo interrogatório, ocorrido em fevereiro de 1972, o mesmo militante 

enfatiza a utilidade da sua colaboração para com o órgão de repressão, 

mencionando, nesse sentido, a revelação do 

"Ponto na rua Jandira n° 500, onde compareceram Alex 

Paula Xavier Pereira (Miguel) e Gelson Reicher (Marcos), 

que morreram em tiroteio com os agentes das forças de 

segurança" (fI. 61). 

A família de Alex encontrou, nos arquivos do DOPS, documento com 

data de 20.1.72, encimado com a expressão secreto, em que se lê: 

"Elementos do DOI, quando cumpriam um ponto com Yuri, o 

qual não compareceu, desconfiaram de um Volskswagen 

vermelho, o qual foi seguido pelos agentes do DOI. O ponto 

era Moema e o carro foi abordado na Av. República do 

Líbano. Os terroristas imediatamente passaram a atirar, 

ferindo mortalmente o cabo PM Silas Bispo Lecha e 

levemente o Tenente (Sub) Leão. Os dois terroristas 

morreram no local e o cabo antes de dar entrada no Hospital" 

(fl. 90). 

Essa versão - sustenta a requerente - deslustra a idéia de encontro 

casual dos agentes do Estado com o automóvel que conduzia o grupo a que 

Alex Pereira pertencia. 
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A requerente ressalta que o laudo do exame necroscópico (fls. 69 

afirma que o examinado vestia apenas "cueca de algodão vermelha" e faz 

referência apenas a ferimentos de bala. O documento é assinado pelo Dr. 

Isaac Abramovitc e pelo Dr. Abeylard de Orsini. 

Até aqui, o que se tem de positivo é que o grupo com quem Alex 

estava foi conscientemente seguido por outro, composto por agentes de 

segurança. Há, igualmente, a evidência de que o encontro de ambos 

marcou-se por troca de tiros. Até aqui, a situação não se enquadra na Lei n° 

9.140/95, que não cuida da hipótese de mortos em embate direto com 

policiais. 

Os autos, porém, trazem evidência de que o falecimento não teria 

ocorrido imediatamente no local do tiroteio. 

O requerimento está instruído com algumas fotografias de Alex 

Pereira, que foram analisadas por médico perito, o Dr. Nélson Massini. 

O Dr. Massini ostenta o título de Professor de Medicina Legal da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (fls. 115 e 

seg.). O parecer desenvolve a seguinte análise: 

"O laudo do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo 

(...) descreve apenas os ferimentos produzidos por projétil de 

arma de fogo (...) e indica como causa mortis anemia aguda 

traumática, devido a ação do instrumento pérfuro 

contundente em vísceras. 
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Apesar das indicações feitas, o laudo apresentado é 

absolutamente omisso, fato este que pode ser observado nas 

fotos anexas, onde se constata com clareza as diversas 

lesões contusas distribuídas por seguimentos corpóreos do 

Sr. Alex e que não receberam qualquer atenção dos 

senhores legistas (foto 1 e 2). 

As lesões injustificadamente não identificadas são da maior 

importância na análise e confrontação da indicada causa 

mortis onde segundo o laudo teria havido 'troca de tiros com 

órgãos de segurança', com a verdade dos fatos revelada 

pelas lesões constatadas. 

O Sr. Alex não sofreu apenas os ferimentos dos projéteis de 

arma de fogo, teve também lesões de outras origens e que 

antecederam sua morte, pois tinha reação vital, fato este 

concluído a partir de seu mecanismo de formação que 

depende do funcionamento dos órgãos e sistemas, é o caso 

da equimose. 

Estas lesões estão assim distribuídas pelo corpo do Sr. Alex 

de Paula Xavier Pereira: 

1) Equimose infraorbitária no olho esquerdo e direito. 

2) Escoriações nas regiões: 

- Hipocôndrio direito e esquerdo. 

- Toráxica esquerda e direita. 

- Deltodiana esquerda e direita. 

- Ambos os braços. 

- Nasal à direito. 

Com a descrição destas lesões podemos afirmar que o sr. 

Alex esteve preso por seus agressores que provocaram 

lesões não fatais e posteriormente desferiram lesões mortais, 

sendo as primeiras absolutamente desnecessárias tendo 

rriG 
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contribuído apenas para aumento do sofrimento antes da 

morte configurando-se o verdadeiro processo de tortura. 

A equimose infraorbitária é comum nos ferimentos de base 

de crâneo fato este descartado no presente caso já que o 

legista afirma ter feito abertura e nada encontrado de 

destaque, restando a certeza que sua formação foi devida à 

ação de instrumento contundente. 

Com as observações feitas podemos concluir que o Sr. Alex 

de Paula Xavier Pereira sofreu lesões contusas anteriores às 

lesões fatais" (fl. 119). 

O parecer técnico é consistente com a tese da requerente de que, ao 

tiroteio, seguiu-se a detenção de Alex Pereira, culminada com a sua morte. 

A tecnicidade decorrente das peculiaridades que a causa assumiu 

recomenda que a resposta ao pedido inicial leve em conta o parecer do 

perito. 

A prova em apreço tem o mesmo mérito da perícia no processo 

judicial. Tanto uma como outra servem para "suprir conhecimentos técnicos 

que o juiz [no caso da Comissão, ela própria], pela natureza deles não tem, 

ou pelo menos, presume-se não tê-los" (Emane Fidélis dos Santos. 

Comentários ao Código de Processo Civil. Rio, Forense, 1980, vol. 3, t. 1, p. 

159). 

É lição corrente que o julgador não está obrigado a aceitar o resultado 

de perícias, sob pena de o perito se alçar a posição superior ao do próprio 

julgador. É conselho da doutrina, no entanto, que a divergência com o 

parecer do perito ocorra em hipóteses específicas. Humberto Theodoro 

Júnior, apoiado em Batista Martins, as enumera, citando estes casos: 
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"a) quando carecer [o laudo] de fundamentação lógica. S 

perito subtrair ao conhecimento do juiz e dos interessados os 

motivos em que se baseou para emitir a sua opinião, nenhum 

valor se poderá atribuir ao seu laudo: é como se não 

existisse o laudo; 

b) quando outros elementos de prova do processo o 

conduzirem à formação de convicção diversa daquela 

apontada pelo perito, posto que a perícia não é prova 

hierarquicamente superior às demais provas (...)" (Processo 

de Conhecimento. Rio, Forense, 1984, p. 522). 

Nenhuma destas hipóteses me parece desautorizar a perícia. 

É verdade que não se está, aqui, diante de uma perícia desenvolvida 

em juízo, com perito compromissado. No entanto, a titulação do médico, a 

liberdade que caracteriza o momento histórico em que foi produzido o 

parecer e a seriedade dos seus argumentos credenciam o trabalho 

apresentado, que se sobrepuja, em grau de persuasão, ao laudo 

contemporâneo à morte. 

A conclusão do parecer técnico ganha vigor, ainda, quando 

contempladas as outras peculiaridades do caso, acima anotadas, como a dos 

trajes sumários com que o falecido foi encaminhado ao IML, a do 

ocultamento do corpo e a das versões incoincidentes dos eventos. O 

parecer técnico empresta cores de evidências a essas circunstâncias - que 

de outro modo constituiriam, quando tanto, meros indícios sobre as 

circunstâncias da morte de Alex Pereira. 



O voto é por que se considere o falecimento de Alex Pereira co 

abrangido pelo art. 4°, 1, b, da Lei n° 9.140/95, ensejando a indenização 

pertinente. 
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-JOSE ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA, braseleira lobar° 	a D1 eia 	x943 

de 1991,4112'  

9.1)1.4# 
• LUIZ EDUARDO DA ROCHA MEILLL'80 anulara. solteiro, nascido a 18 de outdhardl 194 

São Paulo, filho de Zoo Merlino e Iracema Rocha da Silva Med= (morto ao 1971), 	 .• 

- MERIVAL ARAÚJO, brasileiro. soltara nascido a 04 de amaro de 1949 no estadeio Mato Green &lho de 
porninges de Araujo e Mm Menezes morto no 1973). 

- MANOEL ALEIXO DA SILVA banham soltam. assado a 04 de junho de 1931 no atado de Pernambuco. 
filho de João Alou da Salva e Maria Sabour da Silva morto em 1973) 

de Sio Paulo. filho de lese Atenta de Almada e Poda MO(1003 de Almada ( 

- LINCOLN CORDEIRO OEST. brassleiro. asado. amado a 17 de 
hino de Edmundo Oest e Ezequiela Cordeiro Oest morto cm 1972). 

1996 
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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 no 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. lo 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 MJ no 24.172/95-89). 

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

(Of. n9 81/96) 

COMISSÃO ESPECIAL DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
EXTRATO DA ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINARIA 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1996 

A Comissão Especial reunida em sua sauna sessão adularu no dia 23 de abril de 1996. reconheceu as pessoas 
abano como manas na upificação do arugo 1, b. da Lei 9.140. de 01 de dezembro de 1995 

• ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO. brasileiro. solteiro. nascido a 20 de janeiro de 1951 no estado do Rio Qf 
lanam. filho de Aldo Leão de Souza e Thereanha Barros Câmara de Sova (1110110 em 1971). 

- ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA anular°, solteiro. nascido a 09 de agosto de 1949 no estado do Rio de 
lanara filho de João Batuta Xavier Pereira e Zilda Paula Xavier Pesara mono em 1972). 

- CRAEL CHARLES SCHREIER. brasileiro. solteiro. nascido a 23 de abril de 1946 no estado de São Paulo. filho 
de Ary &trais e Emas.' B Schreler ( morto em 1969), 

• EMMANUEL BEZERRA DOS SANTOS. brasileiro. solteiro. nascido a 17  de junho de 1943 no estado do Rio 
Grande do Norte. filho de Luis Eiras dos Santos e Rena Elos Buena (morto em 19731; 

• JOAO BATISTA FRANCO DRUMOND. brasileiro. casado, nascido a 28 de maio de 1942 no estado de 
Gerais filho de lano Baniu Moura Drumond e Zilah de Carvalho Drumond (mono em 197u). 

- JOAQULM CÃMARA FERREIRA. brasileiro, casado. nascido a 05 de setembro de 1913 no estado de São 
Paulo. filho de loaqam Bapuaa Ferrara Sobrinho e Cleonsce Câmara Ferreira (morto em 1970). 

- NELSON JOSÉ DE ALMEIDA. bradare solteiro, nascido no estado de Manas Gerais, filho de Manoel 
CeLrapun e Ana Tereza de Almada (morto em 1969) 

- PEDRO VENTURA FELIPE DE ARAÚJO POMAR brasileiro casario. nascido a 23 de setembro de 1913 Do 
ceado do Pari filho de Felipe Como Panar e Rosa de Araujo Pomar (mono em 1976). 

- NORBERTO NEILRAIG, braalearo, casado. nascido a 20 de setembro de 1910 no atado de São Pado. filho dc 
Walter Nehrag e Nice Montesas Carneiro Nehnng (morto em 1970). 

Da data da publicação date ato de reconheconeino de todos os listados acima a:estam-se os prazos acobertados no 
paragralo 2- artigo rr  c paragrafo 1`. in fine. do arogo 11,. da ja referida ler 

Para aqueles acusa reconhecidos que não tenham certidão de dato da data deste reconheamento fia amormada a 
sua =MIO 

RICARDO DE ALVARENGA FERREIRA 
Secretãrio Executivo 

SECRETARIA DE JUSTIÇA 
Departamento de Classificação Indicativa 

PORTARIAS DE 19 DE ABRIL DE 1996 

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

N° 499 - O GUERREIRO MUNDO PERDIDO (WARRIORS PF THE LOST WORLD, EUA -
1983) Produtor N° 449 -: Robert Bessi Direção: David Worth. Distribuidor: Dell - Comércio e 
Empreendimentos Ltda. Género. ficção. Classificação: televisão (longa metragem e trailer) -
desaconselhável a exibição antes das 21 horas. Impropriedade: violência, tensão e 
desvirtuamento de valores éticos. Processo MJ N° 8000-003602/96-19. Requerente: Rádio e 
Televisão Bandeirantes Ltda.. 

N° 500 - ROBOJOX, OS GLADIADORES DO FUTURO (ROBOJOX, EUA - 1989) Produtor: 
Albert Band Direção: Stuart Gordon. Distribuidor: Dell - Comércio e Empreendimentos Ltda 
Gênero ficção. Classificação: televisão (longa metragem e trailer) - desaconselhável a 
exibição antes das 20 horas. Impropriedade: violência moderada e tensão. Processo MJ N° 
08000-003603/96-81. Requerente: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. 

N° 501 - O TERCEIRO HOMEM (THE THIRD KEED, INGLATERRA - 1949). Produção e 
Direção: Cerol Keed. Distribuidor: Lumiére Latira América Audiovisual Ltda. Género: drama. 
Classificação: televisão (longa metragem e trailer) - desaconselhaval a exibição antes das 21 
horas Impropriedade: desvirtuamento de valores éticos Processo MJ N° 08000-003604/9E-
44. Requerente: Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Imprensa Nacional - IN 
SIG - Quadra 6, Lote 800. CEP 70604-900, Brasilia, DF 
Telefone .  PABX (061)313-9400 Fax (061) 313-9540 
Telex 61-1356. CGC/MF 00394494/0016-12 

ESAÚ MENDES SIRQLTEIRA 
Diretor-Geral Substituto 

JOSÉ GERALDO GUERRA 
Coordenador Geral de Produção Industrial 
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Órgão destinado à publicação de atos normativos 

CATARINA ACIOLI DE FIGUEIREDO 
Chefe da Divisão de Jomais Oficiais 

KATIA MARIA MACIEL CASTOR 
Editora 

Publicações - Os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias, 

no horário das 7h30 às 16 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, á 
Divisão de Jomais 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 separadamentê. 

Preço página: 0,0053 

Diário Oficial 	 Diário da Justiça 
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67,32 	21,12 	63,36 	. 79,20 	159,72 	64,68 

90 	114 	228 	92 

56,78 
149,16 

ECT 
Porte (superficie) 
Porte (aéreo) 

104,28 	51,48 
271,92 	149,16 

56,78 	29,04 	51,48 
149,16 	73,92 	149,16 

Preço do centímetro para publicação de matérias 8,40 

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

IMPRENSA NACIONAL 
Assinatura semestral 

Quantidade media de paginas 
(últimos 12 meses) 	 96 	30 

(Valores em RS) 

Ministérios 



ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA 
SQN 302, BL. "D" Apt°. 603 
Brasília-DF 
CEP: 70.723-040 

Banco Bradesco - Conta n° 72.90651-9 - Agência n° 1228-9 

CPF: 667.109.607-49 
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PROCESSO N° 0206/ 96 , de 20/03/96. 

REQUERENTE : ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA (MÃE) 

DESAPARECIDO POLÍTICO : ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 

Senhor Presidente, 

A requerente é mãe do desaparecido e apresentou documentação que a 
habilita ao recebimento de indenização. 

Anexou Certidão de Nascimento às laudas 12 e de Óbito às laudas 14. 

A Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu e o incluiu nos 
beneficiados pela Lei 9.140/95 (Ata CEDEP às fls. 226). A publicação no D.O.U. de 
25.04.96, descreve-o da seguinte forma: 

"ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido a 09 de 
agosto de 1949 no estado de Rio Janeiro, filho de João Batista Xavier Pereira 
e Zilda Paula Xavier Pereira. (morto em 1972)" 

Para efeito de indenização, em consonância com o artigo 11 e seus 
parágrafos, a requerente faz jus a importância de R$ 124.110,00 (cento e vinte e quatro 
mil, cento e dez 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$) 

1972 23 41,37 3.000,00 124.110,00 

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

Brasília, // de novembro de 1996. 

Arge Ra os da Silva 
Assesso Técni 	a Comissão 

• 



Brasília, //de novembro de 1996. 
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C0f09860 Especial - Lei n  
PRESIDENTE, 

Arb ,(-(,(1(r•  2,01(ut 

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 ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA, com 

base no art. 10 e seus parágrafos, MÃE de ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, 

conforme avaliação da documentação constante do Processo n° 0206/ 96 , de 20/03/96. 

Em decorrência, a requerente poderá receber indenização a título reparatório 

a importância de R$ 124.110,00 (cento e vinte e quatro mil, cento e dez reais), conforme 

dispõe o art. 11 da referida Lei, após publicação de Decreto do Senhor Presidente da 

República. 



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. 

Elisabeth Vagas 
Secretária Executiva da Comissão Especial 

• 
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11° 	loç(L/4. 
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 
08000.004307/97-15 
08000.024618/96-47 
08000.003719/9747 
08000.003723/97-14 

08000.004306/97-52 
08000.004303/97-64 
08000.024532/96-23 
08000.03714/97-23 
08000.004305/97-90 

0134/96 
08000.003713/97-61 

P2076/9?-7-2 
08000.003718/97-84 
08000.004304/97-27 
08000.003717/97-11 
08000.004316/97-14 
08000.014346/97-01 
08000.003716/97-59 
08000.004317/97-79  

/ 124/96 
/ 0194/96 
/ 0188/96 
/ 0179/96 
/ 0177/96 

/ 0066/96 
/ 0211/96 
/ 0191/96 

/ 0210/96 
/ 0218/96 

/ 0225/96 

/ 0260/96 
/ 0260/96 
/ 0219/96 
/ 0214/96 
/ 0132/96 
/ 0271/96 

/ 0231/96 
/ 209/96  

Vanúzia Sérgio de Aquino 
Laiz Furtadi Tapajós 
Jorge Thadeu Melo do Nascimento 
Adalton Gomes da Silva 
Tânia Marins Roque e Tatiana 
Marins Roque 
Szajna Spiegner 
Zair Castro Amaral 
Maria Yvone Loureiro Ribeiro 
Clarice Herzog 
Elizabeth Chalupp Soares 
Leôncio Samuel Pereira (Tutor: 
Almir Pereira Dornelo) 
Miguel Barros Câmara Leão de 
Souza e Hernani Barros Câmara 
de Souza 
Zilda Paula Xavier Pereira 
Emilia Brickmann Schreier 
Francisco Bezerra dos Santos 
Maria Ester Cristelli Drumond 
Roberto Cardieri Ferreira 
Aida Martoni de Almeida 
Vânia Moniz Oest 
Angela Maria Mendes de Almeida  

Ranúsia ALves Rodrigues 
Aurora Nascimento Furtado 
Dilermano Melo do Nascimento 
Eudaldo Gomes da Silva 
Lincoln Bicalho Roque 

José Roberto Spiegner 
Milton Soares de Castro 
Odijas Carvalho de Souza 
Vladimir Herzog 
Manoel Raimundo Soares 
Francisco das Chagas Pereira 

Aldo de Sá Brito Souza Neto 

Alex de Paula Xavier Pereira 
Chael Charles Schreier 
Emmanuel Bezerra dos Santos 
João Batista Franco Drumond 
Joaquim Câmara Ferreira 
José Roberto Arantes de Almeida 
Lincoln Cordeiro Oest 
Luiz Eduardo da Rocha Merlino 

Respeitosamente, 

Herbert orge Paes de Barros 
Assistente da Co-missão Especial 
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DECRETO NO 2.255, DE 16 DE JUNHO DE 1997 

Concede inden~o a familia de peara 
desaparecida aia morta em mio de paruapacla 
anlaçao de Partsabação. ao atividades poluam, m 
pertedo de 2 de setembro de 1961 a 15 de 'gomo de 
1979 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribinçáo que lhe confere o ara 84. inciso IV. da 
Coostimeção, e tendo em intui o disposto no 6 22  do art. I 1 da Lei ng 9.140, de 4 de dezembro de 1995. e o parecer da 
Caxumba Especai insutuida pelo ara 4° da cuida un. 

DECRETA: 

An 	Ficam concedidas, na forma dos arts 10 e I I da Lei n° 9 140. de 4 de dezembro de 1995, as 
inderuirtones constantes do Anexo a este Decano. aos beneficuinos nele relacionados 

Ari 2. Ene Decreto entra em vigor na data de SUA pubbcação 

Brasdial ti de junho de 1997 176° da Independência e 109. da Republeca 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(ris Rezende 

MIGO 1 

BENEFICIÁRIO MORTO / DESAPARECIDO 	1 PARENTESCO DoENIzAcAo i RI 

Tereza Cnsiaa,' Denucca Marins Paulo Costa Ribeiro Bastos companheara 111.360.00 

Manlaice dc SOU//1 Moura Gildo Macedo Lacerda companheira 124.110.00 

Luar dc Carvalho Anuro Luar de Carvalho filho -100000.00 	I 

Adalgasa Gomes de Ia. Amime° Carlos &malho Lana mele 124.114110 

(sanas Pescara da Silva Anuamo H 	ias Pereira Nele mar 111.360.00 
Mana de Fauna Oliveira Setobai Aluna.° Mancos Plano de Obrem anual 124.110.00 
ManIda de Jesus Costa Carlos Mortal. Damelli compaulacara I00.000.1.1 

Alice Pereira Fortes Helena Partam Fortes mar 124.110.00 

Valeria Maria dc Araujo Dias Jose Julio dc Araujo irnil 111.360.00 

Sueli Roriz Moreira. Valdelace Lutando 
Roriz. Luna ROnt Nacaf 

Jose Mendes dc Sâ Rena filhas 100.000.00 

Gischa Morais da Cosia José Ratatamado da Costa companlactra 1004810.00 

Edna Pinheiro dc SOU/3 Rola Pedro lerá llllll o dc Soma filha 100.000.00 

Caca Loas de Moraes Sônia Maria de Moraes Angcl Joncs nmde 124.590.00 

Camila Arvoro Angelo Arroio filha 100.1.810.00 

Maria Tereza Nogueira Cabral Anaônio Carlos Nogueira Cabral ode 124.110.00 

Pcdrina José dc Carvalho Devanir José dc Carvalho cônjuge 111.360,00 
Estariam Ribeiro Ferreira Donval Farreara °Munge 100 (110.1.) 

Jorge Viana de Souza Evaldo Lula Ferreira dc Saia irmão 111.360,00 
Sandra Mana de Araujo Fonseca Fernando Augusto da Fonseca caannac 124,11000 

Shunhata Tonam HIr011aki Tongoe irando 111.360.00 

Olga Crispim Lobo Bardamil e Dentre 
Peres Chnspim 

Joehon Crispam anais 124.110,00 

Carlos Alberto Rodrigues dc Sortir José Bartoiorneu Rodrigues de Saara 'mulo 124.11000 
SaInea de Souza José de Souza anua 100.000.00 

Gennalda Melo da Silva José Manoel da Silva cônjuge 10000000 

José Danalian Gomes Pinheiro José Silion Pinheiro irmão 124.110.00 
Gano Artes Ghalardana Luic Ghilardana filho 100.000.00 
Iara Lobo de Figueiredo c 
Isabel Lobo de Ftgueiredo 

Mana Regula Lobo Lote dc Figueiredo filhas 111.18000 

Borborema lianscn Olavo Hansch nade 100.000.00 

Henri Philippe Rachstul Pauline Reiclishal sumido 138.30000 

Iara Lobo de Figueiredo e 
Isabel Lobo de Figueiredo 

Raimundo Gonçalves dc FiguanxIo filhas 100.000,00 

Rogério Pfutnenrenter Rw Osvaldo Aguiar Pfutrenrciter amido 111.360,00 

Nasaindv de Araújo Bane Solodad Barret Vwdina filha 124.590,00 
Enahrua Arta° da Uva wibcno Alouro filha 100000,00 

Oda de Melo, Tala da Salva Leio, 
Maria de Jean da Silva, fira de Siqueira 

Alan Maria Gomos da Salva irmãs 124.390,00 

Nadja Mana Oinara de Lima Aluir CUSlád10 ele Lama cônjuge 124.110,00 

Luar Alva Neto Mutila de Souza Melo Alves cônjuge 124.590,00 

Herman° Pires Fleurv Nato Carlos Eduardo Pires Fieury erma° 111.360,00 

Neila Oliveira Malan Francisco José de Oliveira anu. 111.360,00 

Vara Laicas Alva lodo Lucas Alves erma 100.000,00 

Iricilda Cabos de Moura Manoel Lisboa de Moura onde 111.36000 

Vaniara Sérgio de Aqwno RadOsta Alves Rodngucs filha 124.590,00 

Laia Furtado Tapajós I Aurora Nascimento Furtado anta 124.590.00 

Jorge Thadeu Melo do Na:caiam° Dalennano Melo do Nascimento filho 100.000,00 

Adalton Goma da Silva Eudaldo Goetes da Silva armalo 124.110,00 

Tania Manns Roque c 
Tatuam Manns Roque 

Lincoln BIC31110 Roque cônjuge 
filha 

111.344,90 

Szajna Spiegries Jose Roberto Spicgrecr 	 mar 111.36000 

Zaar Castro Amaral Milton Soares de Castro 	 i 	arma 111.360,00 

Mana Yvone Coaluno Ribeiro Odajas Canalha' de 501/22 	 cônjuge 124.110,00 

Clance Herisol Vladirnir Herrn. 	 cônjuge _ 100.000,00 

Elizabetb ChaliMP Soares 	 1Manoel Raimundo Soares conforre 111.360.00 

Leôncio Samuel Pesara 	 í Prancho° das Chagas Penara
.'  

Pai 111.360.00 

Miguel Barros Camara Lido de Souza e 	Alio de Sá Brito Souza Neto 
Hernani Barros Câmara de Souza 

irmãos 137.220,00 

• Zilda Paula Xaver Perca. 	 Alex de Paula Xavier Penara mie 124.110.00 

Emilia Bnckmann Salvam 	 1 Chael Charles Sehrtser mie 124.110,00 

Franc.o° Bezerra doa Santos 	 I Ernmanuel Bezerra dos Sumos trmao 111.360.00 

Mana Ester Cristelli Drunwod 	 Iloão Batista Franco Drumond cônjuge 100.000,00 

Roberto Cardarei Ferreira 	 Joaquim Camara Ferreira filho 100.000.00 

dada Manem de Almeida 	 !José Roberto Arames dc Almada mis 111.360.00 

Vima Mona Oen 	 1L111031/1  Cordeiro Oest filha 100.000,00 

Angela Maria Mendes de Almeida 	i LUIZ Eduardo da Rocha Medulo 1 	companheira 124.110.00 
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SERVICO PUBLICO FEDERAL 
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERN 

NOTA DE EMP N O 

EMISSA0 r 
EMITENTE 2 

CGC 
ENDERECO r 
MUNICIPIOr  

22Jul97 	NUMERO: 97NE00218 	ESPECIEr 
20000i/00001 - GABINETE DO MINISTRO - Mj 
00094494/0001-36 FONE: 224-1448 
ED. SEDE 4. ANDAR SALA 413 - 
9701 - BRASILIA 

EMPENHO DE DESPESA 

ESPLANADA DOS MINISTéRIOS 
UFr Dr.  CEP: 70064-900 

CREDOR 	r 667109607-49 - ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA 
ENDERECO 	SON 302 - D - 603 
MUNICIPIOr 9701 - BRASILIA 
	

UFr DF CEPr, 70723-040 

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

CLASSr i 30101 03081010316400053 577995 0100000000 249093 000000 103B 

TIPO : ORDINARIO 	 MODALIDADE DE LICITACAOr NAO SE APLICA 
AMPARO: 	 INCISO: 	PROCESSO: 
OF/MUNICIPTO BENEFICIADON DF / 9701 

Op
IOEM DO MATERIAL 
TERENCIA DA DISPENSA r 

VALOR EMPENHO N 	 124.110,00 
CENTO E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E DEZ REAIS******************************* 
**************************************************************************** 
***********************************************************************~ 

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVIU! 

ITEM: 001 
	

VALOR DO ITEM 2 	 1.24.1.1.0400 

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA CONCESSAO DE INDENIZACAO 
A FAMILIA DE PESSOA DESAPARECIDA OU MORTA EM RAZAO DE PARTICIPACAO, OU ACUSA- 
CAO DE PARTICIPACAO 	EM ATIVIDADES POLÍTICAS, NO PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 
1961 A 15 DE AGOSTO DE 1979, CONFORME DECRETO NR. 2.255, DE 16 DE JUNHO 	DE 
1997. 

• 	 TO TAL 
	

124.110,00 

018076/97 -72 

IRIS REZ:.NDE 
	

TERESA RODRIGUES DE LIMA 
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SIAFT97-DOCUMENTO-CONSULTA-CONO2 (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 
24/07/97 5727 	 USUARIO g ÇLEUSA 
DATA EMISSA0 	g 24Jul97 TIPO DE UB g ti 	 NUMERO g 970200214 
UG/GESTAO EMITENTE: 200001 / 00005 	GABINETE DO MINISTRO - MJ 

BANCO g 00i 	AGENCIA g 3606 	CONTA CORRENTE g 997380632 
FAVORECIDO 	 g 667509607-49 	- ZILDA PAULA XAVIER PEREIRA 

BANCO g 237 	AGENCIA g 1220 	CONTA CORRENTE g 72906519 
NUMERO BANCAR:Y{3 	g 002354886-1 	RE00í49 	PROCESSO g 018076/97-72_,,------ 

INVERTE SALDO g NAU VALOR g 	 124.i10,00 

OBSERVACAO 
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIA DE DESAPARECIDO POLÍTICO. 

SENTO INGCRICAO i 	INSCRICAO 2 	GLASSIF”i CLASSIF.2 	 VALOR 
51.0204 97NE00218 	 334909301 	 124„150,00 

LANCADO POR g 09660283172 - CLEUSA 	 UG g 200001 	24jul97 	16g31 
PF5,,, AJUDA PF3:,,SAX PF4.,ESPELHO PF1.2,,, RETORNA 

L=05. C=05 Prn07 07g56 

• 
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Servido de Huellas Digitales Genéticas 

Buenos Aires, 8 de Abril de 1997. 

Informe Correspondiente a la solicitud efectuada por la Sra. Iara Xavier Pereira. 

Con depósito en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires, Junín 956, (1113) Buenos Aires, Argentina. 
Estudio Solicitado: Huellas Digitales Genéticas. 

1.1 	Propósito:Identificación. 

Material analizado: 
•Muestra de sangre perteneciente a Iara Xavier Pereira, Pasaporte brasilefio Nro: D A 
039842 
•Material Oseo caracterizado "B". 
•Material Oseo caracterizado "A". 

Protocolo 

Los estudios se basaron en el análisis de ADN mitocondrial. 
Las mitocondrias son pequefias estructuras subcelulares (organelas) que se encuentran 
en el citoplasma celular, existiendo más de cien por célula. Estas estructuras 
funcionales contienen moleculas de ADN con atributos distintivos. El ADN 
mitocondrial (mtDNA) se caracteriza por ser de pequei-10 tamari°, 16,5 Kb.y fue 
secuenciado integramente por Anderson et al. en el afio 1981. Todas las copias de 
mtDNA de un individuo tienen secuencias idénticas (Monnat and Loeb 1985; Monnat et 
al 1985; Monnat and Reay, 1986) y a diferencia del genoma nuclear la herencia es 
exclusivamente por via materna. Debido a la forma de herencia del mtDNA, éste no 
su 	reco 'binación, y como consecuencia será idéntico en todos los individuos de un 
má o aje materno. 

Este genoma contiene una región no codificante, denominada D Loop que 
erija en su secuencia zonas polimórficas: Región I y II (Greemberg et ai., 1983), 

a'ânálisis se realiza por comparación de la secuencia obtenida de una muestra, con 
bicada por Anderson, que se toma como referencia, estableciendo los puntos en
e un nucleótido a sido sustituído por otro. 

sultados: 

S cuenciación Mitocondrial  
Para efectuar la secuenciación de fragmentos de ADN mitocondrial se realizo 

una amplificación utilizando 4 pares de primers combinados alternativamente a fin de 



Q. n 
• 

uk-1.2 

• 

poder obtener un alto número de copias de zonas hipervariables de este genoma. Se 
utilizaron los primers L16099 y H16401 para la Región I y los primers L048 y H285 
para la Región II. Posteriormente, las mismas fueron secuenciadas y comparados los 
resultados obtenidos de la sangre y los restos óseos, con la secuencia publicada por 
Anderson. 

Se presentan los puntos de mutación hallados, indicando la posición dentro del genoma 
y la base sustituída. El material óseo caracterizado "A" no permitió ser analizado, por 
no rescatarse ADN suficiente para su amplificación. 

Región I 

Posición Anderson Sangre Material 
Oseo "B" 

16178 T C C 
16180 A del A del A 
del A: deleción de Adenina. 
Se secuenció un fragmento de aproximadamente 150 pares de bases. 

Región II 

Posición Anderson Sangre Material 
Oseo ""B" 

73 A G G 
263 A G G 

Se secuenció un fragmento de 210 pares de bases. 

CONCLUSIONES: 

I) La secuenciación mitocondrial presenta identidad entre la muestra sanguínea 
analizada y los restos Oseos "B". 
II) Los resultados obtenidos sugieren que ambas muestras podrían pertenecer a una 
misma línea materna. 
III) A partir del material caracterizado "A" no pudo obtenerse- aterial susceptib d 
análisis. 

Saluda a Ud_ muy atentamente. 


