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ADERVAL ALVES COQUEIRO 

DOSSIÊ ENVIADO À COMISSÃO ESPECIAL 
LEI 9.140 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1995 
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REQUERIMENTO 

1 - Requerimento de Izaura Silva Coqueiro 

2 - Cópia xerográfica da carteira de identidade de Izaura Silva Coqueiro 

3 - Cópia xerográfica do CPF de Izaura Silva Coqueiro 

4 - Cópia xerográfica da certidão de casamento 

• 
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TABELIONATO CANIPINA 
21.1A JOSÉ PAUttNO, 1.440 - FONE 31-763a 

eço 	fi 

tu test.') 	 da v  .... rdade 

wven0 08000 
18W 104 r; 000000 
DivisA::)Ly-J 

• 

Ilmo Sr. 	 SIAPn 
MIGUWL RRALR JUNIOR 
	 LC/CGSC/MJ 

ta,li.C2712/57 5 
Prosidonto da Comissão Especial 

Esplanada dos Ministérios - Ministgrio da Justiça 

Anexo II sala 621-B-Brasilia-DF 

ISAURA SILVA COQURInO, brasileira, 

viúva, portadora da cgdula do identidade RG n2  6.023 . 

997, SSP-SP, CPF 013.385.158 -97, rosidonto e domici-

liada à nua 14 n2  456, Residencial Ipiranga-Sumaré, 

Campinas, São Paulo, cop.: 13181-113, na qualidade de 

viúva de ADRRVAL ALVRS COQURIRO, militante político 

morto durante o regime militar, no dia 06 do Povo-oiro 

de 1971, vem expor P requerer: 

I- O reconhecimento de ADMVAL 

ALVn COQUIRO, como incluso nas determinações do AnT. 

42, inciso I letra "b" da lei 9.140 de 04/12/95; 

II-A indenização corrospondento 

conformo o inciso IIIdo ART. 42  e os Artigos 102 P IIQ 

da lei 9.140 do 04/12/95. 

Rm anexo documentos comprobatrios 

e explicações complomontaros. 

São Paulo, 05 dP Fevereiro dó 1996. 

• 

ISAURA SILVA COQUTPIRO. 
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ODAIR FORMAG.0 - Esc. Autorizado 

Duos DEVIDOS RECOLHIDOS P/ VERBA 	  
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dia dezessete - 

tos e sessenta e dois - 

CERTIFICO que sob os números acima consta que no 

julho - 	de 19  62 (m i 1 novecen- 

	), perante 	Juiz de Casamentos des- 

Distrito de Aracatu BA. E L E nascido em 

C: 	- 	...~7, rilr.  

......1jt 

agr' C3 
	4. 

Ui 

A contraente passou a assinar  I z aura Silva Coque iro. 

O casamento obedece ao regime de  comunhao  de bens. - 

Almenara - MG. ELA nascida em mun  i c de 

Amer. ico Al ves Silva 

Amel ia Alves Silva 

filha de 

e de Da. 

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
1.° OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO 

SCS - Ed. Anhanguera - Loja 04 - Telefone: 224.4026 - Brasília . Distrito Federal 

Marcelo Caetano (Ribas 

LIVRO B -- 	4  OFICIAL TITULAR 

FOLHAS 213  CERTIDÃO DE CASAMENTO 

ÍERMO 	1  225 

ta 	i tal - Dr. Ljic i o batista Arantes  

e as testemunhas constantes do termo, 

foi celebrado o casamento de 

Aderval Alves Coqueiro 	-e- 

I zaura Al ves Si I va. 

no dia 	1 8 de julho de 1937 

tz, 

, a extraí. (Waldir Lopes) 

Met .1. mo,  

••• 

— - 

CARTÕRi0 DO 1." OFÍCIO DE 
l.L'CISTRO CIVIL 

Waldir Lopes de Oliveira 
Técnico JudIcIdrle 

BRASÍLIA — D.F. 

Eu,.. 

40 Blocos - 100x1 - 11/8 

Brasília outubro de 1990. 

filho de 	Jose Augusto Coqueiro 

e de Da. 	Jovel ina Alves Coqueiro 

no dia 	21 de abri I de 19 41 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 

Comissão Especial Lei 9.140/95 
Desaparecidos Políticos 

Oficio n° 025 MJ 

Brasília, 29 de abril de 1996. 

Ilustríssimo Secretário de Justiça, 

Vimos por meio deste solicitar informações sobre mortes de militantes políticos 
no período militar brasileiro. 

2. 	Como é facultada a esta Comissão, segundo o artigo 9°, I, da Lei n° 9.140/95, 
solicitar documentos de qualquer órgão público, requeremos a atenção de Vossa Eminência no 
sentido de localizar o laudo necroscópico, fotos e todas as informações de perícia do local da 
morte das seguintes pessoas: 

- ADERVAL ALVES COQUEIRO (nascido a 19 de julho de 1937, filho de José 
Augusto Coqueiro e Jovelina Alves Coqueiro. Morto em 1971); 

- ANTOGILDO PASCOAL VIANA (nascido a 21 de março de 192... - ilegível. Morto 
em 1964); 

- GETÚLIO D'OLIVEIRA CABRAL (nascido a 04 de abril de 1942, filho de Manoel 
D'Oliveira e Cindrosina Cabral de Souza. Morto em 1972); 

- LÍGIA MARIA SALGADO NÓBREGA (nascida a 30 de julho de 1947, filha de 
Georgino Nóbrega e Naly Ruth Salgado Nóbrega. Morta em 1972); 

- LOURDES MARIA WANDERLEY PONTES (nascida em 31 de março de 1943, filha 
de Antonio Araújo Neves e Tereza Wanderley Neves. Morta em 1972); 

- MÁRIO DE SOUZA PRATA (nascido a 26 de novembro de 1945, filho de Mário 
Rodrigues Prata e Maria de Lourdes Prata. Morto em 1971); 

- MARILENA VILLAS BOAS PINTO (nascida a 08 de julho de 1948. Morta em 1971); 
- MAURÍCIO GUILHERME DA SILVEIRA (morto em 1971); 
- ZULEIKA ANGEL JONES (nascida a 05 de junho de 1923, filha de Pedro Netto e 

Francisca Gomes Netto. Morta em 1976). 



A ro. 02, .9, 12 VegID  
referente ao oficio n° 25 de 29 de abril de 1996. 

3. 	Agradecendo a atenção despreendida, aproveitamos para enviar-lhe cordiais 
saudações e solicitar que nosso pleito seja atendido com a maior celeridade possível. 

Atenciosamente, 

-tee 
RICARDO DE ALVARE GA FERREIRA 

Secretário-Executivo 

A Sua Senhoria o Senhor Desembargador JORGE FERNANDO LORETTI. 
Secretário de Justiça e Interior do estado do Rio de Janeiro. 
Rua Barão de Itambi, n° 60, 9° andar. 
Bairro Botafogo 
Rio de Janeiro, RJ. 
CEP 22.231-000. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E INTERIOR 

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

NOME DO DO PESQUISADO:  ADERB AL ALVES COQUEIRO 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

	  declaro estar ciente das restrições impostas pela Legisla 
Arquivística - dos arts 4" e 6°  da Lei no 8.159/91 -, dos arts. 138 a 145 do Código P( 
que prevê os crimes de calúnia, injúria e difamação, bem como da proibição, decorrent ,  
art 5", capítulo X, da Constituição Federal, de difundir as informações obtidas s. 

(nome T6 (esciti;satro-) 
	 que possam ferir à vida privada, à flor 

imagem de terceiros.  
Assumo, por isso mesmo, integral e exclusiva responsabilidade, no ân 

civil e penal, pelos danos materiais ou morais que possam gerar o uso dos refei 
documentos e informações neles contidos, exonerando, consequentemente, de qual 
respensaóilidade o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e seus funcionários 
respectiva utilização. 

Rio de Janeiro, 

assinatura do requerente 

• 
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Nome 

DATAS 

. 

 ANOTAÇÕES DIVERSAS 

27 11 1970 Planilha do prontuariado. 
( Doc. n. 1. 	). 

27 11 1970 Relaço de Setores, reCerentes ao pL'ontuariado, com um peque 

te no histórico. 

( Doc. n. 2. 	). 

27 11 1970 Histórico, referente ao prontuariado, disposto cronologicame 

te: INFORMAÇÃO PADRONIZADA. 

( Doc. n. 	3. 	). 
14 12 1978 Cópia de Documento e Relação de Setores, referentes ao pronto 

ariado. 

( Doc. n. 4/5. ). 

00 

FRM - SE - 032A 

PRONTUÁRIO 
Nº 4.198.  

ADERVAL kLVES COQUEIRO. 

n- 

• 

• PPPPP RICO 

'To 

.ADO DA GUANABARA 
i,`CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

DtPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL 
DIVISÃO DE INFORMAÇÕES 
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S/2 — SEÇâO DE DCCUM.TCS 	 PRONTUÁRIO NQ 	4.198  

N O M E : 	 N.  ALVES COQUEIRO  

ATUALIZAÇU FEITA ATI 08DE DEZEMBRO DE 19 78 . 
FLS. 

SETORES PASTA DOS. FLS AMLISE DOS SETORES 

ADM 69 — 

165/ 

168 

O Setor refere sc 	o prontuorid) /' 

A Ficha 	foi inutilizada 

AIS 71 — 
1447./ 
147 

ri Setor 

A Ficha 	idem 

DOPS 151 — 179 

ó Setor 

A Ficha 	idem 

TERRORISMO 11 — 647 

Setor 

772 Ficha 	idem 

SECRETO 104 — 406 

0 Setor 

A ne"..la 	idem 

ESTUDANTIL 41 — 243 

//0 Setor 

V 	A Ficha 
idem 

SECRETO 160 — 711 
./ ,,

,0 Setor 

A Ficha 	idem 

O Setor 
A Ficha 

O Setor 
A Ficha 

O Setor 
A Ficha 

O Setor 
A Ficha 

O Setor 
A Ficha 

O Setor 
A Ficha 

O Setor 
A Ficha 

C Setor 

A Ficha 

/9 

O Setor 
A Ficha 

, 
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SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DIVISÃO DE ARQUIVOS/DGIE/SSP/RJ 

L D A 1\1.°  	/  78  

Data: 

Referência: PB n2  268/78/SM4R/DPF/RJ (Prot. DARQ. no 11.254/78) 

Difusão: SI/SR/DPF/RJ 

Anexos: 

São os seguintes os registros aqui existentes, relativamente aos nomes constantes 

do documento sob referência, segundo levantamento de dados de arquivo (LDA) efetuado: 

ADERVAL ALVES COQUEIRO, sem dados de qualifi-
cação, segundo documento aqui existente, o epigrafado banido do 
território nacional, morreu aps travai tiroteio no ano de 1971,. 
com autoridades militares. //////////////////////////////////// 

ADERVAL ALVES COQUEIRO, sem dados de qualifi- 
cação, segundo documento aqui existente, datado de 30/6/1971, o 
epigrafado, que residia à Rua Cosme Velho, 1051- Laraújeiras, / 
foi sepultado no Cemitério de Inhaúma. //////////////////////// 

ADERVAL ALVES CMEIRO, sem dados de qualifi-
cação, que havia sido banido do território nacional, de acordo/ 
com o § unico do art. 12  do hto Institucional no 13 de 05/9/69,. 
retornou clandestinamente ao Brasil, vindo a morrer em 06/2/724' 
na Rua Cosme Velho em tiroteio travado com autoridades militá% 
res. ////////////////////////////////////////////////////////// 

ADERVAL ALVES COQUEIRO, sem dados de qualifi- 

lekação, segundo Informação n2 114/72 do Centro de Informações do 
Departamento de Polícia Federal, datada de 17/01/1972, o epigra 
fado, figura numa relação de elementos cursados em terrorismo e 
sabotagem. //////////////////////////////////////////////////// 

ADERVAL ALVES COQUEIRO, sem dados de qualifica 
ção, segundo documento aqui existente, datado de 03/4/1972?  o / 
epigrafado, elemento terrorista que pertencia a VAR-PALMARES e 

//se encontrava em Cuba de julho de 1970 a abril de 1971. /////// 

RTS/. 
CONFIDENCIAL 

0 destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento. Art. 62 -
Dec. n.° 60.417, regulamento para salvaguarda de assuntos sigilosos. 
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Nome ADERStit 	ALVE3 anten80. 	  

Nacionalidade . BRASILEIRO 

Filho de: 	 JOSí.AUQUSTD CWEIRD 	  

ode. 	JOVELINA_ALVES COQUEIRO 	  

Idade' 	32 	anos em 19...70 	Nascido em_18.de 	JULHO 	 de 1937 

Cart. Ident. ou Prof  • 	 Titulo eleitoral 	- 

Estado civil• 	CASADO. 	 Profissão • 	  

Residência' 	  

Local de Trabalho• 	  

Observações: 	  

ESTADO DA GUANABARA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL 

DIVISÃO DE INFORMAÇÕES 
N.° 

 

	Naturalidade: BAHIA 	  

  

Data Histórico 

Nesta data segundo documento aqui existente o marginad 
figura em uma relação entre outros dos elementos que 
seriam p2stos em liberdade em troca da vida do Embaixa 
dor Alemao. 

Nesta data o marginado figura em uma relaço entre ou-
tros dos elementos que tomaram parte ativa no seques-
tro do Em4aixador Alemao, e nesta mesma data foi Bani-
do Territorio Nacional. 

Anexamos ao prontuario, csposta-ao 	1-268/78/SI/JL, 
DIWW. 

30/0/7O 

15/06/70 

1978 
Inf 

Céi 

ui UsN 	Bocumentactio 

Cimente e Inteimediátia 
1. 239.209-0  
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PRONTUARIADO: jpERVAL ALVES COQUEIRO 

RELAÇZO DOS SETORES REFERENTES AO PRONTUARIADO ATE 27/11/1970  

SETOR 	 PASTA 

lg SECRETO 	 62 

2Q TERRIRISTA 	03 

DOSSIER  FLS. 

119 

13/17 

 

Em 27/11/70, foram inutilizadas as fichas acima 

RESUMO DOS SETORES RECOLHIDOS DO PRONTUARIADO ATE 27/11/1970. 

DADOS DO PRONTUARIADO - VIDE PLANILHA JUNTO AO PRONTUARIO 

Banido do Território Nacional em troca da vida do Embaixador Alemão 

. PIUM. 11.1.,00 - 
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MINISTÉRIO DA JUSTIS. E NEGÓCIOS INTERIORES 

DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

PLANILHA DE REGISTRO 

Nome  ADERVAL ALVES COQUEIRO 

Nacionalidade 	BRASILEIRO 	 

Naturalidade  BAIA  

Filho de  JOSÉ AUGUSTO COQUEIRO 

e de 	JOVELINA ALVES COQUEIRO 

Idade  32  anos. Nascido em  18   de 	JULHO 	de 1  937 1 
Estado OivIl..CAS.ADO 	  Instrução 	  

Profissão 	  

Residência 	  

Motivo 	  

• 	"-- 	
Notas Cromáticas 

Cútis 	e.  4,,, 	 Cabelos 	 , 
-., 

Olhos 	 Bigode 

Barba 	 Como usa 	  

Filiação morfológica e exame descritivo 

Altura 1, 	,......m 	 

Fronte: Altura 	  Inclinação 	  

Largura 	  Sobrancelhas 	  

Pálpebras 	 

Nariz: dorso 	 

Base 	 
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:Ibcrtaçao'd wevolucior•Airlon preuor 
A an.lIlee do .procor_io revoluclergricbranileira•mostrp.j, 
delas e'a inauficionoia de e.uatirca qu;,-pasaum.desenvolver 
(.2.ze a revoLirj-.:o coloca a ce-;.:1a - moc.sata. :'rata- ,3, pois, 
innuficiancia fornando.os e timen indo burna-los onde existem 

numero: .nas nricoen a t31.:adure* .  
rcruc dize co QUC nas,or5sUs existex-os quadrou 'Jjue o pre.Ç.C., 

revolucionaria necessita? Os revolucionarias toje:prieicneins politl. 
co.4 - 

1, e parias° meamo-forum ou primeios a enfrentarema repressâ'o e 
suis 	:Eusi conC,içao de, linhadcs frente lhas deu 
gue neo entz sendo azweitadn.- ras•xIon da..reprvaaão è222.u..rrY4i. •ái:-42•4,  

alarias.  7m.  austentarl InoLdi. 1!íta. que ou ar:adoreceran, yÇ.l_r W4  
do' rara 	elevação do seu 1AV:A tecnico'ideal6givo, aofren4a nn c.ene; 
reto arras cometidas. estaca revolucionarias viram a neces.T.idb.de  

. 	• 	• 	- 
uma anlise.:Roto-cr.'tica de cua priticz7. e atri.;.vs dela oh- icar o 

..
de narwra.;..-  zis 

....1,•.MON • 

• . • poáções política 	lmo2tIana.Queso d; nos revolucionarloc-p 
enquanto quadroa temporadoe nu /uta,'e unIncunulá.çRada mcVtrent 

internaolonalquaddo considera a caAelg_yomo 

=2,I.X9n1ge..14.1Gaxío_u. 
Propaganda política 

daa consequalncias do- Ja.5 f01-4 instauração 
no Brasilawrogime que viola' cotidianamente 

da
tas hl-J.:anon por' 4e mesmo assinada e que oprime 
tripula co meios de co=n-tc4lo de maaaa,utilizan 
pedir que o povo braelleiro-e do mundo inteiro tone conhecimento 
seus atos de terror.-  rãcias,asOntativaa d“12rar ;soe Vêoqueto 

:,.ALIÇÇdag:v04,1049-Xlzètt1410.-Prat11...;xito.quanda elas 	dem 

ran p31a 	per treu vezeu ee conoagulu,que'srar o.manopC,lio.  
MeiO3 de comUniCaçEo da bürguetialevaado as nass2.a papula:cen-a 
g.ãnda revolucionaria. Isco d deu cem-À tomada ca 'Radio 17acionnl 	-L.u-
UrAgOaç;.¡a_t:A201:e no, pequastro do eabaizador. A propaganda poltio..a 
quer4Ereeçues.direfdauttlizandoros meiostradleionais:camc 

;.1 
!‘1C".;W430 	 è,144.44.1 44.,...un4"40,: i  coitado.;';7'ir;t.11 
144 	 ..52119e.D.411".ACèr,;,1M15307,A,W1,,CA4j.ONde.;CÇ171¥411.C439308  d41  02n:2.n-À r,+.2 

mooptgiznjp.,p!2 ,dt4n4rad, 	ten!a-.eMvista:ess'a situaçSa gut- o 
X to de- propaganda polltica ad•-/Cre. importância -.na u40, de. 
coloca nas mals da esquarda revoluoioaarial •durant,Um prioda.de 

limitadotodos'as instrumontosde 7-roPaCa4da-da ditadura. D3::In 
_ 	 - VEllmrkrrgua01 setviço da sevoltteSe.. ::som: ui 

ção,  dos metoarde-colnunien-rRo-;"ditmuls.7t 
	 • 

dá um regi'me de „1:irrn... 
'a declaraCzIa 

o povo brasileiro, m,- 
do..os no acatidó 	im.- 
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'que 	U 	7. ' ela til 	4N1 q 	t6en mermor, .raUlff2 	 ráair3 tempo e, 
bea feate.„. 

. 	ffl 
1 .  

DCYj cone 4 ar 	 r•N 	cont-csnhm 	as Cx¡L!" 
nurprida.e,,incluoive 	 e.e todoo:ou.docu.v...litozi 

cados, na {n 4.- --1 ,-ra.„ por todca.-oa rE too da comunicze.çi:o.•IZ;eue docume.r•tol, 
entre' outros pontoe, d..ve.r-! 
- Caracteriza: o ret:7,1n,  de 	 pata, 
e moreed 
Ái' 

 • 
smtltliS,...injt.,:r_o 	 reveltiel 	•tie'ate or,rf.•..ra 

caracterizedo pelr • •-•- 
carlotlyi.;,;?r a • açz:o oren.uentra'co2.'.o Psponta .,4,-ilenta ao, ce nado de- tbna• 
ror •irr.:J1i.,..-ntado 'no pz.,..1.3• earaeter:':!=d0 ri ato de libortuç:o por tovolu-,  
tionarioa como um 4abeas -corpuu deferido polo poder revolucionario . „link  

leFiv,ota.ç•zi.34, 	• 	 • 	. 
- fazer 2 r-oba,err,nda 	.15.1«taa_irr112,214,3,Mc.. da oisNnizaçao. 
- 

dri.i*irrl,n Lì eolOnia e..-ttra_azdrà e P;rÁlia do ,caqtin,.-Arado alutificont4.c e 
açEp• 

Su,s'actée de caráter geral 
à 	:'guem, escolher? 'Valor da troca"  da personalidade ; 

a 

	

tancia rolitico-econ&nica (12ntro do 	e 4.e nintrIna 
toraacionala 
Tendo isto em conta podemos enquadrar 05 1303S-3,Vdie perulnall~ 

õt.A0N.n Ca turztnneis:, 
1 - rinInsle tz s.trawirsjrnbaixaraor*  adido421/itar*  conaul*  etc)*  

• 
que torna o diplomata eatrangeiromolhv .:?Ue:tivon e  a r,ual.:_:;",n 
"de qufflaao 	 deapta4q,que .gdqgra o a4u aenueatroa L cUro que o zu- 

• 
luçZo da çuenan zerá dr_da 	coixal4çZa de Orçau • 
alca doe eatadoo envolvidox; dtntro•Z;uoc ta01.001n10 02 paí3eG na£3 

,interecontee'para serem en00.7idoe cão eu poluas imperiallenoek. 
Inglaterra; Álemanha Ocidental, Japão e Israel (nele fOr,ra 

litico-economica 	rpa colônZa, ao. que ne3ae cozo nEo ao de-r3 
tira reação caracterizar a .ação co.uo anti-semita). Devene 

nalrea eociallotaa a-Przuwi pela aiaa política iuternâcior.aI e 42 
.*D ,••• 	• • 	 • 

• 

1°  " • 923  111 
	 vérno 	 ta. 

lin outre'ppnto que carcletnrira tr.e;:,â tipo de rief.3';r0 C a 
• a. 

1 	 r. 14P. •14;3,c?,44w4.,i0-,t,a2. e porineo mesmo a prwses3 

publica internheional• 
2 - rir-",,,,,..ente dr cri-uno ocencnico 	Coloczneand. a 

zen_ de ligemiRtervenção_d4reta 	2,,r.,tpwrisconnicoe que coloc:t.r.: 
quentão o problena da int:eg-arzulia 	atroado para inveutir.e.n-t,-; 
trangeire em. Virtude da instabilid,rade_.elltica. 

Incx t. 
c-era . que -rm",,enueet-n'ta - eAa4%. 

ris 
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Sem 

Pasta:  

	

Folha 	',hW WINe. 



dos ot -jet,iv,z}c, 	ação.i - , 

rente 

. 
per-iodo de terpo 

!,r,yrdiata. CZ vlrt-Jdc que c Dras1.1 

- UtiliZnr u.r.1 elenCrit3 	t 	CR 	-c 4aC 	e i1.0 estoji. ". 1^ 

rf 

r.-.-.,,mverno-br:áslisirO:mas-c&we ;eque 	• .:„V. 

Cr.7:-';.;W3la O "pcaor p0.1...41,,,,;3U; ü wirf.4.0 
r 

— 	
e

- 

de...2 ruis o 	 qu?s . rr'nei,,  
. , 

• esta 1.c2.- ciala_e_quwa 	par_batzp,, 

• ;eitss 2.1c extranJiwo.:du 
..._.,„5:v;..-so e .9.-4-;:n • 	C,tì .v:í...)•aur ,11-t.s,r,  a int 	-',103101,  

com o GorCrac. kfaaçilo-ds--1 !"Lemc-.1-to a0 	e(r.r e:0 	 us 

.42.1 

rgvcluerj-c,naros,,...!.....Pertadcsna 
f azemos C1 relaçtlo 3 ...s.sse cle:zer_to 	que   r_ofuo 
ele aux.:cata-4s a,• 	-zopercu.-.3.,•:.o int4,:rnazions.3. pois envolver:to. 
o ::.,et,,eo ,-.13 Vaticano, 

dUas„pr..ztes. aeja_ feito s't 
M.2108 a G co.nunicár,:;,..) 	 owientração do so.411...eala-ro do 
dor. 

— "Ar,r,urlçar.' inicialzentge 35 xra 	 ocrtond ,:, qoe 3."..1;:10257,J" est.& 
e' que seSs .a publioação do ccturnicado pot—ii-Gr...".5. a isspreasçé, apreser.-r,ars- 
aQs. cus exlí;encias 	sE,irort atandida3 paru corookrairt':,...n-a ,rüstituic:-..o do 
"1101E4", ..sso espaço de tecipo, entra o serlues-cro :e a ap,reoer.taçao das-

", oxigencias $crvire para se 
exato de r,-., o,7,,v.r.-1,crler a serem ltbortadoso i e Colunicado, oco to doe 
oa oetros,deve uer assinado pela Orçanizag50. 

-9 

• 11'"laçao. dua revoluoionarics 
I -.21.aasntidade deve estar em'funçao 

çonlentura 	tida . 	.o que SC 
da lnportanota da v2rsonallIsle_eldft .... 
-notou r45:4..,.:, ,questnos'anterlores fora 

una gran':Ie subcstirsaçao do l_mportuneta da (Iça° levando a'se 
• litertaçao• . de um numero mito paluenc de revolucionarios. A3 Pcr -,:e3 

• n.o.. 

sibílitavo= a liberdude  de r.: i1 de 25 nevoluoionarii9s. ceda ur.a. •, 	- 	• wowMasó 

áj. 	'Os nomes 	os oritealbos a serem obedecidos •devem ,se.r. -.1 

, 	roli-',-.isz deÁquadro,(4:1I - 41,1,1icação jurldicai'.: :-_ 
i.)- SugestZeo paru o cae,,odo' nuft.nya dc :,sfe.rno. 	.- 

1 -. runs '. --.revolar os nos dos reeolucionariso antes que c Goterno conccr- . 
de-oo m. . - a ào xi ger-xcia.„...,._ 	 -.. .. 	

dt 	
„,:, _  

ee,.25,.5) Goleia° naeducçordaz ,Coáe 13 oxisonciam ee •posalvol'reo,?..-,.. 1 ,,,.: 
.Çliestre  cor cutro.Oolcoando mova[ te as exigíncie .01 nevit- :.̂--;:.,u. ,': 
A.H.kri2p  iili: a um e partir ,pirge,tu...ma„-,144eriaiva-.:po“.t4c4 eapor13::.• 'o 4„, I.; >,50.'..,:. 

...W.áart• 
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• 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA 

.11SES t'UQUE.1- 
:a0 	 "Baiano". Es- 
tuilant,,- Em 1967. numa bri-. 
t'a. assassinou um rapaz em 

Participou de gtaçe 
todos os atentados da vrn. e 
de asnaltoç a bancos e a car-
ro-pan•::“lor. Implicado, tam-
bém. na seqüe,4ro dr um sol- 

daao da Fõna Pública 

Imprensa Oficial RJ. — 
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1 itx 
e 

40Coi1CaOrir71:0X4iXila 

(.!:3 Janeiro 

... 

tiOn 

//`'
nI  

et.13 

S B 
PROTOCOLO 

Ga,(25 05 /1,0 
DO - DOPS 

—1 CONFIDE 

CIE — 1e DI . 3a 2.14 . 10 DE SSP/08 tL DPF la  AM 
411  Rm 21  Ilde/inf 30 ac lo DC . Arq. 

Cópia de Objetives de Uma ieragáo de Sequestro, com5 
ris 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I EXÉRCITO --- 2." SEÇÃO 

1. ASSUNTO 

2. ORIGEM 

3. CLASSIFICAÇAO 	: 

4. DIFUSÃO 

5. DIF DESDE ORIGEM : 

6. ANEXO 

7. REFERENCIA 
	

: 

INFIREAÇA0 lia 6 9 //to  

— Esta Agílincia divulga, a titulo de Infdrmaçgo, o documento em anexo , 
e' rendido na casa de JCAREZ rE BRITO ( Rua Visconde de Albuquerque, 
GB) elemento atuante do VPR. 
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1 - CONSIDERAÇOES SÕBRE OS OBJETIVOS DE UMA OPERAÇÂ DE SWE,Wni„, 

A - Libertação de revolucionarios presos 
A análise do processo revolucionário brasileiro mostra suas fa.lbA1. Uma 
delas e a insuficiencia de quadros que possam desenvolver as tardias 
que a revolução coloca a cada momento. Trata-se, pois, de superar esta 
insuficiência formando-os e stambém indo buscá-los onde existem em gran-
de /limara: nas prisões da ditadura. 

Porque dizemos que nas prbsões existem os quadros que o processo 
revolucionaria necessita? Os revolucionarios hoje prisionetos politi-
cos, aa0_414e1ça militantes que se colocaram na llnhaJefrente_d1.1qta 
e porisso mesmo foram os primeiras a enfrentarem a repressão e caírem em 
suas mãos. Essa condição de linha de frente lhes deu uma.Rxperieneia. 
que não esta sendo aproveitada. Nas mãos da repressão Law_raxaluclo-
narios xx sustentaram um tio de luta que os amadureceram, gentribuin- .,•_.....,.• • •••,á, 	• 	• F.• ..1••• 	 • • 	 ••••• •••• 	ry•- 	 • • 

	

. 	. 	 • 

do para a elevação do seu nivel técnico ideológico, sofrendo na carne 
pelos erros cometidos. esses revolucionarios viram a necessidade de 

al 	uma análise auto-critica de sua prática e através dela chegar a noras 
po4Ses políticas.„A importância que se dá aos revolucionarios prescs 
enquanto quadros temperados na luta, e uma acumulação do movimento re-
volucionaria internacional,quaddo considera a cadeia como uma escola 
de revoluDjanarlais. 

B - Propaganda polltica 
Uma das consequências do AI-5 foi a instauração dê um regime de terror 
• no Brasil. Êase regime que viola cotidianamente a declaraçae dosdirei-

. 
tos humanem por ele mesmo assinada e que oprime o povo brasileirc, ma-

11, nipula os meios de comunicação de massa utilizando-os no sentido de im- 
pedir que o povo brasileiro e do mundo inteiro tome conhecimento .dos 
seus atosda.terror. TOdam_astell.Mivas de furar esse balcqueU,-qjo. aly 

eaquerdas_revolucionariaslizeraao_tAyeramexitd,quando elas'as 
ram pela vilencia por três vezes se conseguiu quebrar o monopólio dou 
meios_debomunicação da burguezia levando as massas.popularesarosa, 
ganda revolucionaria. Isso de deu com a tomada da Radio Naeierl 2 In- 

dependência (ABO), e no sequestro do embaixador. A propaganda polticA. 
que a esquerda faz utilizando os meios tradicionais como panfletaem, 
jornais, pixaçSes, etc, tem um alcande muito limitado. Traar...9. , , 
.da_se„conseguir_ter acesso aos meios de comunicações de massa quo - oça 

monopoliXado_pela ditadura. E tendo em vista essa situaçao urro, 3v, 
to de propaganda política adquire importância na ação de.ses1 ,o 	ele 

coloca nas mas 	esquerda revolucionaria, durante um perioâe4c tt,me • .•... 	 • 	 . 	• • 	• • 	• • •• 	• 

limitado todos os instrumentos de propaganda da ditadura. DettSa 
c4oca-se radio, TV, e a imprensa a serviço da aevolàção. Essa utilt.na- , 

ção dos meios de comunicação da ditadura deve ser feita levandu et een- 

PPPPP • C.C1.1100 
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ta que ela utilizara esses mesmos meios durante muito mais te::po e, nes—
te sentido nossa propaganda deve ser muito bem feita. 

— Deve constar de um documento pUiticu que contenha teclas as exigencias a 
serem cumpridas, inclusive a divulgação de todos os documentos e comuni—
cados, na Integras, por todos os meios de comunicação. Nesse documentos, 
entre outros pontos, devem constar: 

— caracterizar o regime de terror vigente no pais, denunciando torturas 
e mortes. 

— desmistificar o caráterdasaç3es revolucionarias que ate agora foram 
caracterizadas pele ditadura como terrorismo. 

••••••••••...N.O.“.• 

— caracterizar a armão do sequestro como resposta vilenta ao estado de ter- 
ror implantado no pais, caracterizando o ato de libertação por tevolu—

cionarios como um habeas—corpus deferido pelo poder revolucionario em 
gestação. 

— fazer propaganda das icgiaa500.gliZrta.0, da organização. 

— lar149,Tacc.) 	PrilaY_r_WI__OP_Ora.e.m. 
. 

I— dirigir—se a colônia estrangeira e família do sequestrado jutificando 
ext..icapAoap.çá-o. 

Sugestões de caráter geral 

A — Quem . escolher? "Valor da troca" da personalidade ; dada_pelaanun.impor- 
. 

tanciaeoliticc7economicadentrod pais e__ do sistemaair.Perialista in— 
ternacional. 	

______.•_• .. . 

Tendo isto em conta podemos enquadrar os possiveis personalidades na 

seguinte ordem de impprte,nc4:.  	 e 
.. 

1 — Diplomata estrangeiro  (embaixador, adido militar, conGul, etc), O 
. 

que torna o diplomata estrangeiro melhor—  "objetivo" e a qualidade a._ . 	•  ______•_._••,•_•._• . 
•Cl_QUestão_de Estado que adquire o seu sequestro. É claro lue a _....••. 	__••••.•••• 	...•_.••... • • 	e• •••• ••..•••• • ••••,..• • . `,• • •• • •• • ' • 

so—
lução da questão será dada pela correlação de fôrças pol{Cido—seonô. 
mica dos estados envolvidos dcntro.Desse raCiocinio 'os países mais 

interessantes para serem envolvidos são os países imperialistas: 
EUA; Inglaterra; Alemanha Ocidental, Japão e Israel (rela fôr-;;E_ cc.:. —a_  
litico—econômica de sua colônia, so que nesse caso nao se deve pa=i 

tir a reação caracterizar a ação como anti—semita). Deve"'. ,,,aclu'ir 

osapafsvs, socialistas, aPrança, pela sta política internacioaal e 02 .  . 
paisencomgovern? progressista. 

Um outro ppnto que caracteriza esse tipo de sequest:o ,ç a cobertu 

ra da imprssna_internacional e porisso mesmo a pressão ca opinilãJ 
. 
publica internacional. 	 .  

• , 
2 — Dirlgente de grupo econômico ernacional. Coloca—se aqui'aly4Ota:- 

1,  
Virem de uma intervenção direta,d9_crupos_econSmicos_qua'9t  1c4arg. eI 

qucstao o problema da insegurança domercado_parainvest' enao es—

trangeiro em virtude da instabilidade_politica. 

3  — 
É claro que um sequestro de esse tipo de personagem coloca, 

là 4: 
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que o governo brasileiro mas esse xeque terá maior ou menor fOrça dependen-
do da importanciaapolitiporeepnemiça dp_perponagem_pp,esquema de fOrças que 
controla o poder político; e Obvio dentro dessa argumentação quc se coloca 
a questão: 0personagem. se civil_militar? É também a questão quem deve 

ser! Pois o quadro_político .brasileiro.e tão nebuloso que, nunca se sabe 

quem esta por cima_e_PlUem esta .• por.haixo. 
3 - Como proceder 

Sabe-se que o Brasil atual e centro das atençães mundiais em virtude das 
denuncias feitas no estrangeiro da ditadura militar. Aproveitar-se dessa 
situação e através da ação aumentar a intensidade desta atenção deve ser uni.  
dos objetivos da ação. 
	gedidad. práticas_ 

I - Mana,er aateneq_1,ara paseqtaestoadurante um período de tempo relativa-
* mente longo, uma semana talvez. 

- Utilizar um elemento de projuão da Ireja e que não esteja compactuando 
com o Governo. A função dessa elemento do clero será de .acompanhar os 
revolucionarios libertados_pa sua_viages_£tQ.o exterior. A sugestão ea) 
fazemos em relação a esse elemento e que seja o Nille¡Q_4pQ.Stál:1-CJO, "p313 
ele aumentará a repercussão internacional 'pois envolveria diretamente 

o Estado do Vaticano. 
III - Exigir que o,relacionamento,antre as duas partes seja feito attavea.  

meios de comunieaçao_deamassa.aVide orientação do sequestro do 2mbai;:a-

dor. 
IV - Lançar inicialmentge se um cemunicado cortando que D. '1:0MEM° está 1g1 

• . 
e que após a publicaçao do comvnirado por toda a imprensa, aproseatar:,- 

. 	. . _   
mos as exigências a serem atendida para conseguifem a resVatuiCraj 

"HOLEM", Ésse espaço de tempo, entre o sequestro e a apresentação rala- 

• exigências servia  servitá para se avaliar a,repercussa e_se_flxer_o_no 

exato deaa'avoluciorarios a serem libertadosw asse comunicado, coma +-'(-

os outros, deve aer assinado pela Organização. 
C - R lação dos revolucionarios 

1 - A quantidade deve estar em função da importância danersenalidada 
conjuntura política. Mas o que se notou nos _sequest-ros arteriorr:a .t"Ca'a 

ores grande oabestimaçao da importância cia ação levando a ee exiOr a 
libertação de um numero muito pelueno do rsvolucionarios. As • 	pc

sibilitavam a liberdade de mais de 25 revolucionarioe, cada 
II - Os nomes , os criteertos a serem obsdecidos devem ser - 1),J.m:?oraaa,a 

 

política doÁ quadro4; II - implicaçãa jurídica. 
Sugestãespara_ocaao_de_negatixe,de_goverro. 
I - Nunca  revelar os nomes dos regolucionariso antes que o 

de com as exigência. 	 .a 

II - Se o Goi.eino não concordai com ta exigências se possível 	 -.- 

Igestro com cutrc, colocando nowmente as exigências jr 
cut4-los um a ume partir para uma defensiva políticaresponla 	aa a 

 

 

  

• 
J, 

- P.PRI .CC.«... - 



4 roi. 2,2, e "60 

 

62 
Libo 



f 

Áros 02,9 P. Li 
1610 

• 1 

• 

.•, puf-turk 

-CÓPIA- 	 - 4 
a ditadura pelas mortes. 

SObre os companheiros presos em S. Paulo achamos deve-se dar prio-

ridade para libertação: 

Após discussão entre companheiros das várias organizações obede-

cendo ao critrio de importância pol.{ ica, em termos de'contribuição 

imediata no processe° combinado com implicação jurídica dos Companhei. 

ros, relacionamos que devem er pr ritamiamente libertados: 

A - Companheiros do Proces VPR 	come, o de 69 

x 1) - PEDRO LOBO DE O.  OLIVEIRA 

x 2) - DULCE DE SOUZA/-- 

x 3) - OTACILIO. PEREIRA DA SILV 

x 4) - ANTONIO ROBERTO ESPINOSA 

x 5) - OSVALDO ANTONIO DOS SANTOS4 

x 6) - JOSÉ MARIANI FERREIRA ALVEe 

7) - ROBERTO CARDOSO FERRAZ D 

8) - ROQUE APARECIDO DA SILVA" 

9) - NELSON CHAVES DOS SANTOS 

10) - ISMAEL ANTONIQ DE SOUZA 

B - Companheiros do Pr esso ALN / 

x 1) - TAKAO AMAN 

x 2) - CARLOS EDUARDO PPESALaRY 

x 3) - CELSO ANTUNES HORTA/ 

x 4) - ATON FON FILHO" 

x 5) - JOÃO KATSUNOBU AMAM? 

x 6) - MANOEL CIRII0 DE OLIVEIRA ̀NETO 

x 7) - PAULO DE TARSO WENCNSLy 

x 8) JEOVÁ GOMES 

x 9) MARIA APARECIDA DOS SAÈTOS 

10) MARIA APARECIDA COSTA' 

C)- Companheiros do Processo Ala Vermelha  

x 1) - ADERVAL ALVES COQUEIRO) 

x 2) - DERLI JOSÉ DE CARVALHO' 

x 3) - DANIEL JOSÉ DE QARVAIRO 

4) - RENATO TAPAJÓS 

5) - CARLOS TAKAOY # 

D) Companheiros do Proc sso VAR-PALTRE 

x 1) - JO.X0 BATIST (MAUTO) 

2)- DILMA VANA ROUSSEF LIN J1 

3) - ALFREDO NOSOMU SUKUMU 

(x - estes companheiros deve-se dar preferencia em funço .ir 

suas implicações). 

- •••[1. •1C I 
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ABRAÇOS A TODOS OS COMPANHWIROS DOS PRESCS DA VPR 

ATÉ BREVE, JUNTOS DE ARMAS NAS dos 

VENCEREMOS 

• Ara .2,0z e 1̀3/210 
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55555 O DA GUANABARA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

= DELCO/X/7A DE OP,D31.i POLiTICA E SOCIAL  = 

!ENQ irº 269/7V 
	

En, 10 de fevereirr,  de 1971. 

Do: Dr. Delegado de Ordem Política e Social. 
Ao: Sr. Diretor da Diviso de Informações. 

Assunto: = Diligencia do 1Q Exército. 
Ref.: Registro nº 177/71. 
Anexo: *ia da ocorrendo. 

Sr. Diretor: 

410 	 Para fins de conhecirento, reme 
to a V. Sa., copia do registro da ocorrendo sob o 
nQ 177/71 do corrente res, desta Especializada. 

De; f 
-C O N  

EM _M 1.7/  

.gpins: 
Arquivo: 	1 
C. • 

Atenciosas SaudaOies 

42.~4a-C--

=DELEGADO= 
SD/SAF 
REGISTRADO 

ilemo  ifW  19  

.ge 
\mit etor de Dl ;.) 

FRM SÃ - 005 A 

P.n SD/SAF, para 

;-:rquivar. 

;1 

Ar;  

Apt1 
fia:;ta 	62 
Folha : 	46i 

*o' 
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Delegacia de Ordem Política e Social. 
Serviço de 06 para 07 de fevereiro de 1971. 
Comissário de dia: =,Dr. Maur/cio da Silva Lintz. 
Registro: = MV') P = Na 177 = DILIGÊNCIA DO IQ EXÉRCITO. 

Is 15,25hs., compareceram elementos do 
Exercito comunicando que, em virtude de una diligencia ocorrida, 
momentos antes, na rua Cosmo Velho, 1061, resultou aguaerte, mio 
identificado. bestas circunstinclas emiti guia para remonto do- 
cadVer para o 	esclarecendo que a identicaçho do faleci-
do dever; ser feita através do sistema daetiloscepia. Mais tarde 
disseram-me que • morto era ADERVAL 90È COQUEIRO, um subversi-
vo que havia sido banido para a Argélia, Von Holleben. Nu esta, 
te, compareci ao I.M.L., acompanhado do nosso fatigrafa e dacti-
loscopista, tendo eu mandado tirar as impressies digitais do mos 
to, a fim de que sua identificaçia se faça cientificamente pelo 
I.F.P. Mais tarde o 10  Exercito nes mandou uma senhora velha que 
estava morando no apartamento onaresidia • subversivo. Trata--
se de Albertina Moreira Siqueira, 73 anos, parda, natural do .Ma 
ranhie, viúva, filha de Abri. Moreira e Ces;ria Costa Moreira. O 
Sr. Oficiai do Exercito pediu-me para arranjar um asilo para ql 
tada senhora. Contudo, carente de tratamento, chamei a ambullin--
cia, tendo vindo o Dr. Paulo, de H.S.A., e qual levou dita senil' 
ra para aquele nosocômio, onde a mesma dever4 ficar internada ate 
segunda feita, sendo que o digno Oficial do Exercito disse que 
a partir de scgundc. feira, iria remove-1a para o Hospital Central 
do Exercito. = DESPACHO: Sépia ao COD1/I Exército, remetendo-se 
as individuais datilese4pieas. Cópia. 1 NI., e Cel. Diretor do- 
DOPS.- 22 Despachn: = Proceda-se a Investigação 	 Em, 7 
de fevereiro de 1971.lss. Dr. Nelson Hatem - Delegado.***.*.***. 

Confere, 

	

Argi;¥ FtWco do 	
da Joheiro 

Cultural 

í 	 dl 	l  

r. Sracir 	Ar/IDIPI 

	

Pasta 	01 	 
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PPPPP •.C1Cl11•0 • 



Delegacia de ordan P•Vtient e Social. 
Derriço de 06 para 07 de fevereiro de 1971. 
Comiasgr5o de dias sz Dr. Mauríc' da Silva Lints. 
Registros = LIVo PAR e NO y7 DILIOCC/A DO 1* EdRCITO. 

Ás 15,25hs., compareceram elementos de 1gt 
Exército comunicando que, em virtude de una diligtencia ocorrida, 
mementos antes, na rua Come Velhos 1061, resultontleisearte, nte 
identificado. Nestas cireunstInclaa emiti guia para remoçie da-
cadiver para • I.K.L., esclarecendo que a ldenticaçais de faleci.. 
de devera ser feita atraves do sistema daetileecipie. Mais tardo 
disseram-me que e morte era ADERVAL ALVES COQUEIRO, um subversão'. 
ve que havia eido banido para a Argélia, Ven Holleben. Rio estNÉ 
te, compareci as I.M.L., acompanhado do nosso fotógrafa e daeti-
loscepista, tende eu mandado tirar as impreseies digitais de ma, 
to, a fim de que sua identificagZo se faca cientificamente pele 
I.F.P. Mais tarde • 11) Exercite nes nandeu una senhora velha que 
estava morando no apartamento endd residia • sahversivo. Trata--
se do Albertina Mereira Siqueira, 73 anos, parda, natural do .) 
ranhiss, viúva, filha de Abro Moreira e Cedria Costa Moreira. O 
Sr. Moira do Exercito pediu-me para arranjar um asilo para el 
tada senhora. Ccntudc, carente de tratamento, eNmei a ambullIn.... 
eia, tendo vindo o Dr. Paul©, do %C.A., o qual levou dita senil 
ra para aqu'àle nosocômio, onde a mesma dever‘ ficar internada ati 
segunda feita, sendo que o digno Oficial de Exercito disse que 
a pn,'tir de segunda feira, iria renove-la para o Hospital Central 
do Exercite. = DESPACIX! Cópia ao CODI/I Ex4reito, remetendo-se 

as individvals drItilerc4pieas. Copia á Da., e Cel. Diretor do. 
DOPE.- 2Q Despachas = Preceda-se a Investigaçío 	Dm, 7 
de fevereiro de 1971.Ass. Dr. Nelson Matem - Delegado.***.*.*.*. 

Confere, 

 

- PAPEL InCICLADO 



115 
- A ro, .2.2, e 	o  

e\es'b  
,OSP- 

v.24 0, 

,7:39  
0 

ESTADO DA GUANABARA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA POPIELICA 

= DELEGACIA DE  ORDW POLÍ'T'ICA E SOCIAL = 

R69/71 
	

Er, 10 de fevereiro de 1971. 

Do: Dr. Delegado de Ordem Política e Social 
Ao: Sr. Cel. Diretor do D.O.P.S 

Assunto: = Diligencia do 10  ExÉ 
Ref.: Registro no 177/71. 
Anexo: Cópia da ocorrencia. 

Sr. Diretor: 

Para fins de conhecinento, re 
reto a V. Sa., ceçpia do registro da ocorrencia 	sob 
o nº 177/71 do corrente res, desta Especializada. 

Atenciosas Saudnes 

Gill 
N.o j69 

HM i5-S'7e 
DATA 	, 

=DELEGADO'= 

J)e- 47) mee.uy, oi 

e' • 

-4-  
?"- 

-- 

ALLADyRr Amos DRAGA 	7  
Ch-,f, do Gabinete do DOPS/GB. 

Delegado de Policia - Mat. 700.636 
FRM SA - 005 A 

Cópias: 
Aro uivo. 	1 
C. 

• 

Pasta : 
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PODER JUD!CIÁR!O 
r n AlinITCRIA DE EXERCITO' 

è.t NelfilSereo , -Igiáltid • 
PAULO 

SENTENÇA 

"Vistos, etc. 

Relatório  

Consta doe presentes autos que 59 pessoas' 

foram denunciadas por crimes contra a segurança nacional', con 

fortia-abaixü será especificado com relação a cada uma delas 

como militaütes da sociedade criminosa auto-denominada "ala 

vermelha do partido comunista do nrasil". 

Inicialmente, foi aforado nesta Auditorias 

o inquérito policial que tomou o número 209/69 ; posteriormen-1 

te, aforou-se o inquérito n2 215/69 ; et  afinei, o de n2  72/71. 
7 

Levada a termo a instrução criminal em cada um deles, verifi 

cou-se a necessidade de unificação dos três, tenld-se em vista 

não apenas a conexão de fatos, como, especialmente, a contine 

eia, que obriga à unidade processual,conforme,estabelece o 

tigo 102 do Código de Processo Penal Militar Com efeito,nas 

três denúncias oferecidas pelo MP, recebidas e processadas pe 

lo Juízo, constava explicitamente a referencia a fatos crimi 

nosos atribuidos à aludida "societas sceleris", havendo caso 

de denunciados que figuravam nas três denúncias. Assim, por ' 

decisões proferidas a 11.1008 ( proc. 209/69) e a fl. 2121(pro 

cesso 215/69) foram tais processos unificados ao'mais recente, 

de n2 72/71, em que se concluiu a instrução e se armou o julga-

mento, despachos Coses que44 invocavam os artigos 100 letra "a' 

e 99 letra "c" do Códigode Processo Penal Militar, sendo as 

partes devidamente intimadas ( fl. 2123v), e tendo concordado 

o Ministério Pâblico como a Defesa, com a providencia, que at n-

deu aos melhores interesses da Justiça. 

O PROCESSO 209/69  

Neste processo foram denunciados Aderval 

Alves. Coqueiro,Daniel Josíde Carvalho,Derly..J006 de C ri ho 

- 	WICICLADO 
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• PODER • JUDICIÁRIO 
'2.a AUDITORIA Oh EXERCI 1- '? 

2.r, Circuoscrich Judiciaria
si,d PAULO 

      

Devpnir José e-Carvalho,Elio Cabral de Souza (ou Helio ou 

Flávio Cabral), Gesésio Borges de Melo,Joel José de Carvalho, 

Jairo José de Carvalho, José Anselmo da Silva,José Couto,Leal, 
e Sergio Massaro. 

Lincoln Cordeiro_Oest, Misael Pereira doe Santos. Afirma a de. 

mineis. que todos eram integrantes do PCB, havendo sido organi-

zadas duas dissidências, por alguns dos denunciados. Denomina-

ram-se elas ALA VERMELHA DO PCB ( encabeçada por Derly José de 

Carvalho) e GRUPO ESPECIAL NACIONALISTA REVOLUCIONÁRIO ( diri-

gido por Daniel José de Carvalho). A seguir, atribui a tais 

pos os seguintes atos delituosos : 

1. ASSALTO a viatura do Banco da Lavoura de Minas Gerais, em 

8 de fevereiro de 1968, na Av. Alberto Soares Sampaio, em ' 
frente ao n2 1520 (Mauá), subtraindo Q$23.279,40, praticado 

por DERLY, "Julio","Waldir","Walfrido" e "MartinhoUnterior 

mente,"Julio","Waldir" e "Martinho" haviam roubado um táxi 

aero-willya, cor cinza, que pintaram de preto, e de que se 

utilizaram para o assalto. As informações necessárias ao cr 

me teriam sido fornecidas a HELIO CABRAL por MISAEL PRRRIRA 

DOS SANTOS, valendo-se da condição de funcionário do banco. 

2. ASSALTO a viatura do mesmo Banco, em 3 de junho de 1968, na 

mesma avenida, em frente à Companhia Ultragaz, participando 

DERLY e os elementos da outra ação', até então só conhecidos 

por cognomes. Subtrairam Q$87.200,00, frisando a denúncia 

que , do mesmo mesmo modo, as informações necessárias ao 

assalto foram dadas por MISAEL AREII0 CABRAL. 

. tentativa de ASSALTO a viatura do Banco Prances e Brasilei 

digo Banco Francês e Italiano para a América do Sul, em 24 

de março de 1969, na rampa da avenida Manoel da Nóbrega,co 
participa4ão de DERLY, "Waldir,Walfrido,júlio e Martinho", 

usando os assaltantes um corcel vermelho roubado no Pacaem 

bu. Apesar dos disparos de arma de fogo feitos pelos asshl 

tantes, a viatura do banco conseguiu escapar. 

4. ASSALTO à agência de São Bernardo do Banco Francês e Itali 

- PPPPP .«,«.Do 



72/11- 
na 	Dr. Flaquer, em 7 de abril de 1969,00m subtração dó 
Cr417.396,82. Participou o mesmo grupo, com exceção de "Wál-
dir", o qual só participou do roubo do carro usado na ação, 
tomado de um nissei, na Av Brigadeiro Luiz Antonio. 

. ASSALTO ao carro pagador do Banco Francês e Italiano , na 
Alameda Campinas, em 14 de abril de 1969, do qual resultou 
a MORTE de Francisco Bento da Silvá, funcionário da seguran-
ça bancária, assassinado no local. Resultou, mais, a morte  
de Luiz Ferreira da Silvá, funcionário do banco, ferido no 
assalto, e que veda) a morrer pouco depois, no hospital para 
onde foi levado. Além disso, do ato resultaram lesões cor  
raie no funcionário bancário Elivio Broquini. Frisa a de 
cia que, de tal crime, participaram DANIEL e DEVANIR José 
de Carvalho, José Couto Leal', Aderval Alves Coqueiro,"Ma 
e "Nelsinho", tendo sido usados pelos criminosos dois auto 
móveis Volkswagen, ambos roubados, um no Brooklin e outro 
no Morumbi. Foram subtraidos mais de C425.000,00. 

. ATENTADO terrorista à empresa de 'ónibus "AUTO-VIAÇÂO 
em 13 de maio de 1969, na garagem da Estrada M'Boi Mirim, 
sendo alegado um "protesto" contra o aumento das tarifas. 
Participantes : Aderval Alves Coqueiro,"Mauro", José Couto 
Leal, "Francisco" e "Joaquim". Levantamento do local previ 
mente realizado ppr Devanir José de CarvalholJosé Couto LQal 
e "Mauro". Dispararam tiros, rajadas de metralhadora e ati 
raram coquetéis molotov contra 'ónibus estacionados no loca/. 

7. Tomada da "Rádio Independência", na rua OlaVo Bilac n2  93, 
em São Bernardo, em 12 de.  maio de 1969, com irradiação de 
mensagem INCITANDO O POVO À LUTA ARMADA. Participantes : 
Derly José de Carvaiho,"WaIfrido","Waldir" e "Martinho". 

• ASSALTO ao Banco F.Barreto, em Osaeco,em 7 de março de 196à, 
agência da rua Marechal Rondon 105, com subtração de 0$8.000,00. 
Utilizado um veículo volkawagen roubado§no Brooklin, por D4Diel, 
Devanir e "Mauro". Participantes do assalto ao banco: Devanir, 
Aderval,Daniel, José Couto Leal,"Mauro". Deixam, no local, 
panfletos incitando à luta armada, com assinatura do GED.00 
ESPECIAL NACIONALISTA REVOLUCIONÁRIO. 

Após descrever tais ações, e individualizar as 
imputações - o que será feito abaixo- afirma o Ministério Pá-
blico ser patente que " a partivipação dos denunciados nos atoe 
descritos, material e  ifitelectualmente, tinha por fim a-reorgw--
nizaçao do Pdfi7--C-Om o_intuito de  eubverter_a_ardem_pol(tiCo-elcial  
Vinte, embasados na,it!1215Len,laniniata.n 

Do inquérito policial, constam as seguintes peçás 

de relevância para o julgamehto : 

PODER JUDICIÁRIO 
AUDITORIA DE EXERCI -10 

2_a CiRunscrido 
540 PAULO 
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PODER JUDICIÁRIO 
2.n AUDITORIA DE EXÉRCITO 

- 2 	Circaoscrição' Mil:á-lila Militar 
SÃO PAULO 

ro e apreensão do auto volkswagen sedan, ano 1968, 

• 

• 

motor n2 BF-146563, chapa 26-44-62, abandonado na av. 
Marginal, altura do Jockey Club, veículo usado no assal-
to da Alameda Campinas. 

f1.42  - depoimento do proprietário do aludido varro, de nome 
Karl Zingler, estando a fl . 80 o auto de restituição. 

f1.129-  ofício à Secretaria de Segurança, do Sindicato das Em-
presas de Transportes, noticiando o atentado à Auto-
Viação-Jurema. A fl. 131  está cópia do panfleto lança-
do na ocasião, assinado pelo GENR. 

£1.135-  Portaria instaurando inquérito obre o assalta à Rádio 
Independência de São Bernardo do-Campo. A fl. 157  está 
o auto de apreensão da fita magnética em que ficou gra .  
vada a voz de alguns dos assaltantes. A fl. 159  está a 
transcrição da mensagem gravada e irradiada, da qual 
constam expressões tais como : LUTA ARMADA CONTRA A DIr 
TADURA DOS PATROES. COMPANHEIROS, ORGANIZEMOS AS FORÇA • 
ARMADAS REVOLUCIONÁRIAS POPULARES. 

£1.170-  Exame pericial em local de homicídio( assalto a velcu-1 .  
lo bancário, na Alameda Campinas). Fotografias a f1.17 
até 180. Laudo de exame necrescópico da vitima LUIZ 
FERREIRA EA SILVA a fl. 239  • Materialidade do delito. 	tN £1.182  - Portaria de instauração do inquérito shre assalto a 	. 

viatura bancária em frente à Cia. Ultragaz, em 3/6/68. 
W i  flan  - Boletim de ocorrência : assaldo ao Banco F.Barreto, 

em Osasco, em 17/3/69. 
f1.2oo  - Exemplar do panfleto lançado quando do assalto supra 

referida. Assinado pelo GENR. " ESTA AÇÃO DE RE UISI O 
(sie) TEM O FITO DE CRIAR DE IMEDIATO AS CONDIÇ ES NE.. 
CESSÁRIAS, CAPAZES DE DESENVOLVEROUTRAS DE MAIOR 
GADURA...NÃO SINTAM SEGUROS (sic) LACAIOS DO IMPERIAL 
MO, O TRIBUNAL DA HISTÓRIA ESTÁ DELIBERANDO." 

£1.204-  Boletim de ocorrência. Assalto de 24/3/69 à viatura 
do Banco Francese Italiano para a América do Sul, na 
rampa da rua Manoel da Nóbrega, altura do n2 620-tentativa. 

£1.256,  até fl. 268 - fotografias de " ARMAS,MUNIÇÕESIMPLOSIVOS, 
RÁDIO-TRANSMISSORES, APREENDIDOSNA RESIDÉNCIA DE DANIEL, 
DERLY E DEVANIR JOSÉ DE CARVALHO." i. £1.362  - Oficio da "Seguran4a Bancária e Industrial Limitada" 	t. 
comunicando que, durante o assalto da Alameda Campina0, 	1 
foi tambm roubada a carabina UBEO calibre 22 2 22.6 7, 
registro 486.798, então distribuida ao vigilante Fran isco 

é n 

Bento da Silva, assassinado na ocasião. A FL.363  CONSTA 
AUTO DE DE APREENSÃO DA ALUDIDA ARMA. EM PODER DE DANIEL 
JOSÉ DE CARVALHO, apreensão realizada em 27/5/69. 

O relatório final do inquérito policial se acha 
a f1.598/604. A fl. 623/624 está o despacho judicial de decret 
ção da prisão preventiva dos então indiciados. 
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-denúncia foi recebida pelo despacho de f1.635vJI, 
em 26 de janeiro de 1970. Foram citados pessoalmente e interrom-
gados em Juizo os réus cujos depoimentos estão a fls. 791(ADERVAI 
804 (DANIEL),774(DERLY),962 (HELIO ou FLAVIO),771(GENÉSIO)1773 
(JOEL)',793 (JOSÉ ANSELMO),JAIR0(802), MISAEL(775). Os demais 
foram, na forma da lei, declarados revéis. 

As testemunhas arroladas pelo Ministério Palio 
depuseram o que consta das assentadas de fls. 

858 -materialidade do assalto à viatura do Banco da Lavoura Em, materialidade do assalto à Rádio Independência de S.Be 
860 - idem ; indica JOEL como PARECIDO com um dos assaltantes. 
861 - materialidade do latrocínio da Alameda Campinas. 
862 - materialidade do assalto à Rádio Independência. Indica 

JOEL,DERLY e MISAEL como PARECIDOS com os-assaltantes ; 
DANIEL PARECE SER o quarto assaltante. 

862 - RECONHECE JOEL como um dos assaltantes à viatura do Bano 
da Lavoura', em 3 de junho de 1969. Entre os assaltantes 
havia um com " uma pinta no rosto". 

864 - materialidade do assalto de 3 junho à viatura do Banco da 
Lavoura. O assaltante que interceptou a viatura tinha 
uma "pinta no rosto". RECONHECE EM AUDIÊNCIA, como assar 
tantas : GENÉSIO BORGES DE MEINJOEL,JAIRO,DERLY e DANI 
JOSÉ DE CARVALHO. 

862 - materialidade do assalto à Rádio Independência. Os ré 
JOEL e MISAEI são PARECIDOS com dois dos assaltantes. 

866 - materialidade do roubo do auto volkaswagen chapa SB-246849, 
no qual foi colocada a placa 264462 pelos assaltantes. 
Indica DER= como PARECIDO com o assaltante que mais se 
aproximou do depoente, quando do assalto de que foi vitima. 

- materialidade do assalto de 3 de junho de 1969 à perua do 
Banco da Lavoura. 

868 - materialidade do assalto de 8 de fevereiro à viatura *? 
Banco da Lavoura. O auto que interceptou a viatura tinha 
a chapa n2 315319. 

- materialidade do assalto ao Banco Francas e Italiano da 
rua Dr. Flaquer, em S.Bermardo. O acusado GENÉSIO pargo 
ser um dos ass4ltantea, o mesmo que ficou, de revólver 
em punho, montando guarda ao local onde os funcionários 
do banco ficaram retidos. 

L322 - materialidade do assalto de 8 de fevereiro à viatura do 
Banco da Lavoura. 

tin - RECONHECE GENÉSIO BORGES DE MELLO como sendo o assaltar e 
que portava um revólver e um saco de pano, e que retirou 
o dinheiro da caixa de movimento do Banco Francas e Italia-' 
no da rua Dr. Flaquer. 

872 - materialidade do mesmo assalto. GENÉSIO é PARECIDO com ri 

dos assaltantes. 
§22 - conhecido do reu DANIEL JOSÉ DE CARVALHO, declara que este 

C
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lhe contou, Certa vez, TER PARTICIPADO DE UM ASSALTO Al 
UMA PERUA DE UMA COMPANHIA DE GÁS, EM MAUÁ;DANIEL ERA 
MEIO FANFARRÃO, EU NÃO LHE DEI MUITO CRÉDITO, MAS DECID 
DEIXAR DE TRABALHAR COM ELE. (sic). CONHECI "MATEUS", 
que identifiquei na Polícia, em fotografia-, como ELIO 
CABRAL DE SOUZA. "MATEUS" tinha arrendado uma chácara 
em São Carlos, onde certa vez fui buscar, de caminhão, 
uma carga de laranjas. 'BAIANO" era ADERVAL ALVES COQUmRO 
que o depoente conheceu no Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo. Nas conversas entre DANIEL e MATEUS, DANIEL 
manifestava uma certa OBEDIÊNCIA a MATEUS (sic). 

.§..g - materialidade do assalto de- fevereiro, à viatura do B 
co da Lavoura. 

na - materialidade de roubo de automóvel.  
221 — materialidade do assalto de JUNHO à viatura bancária. 
8 4 - materialidade do assalto de fevereiro, perua do B.tavo a. 
_22 — materialidade do latrocínio da Alameda Campinas. 
3.9 - GtRÈSIO BORGES DE MELO é PARECIDO com um doe assaltantes 

do Banco Francês e Italiano, da rua Dr. Flaquer,em S.Bermardo 
191 - testemunha da apreensão - que confirma - do material d 

destruição arrolado a fl. 215, na garagem da casa 92 d 
Av Dois, em Osasco. 

898 - materialidade do assalto ao B.Frances e Italiano,rua Dr. 
quer. 	 - 

L392 - amiga de NOBUE ISHII ( esta última só denunciada no p 
cesso 215/69), declara que NOBUE lhe revelou, certa ve , 
ter um " caso amoroso" com um tal MATEUS, pessoa que a 
testemunha depois veio a conhecer, e que reconhece com 
ELIO CABRAL HE SOUZA. NOBUE só lhe revelóu que MATEUS 
"vivia na clandestinidade"(sic). 

.10.2 - materialidade do assalto ao Banco Francês e Italiano,da 
rua Dr. Flaquer, em São Bernardo. GENOSIO é PARECIDO ci::m 
um dos assaltantes. 

.9.21 - depoimento do Delegado de Polícia encarregado do inqué 
rito, esclarecendo detalhes da investigação. 

As partes se deram por sátisfeitas, para os fins 
do artigo 427 do U22M, na manifestação de fl. 933v. 

Em alegações finais, o MP pediu a condenação d 
todos os réus, nos termos do pedido inicial. A Defesa se 
feetou conforme constará abaixo. 

Importa consignar que, no corso do proceseo,fo 
capturado o réu até então revel ELIO CABRAL DE SOUZA (f1.957) 
sendo apresentado em Juizo e prestando as declarações de f1.9q2. 
Além disso, a fl. 969, o DOPS remeteu à Auditoria autos de in' 
quérito complementar, indiciando NEY JANSEN FERREIRA JUNIOR c mo 
participe do latrocínio da Alameda Campinas, a 14 de abril de 
1969. Seria ele o "Nilo" ou "Nilson" mencionado no inquérito 
inicial. A fl. 9r o Ministério Público oferece* aditamento 
denúncia, nela incluindo o referido NEY JANSEN sendo recebid 
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o aditamento a £1.990, seguindo-se o normal andamento do pro- 
cesso, conforme constará do tópico desta Sententa referente a 
esse réu. 

sÃo PAULO 

Afinal, consta de f1.1008 o despacho que, sem opo-
sição das partes, determinnul  com fundamento nos artigos 100 
letra "a" e 102 além de M9 letra "c" do CPPM, a unificação 
do processo 20 6 que agora se acaba de relatar, com os de 
números 21. 	e 72/71.  
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I — DECISÓRIO  

11 — ANTONIO CARLOS LOPES GRANADO /, denunciado nos processos 

gatorio judicial a fls. 432 e 1074, réu 
215(.69 e 72/71, qualificação e interro— 

a quem se atribui o seguinte : 

No processo 215/69  

integrava a "unidade de combate" do "setor militar" da ALA VERM. 
assalto à KELMAQ, em 12 de agôsto de 1969 
assalto à Casa Odeon, em 23 de julho de 1969 
roubos de automóveis ( imputação genérica) 

Em consequência, requereu o MP sua condenação nos ar— 
tigos 12,2„23,25 do decreto—lei 314/67./ 

No processo 72/71  

1490 
-774 5 . 
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usava os vulgos de CAPOTON, HENRIQUÁ,FERREIRA,  PACO e LULA:  

convidado por Renato Tapajós e Carlos Takaoka, ingressa na 
organização em junho ou julho de 1968 

— realiza, como militante da AIA, "trabalho de massa" no Sindi'4- 
cato dos Químicos, inclusive fazendo panfletagens em portas 
de fábricas. 
com Tapajós e Takaoka, monta um "aparelho" na rua Raimundo 
Testa n2 14, nesta Capital, com o objetivo de/organizar uma 
grfica para elaboraçao de jornais e panfletds da organizaçã 
tendo ali sido impresso o jornal UNIDADE OPER&RIA. 
roubo de automóvel, em junho de 1969,no Alt6 do Sumaré, com 
Tapajds,Misael e José Ely Savoia da Veiga./  

— assalto à KELMAQ (já objeto do processo 215/69, supra citado) 
— roubo de automóvel volkswagen, em agôsto de 1969,,ém compa—
nhia de MISAEL, nRISSAC b TAPAJÓS, sendo o carro usado, posl 
teriormente, no assalto/ao banco de Guarulhos. 
assalto ao carro pagad9r do Banco Frances e Branileiro,.em 31 
de agôsto de 1970, em companhia de HELIO CABRA,FELIPE LIND0S041, 
JOSÉ GONÇALO NOGUEIRA e ALVARO LINS CAVALCANTI FILHO./  

a. ora um dos elementos mais atuantes da organização,tendo par 

tioipado do treinamonLon táticos, para quo Teimem lovadou a 1 
_,/,; • 
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Em consequência, requereu o MP sua condenação nas 
penas dos artigos 14, 23,25, 27 e 45 I do decreto-lei 898/69., 

De início, cumpre fixar-se a lei aplicável ao réu, 
no tocante aos CRIMES PERMANENTES que cometeu, entre os quais 
o de MANTER a organização criminosa e o de PRATNCAR ATOS DES-
TINADOS A PROVOCAR A GUERRA REVOLUCIONÁRIA, ou o de TENTAR SUB.L  
VERTER A ORDEM POLÍTICO-SOCIAL VIGENTE : é o decreto-lei 8 8 6 
em cuja vigência foi o réu preso, em plena militância subversi7  
va. É ele próprio quem, em JUIZO - fl. 2072- declara que foi ateso  
em data de 17 de JANEIRO DE 1971. 

É relevante 9ue se fe4a; aqui, uma síntese das decla-
rações prestadas pelo reu EM JUIZO, sob todas as garantias pos7 
seveis de liberdade e veracidade.loi interrogado em dois processos, 
antes da unificação, e os autos respectivos estão a fl. 2072, el 
fl. 2580. Embora negando procedência a grande parte das imputar  
çoes, e dizendo-se coagido, na fase policial, a admitir como vtr-
dadeiros fatos que não o eram, o réu deixa claro o seguinte : 

72/71 - 17 
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bom termo o s assaltos. 
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Pasta : 

FILIOU-SE à Ala Vermelha do partido comunista do Brasil, mas 
NÃO integrou. a "unidade de combate", nem assaltou a Kelmn, 
nem a Casa Odeon. Tal filiação ocorreu por volta de março d 
1968. 

De iniciou limitou-se a CONTATOS com integrantes da ALA VERME-
LHA, que eram "acácio", "antonio", "abel" e EITO CABRAL DE 
SOUZA. 

c) Em 1969, a organização se estruturou em "zonas de atuação", 
e o interrogando passou a pertencerá zona leste da cidade 
de São Paulo. Fazia "trabalho de massa", frequentou os sind1.-
catos dos metalúrgicos e dos químicos, realizou algumas pan1  
fletagens e participou de reuni6es , tudo no âmbito da ALA, 
VERMELHA, VISANDO A FORMAÇÃO DAS MASSAS, A LONGO PRAZO P 
A DERRUBADA DO GOVERNO E A IMPLANTAÇÃO DO SOCIALISMO (SIC). 

d) O interrogando e seu grupo na ALA s6 consideravam VIÁVEL a 1 
LUTA ARMADA depois de terminada a FASE DE POLITIZAÇÂO DO POyo, 
pois s6 acreditam em LUTA ARMADA COM VULTOSA PARTICIPAÇÃO PO-
PULAR. (sic) 

seu "relacionamento político" (sic) na AIA começou com DINIZ 
CABRAL FILHO, na elaboração da linha política da ALA VERMELHA  

em ABRIL DE 1069 deixou o emprego e a casa dos pais, sendo! 

levado por 410 CABRAL DE SOUZA'a morar com MISAEL PEREIRA 
DOS SANTOS ; este Ultimo tinha acabado de alugar a casa da 
rua Raimundo Testa, onde morava sózinho. ATRAVÉS DO INTERRO- 
GANDO, Nelson Brissac Peixoto dormiu várias vezes naquela casa, 
e MISAEL o sabia. 

ra ) 

b) 

e)  

f)  

• 
- PAPEL INECICLADO - 
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g) foi DINIZ CABRAL PILHO quem deu ao interrogando o cognome- 
de CAPOTON. É certo que também tinha os cognomes do PACO e 
LULA. Seus introdutores na ALA foram ELIO CABRAL e DINIZ. 

h) foi PRESO EM 17 DE JANEIRO DE 1971, no APARELHO (sie) onde 
morava-com Alfredo Delmar Mates. Ali foi apreendido um mi- 
meOgrafo,e bastante material subversivo impresso. Foi rtaiIpE 
JOSÉ LINDOS() quem levou a polícia até lá. 

i) a partir de JANEIRO ou FEVEREIRO de-1971, passou et usar uma 

7d3 

j) 

CARTEIRA PROFISSIONAL e um TITULO ELEITORAL FALSOS, com o 
nome de José Vicente de Sacamar. Obteve tais do'umentos a 
partir de uma certidão de nascimento falsa, qu¢ lhe foi da..: 
da por EDGAR DE ALMEIDA MARTINS, vulgo "Sergio'. (OBSERVAÇÀO: 
esta é uma das muitas declaraçães JUDICIAIS que atesta, de 
modo insuspeito, que EDGAR foi, de fato, militante da AIA), 

JOSÉ ELY SAVOIA DA VEIGA era membro da organização, ligado 
ao setor universitário. 	( até aqui, depoimento de f1.2(42). 

Teve oportunidade de ver no aparelho da rua Raimundo Testa 
Nelson Brissac Peixoto ( menor de 18 anos, não denunciado) 
e JOSÉ ELY SAVOIA DA VEIGA. O interrogando ali foi residi 
levado por ELIO CABRAL DE SOUZA, que o apresentou a MISAEL 
PEREIRA DOS SANTOS, responsável pelo imóvel. (11.2580) 

h) 

A f1.2066, em JUIZO, o co-réu Antonio Fernando 
bueno Marcelo confessa que " seu grupo na ALA VERMELHA era cone-
tituido por ELIO CABRAL, DINIZ CABRAL, ANTONIO CARLOS GRANADO  
"Timóteo". Acrescenta que, ao saber da prisão de GRANADO e HELIO, 
abandonou logo a casa ande residia,em Santo André. 

A f1.1413, consta um auto de apreensão de objetos 
encontrados no aparelho da rua Marcos Arruda, inclusive, em no-
me de ANTONIO CARLOS LOPES GRANADO, um certificado de matriculai 

110 	‘m auto-escola ; um certificado de propriedade de um carro volks-
wagen verde, ano 1969,motor B9-607-532, em nome do mesmo; uma 
carteira de identidade de menor, profissional, no seu nome ; 
e VÁRIAS autorizações assinadas por GRANADO, em branco, para di-
rigir o referido veiculo. Uma dessas autorizações consta estar 
preenchida, em favor de MISAEL PEREIRA DOS SANTOS.O original, 
com firma reconhecida, está a fl. 1458, datada a autorização de 
7 de agOsto de 1969. 

A f1.1607, depondo em Juízo , RENATO TAPAJÓS afirma 
• não conhecer GRANADO; mas, a f1.1239, está o certificado de pro- 
priedade do automóvel volkswagen, em nome de GRANADO, e consta 
Mais que o referido automóvel foi apreendido em poder de TAPAJÓS. 

A 	I.  I ,_121 , o co-r(Sa Gornido V trgíii.o Codoy doei 

  

• PPPPP INECICL ét,0 - 



• 

- PPPPP REG.C1400 

To, ,2.2)g 

.)1 

72/71 _ 19 	
1:!;;.!!!,•!' 

em JUÍZO, que GRANADO estava presente à reunião realizada no 
Itaim, em 1967, por DINIZ CADRAL,IHELIO!CABRAL e PLINIO PETER 
SON PEREIRA. 

/60 
ff02, 

A fl. 2714, depondo em JUIZO, o co-réu JOSÉ MIGUEL 
declara ter conhecido GRANADO por apresentação de TAKAOKA,em 
1969, em Santo André, " como sendo um operário que trabalhava 
em Guarulhos", tendo se encontrado com GRANADO duas vezes. 

A f1.2721, depondo em Juizo, o co-réu Letácio Barbos9 
de Lima confirma o depoimento policial de fl. 2259, em que es 
clarece que um tal PEDRO, que trazia para Ole o jornal UNIDADt 
OPERÁRIA ( órgão da ALA VERMELHA), apresentoli-lhe, certa vez-, 
ANTONIO CARLOS LOPES GRANADO, para conversar sôbre política. 

A fl. 2353, a testemunha Maria José Gastaldo reconhe-
ce ANTONIO CARLOS LOPES GRANADO como participante do assalto ao 
carro-pagador do Banco Francas e Brasileiro, em 31 de agOsto de 
1970, portanto, já em plena vigência do decreto-lei 898/69. 

Soma-se, a tudo isso, quer dizer, à confissão de filia- 

é 
ção e prática de proselitismo e atos de manutenção da organizarão 
criminosa, que o ru faz EM JUIZO, confissão essa corroborada 
pelas chamadas de vários co-rás, supra mencionados, ao que dele 
diz o seu velho companheiro EDGAR DE ALMEIDA MARTINS : que tem 
certeza absoluta de que GRANADO participou do referido assalto 
ao carro pagador, em 31 de agasto de 1970. Não está, assim, is°-
lado, o reconhecimento - embora feito na policia - de Granado,! 
pela testemunha presencial do assalto, Maria José Gastaldo, a 41. 
2353. 

Diante desse quadro, a confissao que o réu (MANADO faZ, 
na policia, de todos os fatos que as duas denúncias lhe atribuem, 
ganha foros de autenticidade, verossimilhança, veracidade. Em àuizo, 

!ele admite ter sido TUDO dentro da ALA VERMELHA, desde os primrdios: 
da existência desse bando, MENOS ter participado de assaltos. 
É razoável que um acusado assim proceda, para buscar livrar-se! 
de penas mais severas, tanto mais que, ao ser preso, já estaval 
encerrada a fase processual em que vieram depor-em Juizo as pali-

tas testemunhas presenciais da maioria daqueles assaltos. 

Além disso, o que fez, efetivamente, a ALA VERMELHA, e 
São Paulo ? Quais as suas pósições ? Para que serviria o curso 
de c apacitação POLÍTICA e MILITAR que EDGAR e DERLY fizeram na 
CHINA ? O que é a chamada "linha chinesa" ? 

Em meio a todas essas conclus6es, que incluem certezas 
processuais e veementes probabilidades processuais, aquelas quin-
to ao assalto ao carro pagador em agOsto de 1970, e estas quanto 
laos demais assaltos e atos criminosos que as duas denúncias ati-
buem a GRANADO, o Conselho fica com una única , absoluta e abráh-
gente certeza , que dimana da CONFISSÃO JUDICIAL que este,pres-, 

1) 
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tou , a fl. 2072, Ao sentido de ter se dedicado de corpo e alma, 
integralmente, todos os dias e todas as horas, desde MARÇO DE  1  
1968 até que foi preso, em JANEIRO DE 1971 , aos objetivos da' 
AIA VERMELHA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, sujeitando-se a 1 clandestinidade e ao abandono da família e do -emprego, frequen 
tardo reuniOes, vivendo em' aparelho" estabelecendo contatos, 
tendo acesso à cúpula da organização', e praticando, em consequen-

0.a, os atos determinados pelo espirito e pela chefia da org 
zação, que se traduziram, concretamente, em TENTAR SUBVERTER A 
ORDEM POLÍTICO-SOCIAL VIGENTE, PARA ESTABELECER DITADURA DE PA1ID0 
1- o Partido Comunista w. conforme ele próprio deixa claro ao falar 
pm Juízo. Isto corresponde ao tipo penal previsto no artigo 2j 

decreto-lei 898/69. E a pena há de ser fixada, afora as cir-
Cunstancias judiciais, previstas no artigo 42 do Código Penal, 
que militam TODAS contra o acusado, tendo-se em conta que, se 
epenado isoladamente por apenas UM DOS CRIMES COMETIDOS - o assal-
to ao carro pagador em AGUTO-YDE 1970, teria de receber pena 
rima de 10 ( dez) anos de- reclusão ( artigo 27 do mesmo diploma). 

elEm consequência, decide o Conselho, por unanimidad 
de votos, julgar procedente, em parte, a denúncia, para condenar 
ANTONIO CARLOS LOPES GRANADO, cóm base no artigo 23 do decreto-j 
lei 898/69, à pena de 14 ( quatorze) anos de reclusão.- 

/ 

0000000000000000000 
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É - ADERVAL ALVES COQUEIRO , denunciado apenas no processo n2 
209/69, qualificado e interrogado 
em Juízo a fl. 791, foi, posterior-
mente, banido do territdriom nacio-
nal pelo decreto((')-içí/2e2  

posteriormente, reingressou clandestinamente no Brasil,morrendO, 
ém tiroteio, conforme amplo noticiário jornalístico, constando 
aos presentes autos a necessária certidÃO de óbito; nessas con 
diçOes, em aplicação do disposto no artigo 52 letra"a" do dec. 
lei 898/69, declara o Conselho extinta a punibilidade de ADERVAL 
_UMES COQUEIRO.-
, 

16O 
Folha:  
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1. MTONIO ROBERTO VIEIRA  

FILMO: ANTONIO VIEIRA 

ZEBINA DOS SANTOS VIEIRA 

NASC : 23 AGO 51 - RIO DE JAN2IRO/RJ 

RESIDÊNCIA: RUA DUQUE DE CAXIAS NQ 327 - PE-I 

TROPOLIS/RJ 

MATRICULA: 175.03.033 

DOCUMENTOS: IDT RU NQ 1.401.607%1PF,- CERTIFI- 

CADO DE DISPENSA DE INUORPORAÇXO 1  

NQ 172.430 - SÉRIE C - 1b• CSM - TI 

TUTLO DE ELEITOR Nd 17.426 - 85L4 

ZONA - 60%* SEÇXO - PETROPOLIS/RJ. 

ANTECEDEU 	- Antigo militante do Parti 

clandestino s bversivo PC do B; adotava o 

codnomes "JO" e "FREDERICO"; 1970 	roul 

para a UJP aIravs de ELIZABETH BONAN • 1971-

aliciou par o Partido MILTONFERNAN S DA RO-

CHA FILHO ELIANA F1RNANDES PEREIIt partici-

pou de varias ponfletagens, pichações e comici 

os do Partido no Rio de Janeiro; 07 JUN 72 -. 

preso e transf .rido para o 1Q Distrito Naval. 

. MILITANTES E ANTIGOS SUBVERSIVO-TERRORISTAS  

MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO DG GEOGP I 

410 2,2 e 4  

Fl 5 • 

2. CI1-2LE MARIA BE/ERRA DE MATOS  
FILHA: OSVALDO MATOS 

eAaMELITA BEZERRA DE MAT9 

NASC : 24 ABR 47 - RIO DE JANEIRO/RJ 

RESIDÊNCIA. : RUA CORAÇZO DE MARIA NQ 148 APTO' 

101 - MEIER - RIO DE JANEIRO,RJ 

MATRICULA : 170.03.019 

DOUUMJ:£08 IDT RU NQ 2.404.268/IFP - TITULO' 

DE ELEITOR NQ 129.122 - 15 ZON 

657- SEÇãO/ RIO DE JANEIRO/RJ 

4r!T;CED=ES 	Amanie de PAULO uOMES NETO; 

18 OUT 74 - Detida peio DOI/I SX, para averi-' 

guaçOes. 

4e1V%— 

CIia Fornandea 

.„..L Li Divisão de Documentação 
CCUtnig e Intermediária 

r. 239.200,‘' 	 é Pa3td 	//4 
Folha 	og1121 
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3t HELIO PERI:IRÀ CARVALHO 

FILHO: LUIZ AIMEE DE CARVALHO 

FERNANDINA PEREIRA DE CARVALHO 

NASC : 20 JUN 'n9 - RIO DE JANEIRO/RJ 

RESIDENCIA: RUA PROF. ORTIZ moNTIrto Nº 310 - 
APTO M2 - LARANJEIRAS'- RIO' DE I 

JANEIRO/RJ 

MATRICULA : 169.03.024 

DOCUMENTOS : CERTIFICADO MILITAR NQ 29.599 -' 

S2RIII,B/ 1. RM - TITULO 'DE ELEI- 

TOR NQ 90.727 - 19Q ZONA - 2489,1  

SEÇZO/RIO DE JANEIRO/RJ 

ANTECEDENTES: Antigo militante da-organização' 

clandestina subversiva VAR P; 1971 - preso por 
:luas vezes pelo 1Q B E por ter 'sido observado'.  

:rondando a casa ond estava homiziado e acabou 

!morrendo, após tra ar tiroteiro, o Banido ADER 
BAL ALVES COQUEIR ; levava generos aliment1-11  

cios para a senhora que morava na referida 11  

casa; transportou por tr'es vezes os ter ris-' 

tas ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA MACHADO ' IUODE"' 

,e o de codnome "RUSSO"; era empregado da ELE-' 

'TROBRÁS - Posto de troca de Obrigações de Ni-' 

tergi/RJ, situado na. Av. A aral reixoto nQ 36/ 

SL; 1974 - formou-se. 

4. JOSÉ UBALDO DE BRITO  
FILHO: ZOÉ LUCAS DE BRITO 

MARIA CELESTE DE BRITO 

NASC : 16 MAI 40 - S.J. DO SABWIIRN 

:SSIDÉNUIA: RUA CARDEAL SEBAJTIZO LESSA NQ 67' 

APTO 204 - FÁTIMA - RIO DE JANEIRO/ 

RJ 

MATRICULA: 170.03.013 
DOCUMENTOS: TITULO DE ELEITOR NQ 285.727 - 

ZONA - 	SEÇXO - JAÇANA/SP - IDT 

Ru NQ 601.648/ SP`  

ANTECEDENTES:  - Antigo militante do Partido 

clawlestino suhversivo PCBR; adotava o codnome 

de "EUDES"; 1966 - iniciou politicrmente, qusfi 

do participou do Movimento do Calabouço; foi 

setorizado como militante de base do Partido;' 

17 AGO 70 - preso pelo DOS I Ex. 

PPPPp WEC,CLADO - 



4 T 0. .2 	e. 3 
fe.11D 

DOPS -DIVISÃO DE INFORMACni 
DATA -30 de março de 1970' 
SD/SAF: NQ 7)34 
RJ: 14.244, Nº 299r.P.J./DELAACIA DE ROUBOS 2. FURTOS. 

(D.1./955) 

Com refurgncia a 3,112XITO RODRIGUES DOS smyw O' 
GERALDO DE LEMOS, pedimos dados completos de qualificaçgo, inclu-
sive data de nascimento. 

Quanto os comais nomes constantes do lem. da re- e 
fereeS,Icia, nada consta te nossos arquivos. x*x*x*x*x*x*x*x..4ex*rwx*x 

N.C. 

41/1,97,iorrosi 

 

Mai1 	I a Fernandes 
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• Maria José de Carvalho 

• 

lese Lavechia 

Jose llonaldo Tay  

Ladislau Dowbo)j 

Benjamim 

Antonio Mayer Marco 

Lizst 

ares do Lira eSilva 

Nahas / 

1 

1. Aderval Alves Coqueiro 

2. Almir Duton Ferreira --17Ulgo "Ivo" ou "César" 

3. Apgelo Pozuti da Silva44.,  

4. Altair Luchosi"-r'4"" 

5. Apolonio de Carvalho  

6. Carlos Eduardo Pires Floury 

7. Carlos Frederico Faval de Lira 

8. Carlos Mine Baumfold..... 

9. Cid - de Queiroz Benjamim-40e%  

Q. 

	

	Daniel Aarão Reis -,;,,wde~ 

Darcy Rodrigues 

2. 	Domingos Ferreira 

3.0110Edmauro Guerra A•4".f..  

4. Dulce de Souza 

5. Eudaldo Gomes da Silva 

6. • Fausto Machado Froire 

Ti Fernando Nagle Qabeira 
1 

B. 	Flavio do Souza 

Ioda dos Reis ghavesi,  

3. 	Jeová de Assis 	/ 
../i 

Joaquim P. Cervera' 

• Jorge Raimundo Eaha / 

• Maria do Carro Brito 

Mauricio Vioira Paiva 

• Murilo Pinto q Silva ,  

• Osvaldo Soará' 

5. 	Jose Araujo Nobroga 



ESTADO DA GUA ABARA 

SECRETARIA DE EGURANÇA PUBLICA 
;)( 

34. Pedro Lobo 

35. Ronaldo Dut a Machado 

36. Vera Silv Magalhães 

37. Tânia Fe neles (espesa do Domingos Ferreira) - Bangu 

38. "Maciel" (preso em abril/70) 

39. "Miguel, (preso em abril/70- S.Paulo) 

40. "Tia" Mãe de Paiva com 60 anos de idade era "caseira" de 

Carlos Lamarca realizada treinamentos de guerrilhas e de 

explosão cio bomba. 

FOLHA DE PROCESSO 
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ra, 22, e 0/2,0 

D:-PS - I)IVIZO jJ INFUMP4ã3 
DATA . 13 cleroCe 1971 
SD/SAF no 	1 	,2!._ 

n/ REYI Cf. 	J2/227/71 - Juizo Eleitoral da 19  Zona - Comar 	Si:Paulo. 
(Protó D//1299) 

Consta neste J.A.F, que, DATTIEt JCSÃ DE .ARVALW e ADER,AL ALVS3 
ceQrzino, foram banidos do Território 	de adord6Cgniii-rtil-
C67-1g719  do Ato Institucional n9 13 de 5/9/69 (Tomaram parte ativa 

IIP 
no sequestro do Embaixador Alemão e foram pr.tcs em liberdade em troca 
da Tida do masmo FambeixaJor). 

Com relação a propalada morte de ADMVAL ALVS3 C0k4d1RO, vai ame• 
nada a presente, feteepia de Rejistro de Ocorieneta da Delegacia de 
Criem Política e Social, que poder; melhor esclarecer o caso. 

Nada minis consta riste 

Arquivo PI:9t";r!,C9 	 ,J;r1rire 

Cé\,8 
1Pásto t1e %ockimegutio 

,esoNte e WegnedWi
a  

?() .2.2
09.0  

40 0 i",., 

FDP-la : 

31 



DIVISO DE ARWIVOS/DGIO/SSP/RJ 

ia I 	 78 
ae‘ola da. D\nisu 

Cosente e 1me .  
,. 

0.1•13128. ddddd Aro, .24, es it7210  

PB n2 268/78/SI/SR/DPF/RJ (Prot. DARQ. n2  11.254/78) 

SI/SR/DPF/RJ 

ADERVAL ALVES QMEIRCI,  s m dados de qualifi-
cação, segundo documento aqui existente, o epigrafado banido do 
território nacional, morreu após travar tiroteio no ano de 1971 
com autoridades militares. //////////////////////////////////// 

ADERVAL ALVES COQUEIRO,  sem dadas de qualifi-
cação, segundo documento aqui existente, datado de 30/6/1971, o 
epigrafado, :iue residia a Rua Cosme Velho, 1051- Leraijjeiras, / 
foi sepultado no Cemitério de Inhaúma. //////////////////////// 

Apunut ALVES ÇO.,UEIRO,  sem dados de qualifi-
cação, que havia sido banido do território nacional, de acordo/ 
com o § unico do art. 19  do Ato Institucional n2  13 de 05/9/69, 
retornou clandestinamente ao Brasil, vindo a morrer em 06/2/71, 
na Rua Cosme Velho em tiroteio travado com autoridades militá, 
res. ////////////////////////////////////////////////////////// 

ADERVia, ALMJ COJJEIRQ,  sem dados de qualifi-
cação, segundo Informação n2  114/72 do Centro de Informações do 
Departamento de Policia Federal, datada de 17/01/1972, o epigra 
fado, figura numa relação de elementos cursados em terrorismo e 
sabotagem. /////////////////////////////////////////// //////// 

ADERVAL ALVES COQUEIRO, sem dados d 
çgo, segundo documento aqui existente, datado de O 
epigrefado, elemento terrorista que pertencia a 
se encontrava em Cuba de julho de 1970 a abril de" 1 	////// 

101  0, qp* * * • * * * • * * go*  * * * * * * * * * * * 41* * RTs/. 
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JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA 

DÉCIMA CIRCUNSCRIÇÃO DO REGISTRO CIVIL 

oficial: JOSÉ ,frsAL VES LINHARES 

substituto: JO GE TH IA GO SB A NO 

AQUIM METER, 13 - I.° ANDAR 
RUAS 	

SANTA FÉ, 33 

CONFIDENCIAL 

GE:p 8  
N.. 

,TA/é- 
Em, 16 de junho de 1971. 

‘À, 
s 	' 
sv.o 

It"'"  
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Etitc2 	tjtt 

lowic4 	 . 
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R-Y  

Jorge Thiago bane 
Oficial Suktftvto 

41) O 

• 

•P5 
A 5J 

*a .; 
- PPPPP •.cecláboo - 

Ofício n° 76/71 
Do Oficial Subs tato da 10a. Circunccriçao do Registro Civil. 
Ao Ilmo. Sr. Coronel Gastao Barbosa Fernandez 
DD. Diretor DOPS 

)-f•V 91'5  Estado da Guanabara. 

Senhor Diretor 
/ 	r -,ADYFr AMOS MACA 

Di-+WADO DE POLICIA • MAT. 70043i RIR. me. DO nonioi. 

Em atenção ao ofício DOPS/SP/SAS na 06813  Confi - _ 
• I:1.1.12,n., 

dencial, recebido em 14 do junho corrente, às 14 horas, desse- 
. 

Departamento, informo a V.Sa., não constar, no período de 1° -

de janeiro a 26 de maio do ano incurso, dos assentamentos des-

te
. 

 Cartório, o termo de óbito de Adorval Alves Coqueiro, oco 

do entre seis e sete do fevereiro de 1971.- 

Valho-me da oportunidade para apresentar a 

os meu protnstos de consideração e apreço. 

O Of ial subst uto 

I* 

• 

Voo Snik... 



esE. i , ,s/v  

Fis  
Proc _. 

Rola ,, 

At,. . 
. 	1 ,77I'T.Z 

retor do DOM 
ei 

Ar022 e%/,o  

oplcio pOPA/SP/SAS N4 O 23 	 Bei, 1 9, 5, 9) 
Do Diretor do Departamento de Ordem Política e Social 
Ao Titular da 104  Circunscrição de Registro Civil (Rua Santa 

Fel n4 33 ..ileier/G13.) 

Assuntos Solícita* (faz) 
Referttnelat Oficio 3R/227/71 Juízo 

da 14  Zona Pleitoral 
CoMnrca de `'R° Paulo 
PROT. 1299/71/D1 

Solicito de V.S4  as necessfirias prg, 
vld;;ncias no sentido de que seja fornecida certidão de óbito de 
ADERVAL ALVES UPPEIRO, cuja morte ocorreu no dia 6 para 7 de 
fevereiro prgrimo passado. 

Na oportunidade, declinando que a prg 
sente so3icitnq70 é feita no intercIsse da Justiça, apresento a 
V.34 protestos de elevnda estir e considere*. 

	

Arquivo inheo GJ i 	 , d Janeiro 
Curmal 

,-, 
	

WS_ 

	

Pasta :___ 	/1„) 

R. 
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ESTADO DA GUANABARA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 

DEPARTAMENTO DE ORDEM PO

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO  

DIVISÃO DE 1NFORMAÇOES 	

\ 19 b»  

UTICA E SOCIAL 

SEÇÃO DE CONTRA INFORMACõES  

(DI/DOPS NQ 1.299, de 25.3.1971 e DOPS/DI NP 2.916,de *CO 	 I Aí)  

28.6.71). 

INFORMACIO NQ 34/71.  

Senhor Chefe do S.P.: 

Cumprindo as respeitáveis determinações 

exaradas no expediente em epígrafe, no sentido de esta Seção m 

dar proceder a sindice:ncias a fim de esclarecer qual a Circ seri 

ção em que fOra extraído o Óbito de ADERVAL ALVES C0-)U R temos 

a informar o seguinte: 

(I) - Figura regiStrado no Cemitério de I 
nhaÓma, nesta Capital, no livro de Óbito no 53, às fls. 92 - Regis 

tro-Geral no 5.201, de 14.2.70, o nome de  ADERVAL ALVES COQUEIRO,/ 

brasileiro, casado, com 33 anos de idade, branco, residente na Rua 
Cosme Velho, no 1.051 - Laranjeiras, cujo sepultamento ocorrera às 

11,30 horas na quadra no 40 - sepultura rasa no 33.620-A, sendo du 

teados os aludidos funerais por JOSÉ AUGUSTO CO,¡UEIRO, pai do fale 

cido, residente na Rua Bandeirantes no 10-13 - Diadema - São Paulo 

com o talão no 5.324, num total de CR$ 38,72; 

(II) - Naquela Necrópole, registra-se a / 

"causa mortas " do marginado: feridas transfixiantes penetrantes do 

tórax e abdOmem com lesão pulmonar, lado direito, e fígado, hemorr 

gia interna e externa, anemia aguda 

(III) - Na 4a Circunscrição de Registro C 
vil, situada no novo Palácio da Justiça - 30  andar - figura regis-
trado o Óbito sem numero - livro "C"' - 154  - fls. 40, relativa:nen- 

\ xi 

&/OBC. 

te a ADr,RVAL ALVES COJUEIRO. 

• 

• 

FOLHA DE PROCESSO PRM SÃ - 03I A 

• 
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en 

A ro. 

OFrCIO DOPS/SP/SAS Ng )f) 	 Em, 30 junho 1971 
ro 	Diretor do Departamento de Ordem Política e Social 

,to 	Titular da 1 Circunscrição de Registro Civ11(Palá-
cio da Justiça- 30  andar ) 

Assunto: Solicitação ( faz ) 
Referências Odeio JE/227/71 Jufzo 

da lft Zona Eleitoral-
Comarca de São Paulo' 
PhOT, 1299/71/D1 

Solicito de V,Se as necesstirías pro-
vidências no sentido de que seja fornecida certidão de óbito de 
CERVAL MN17,3 COUTEIROI  e que se encontra registrado nessa Cir-
cunscrição, no livro "C" - 154- fis 40. 

Na opotunidade, declinando que a 
presente solicitação 4 feita no inter;sse dn Justiça, apresento 
a V.Sa protestos de elevada estima e consideraç5o. 

• 
.40 

Col. 	' 3N i W 

D reter do DOPS 

A 

• ‘• _45,1 
- Pedra : 

PPPPP INIC.CLADO 



RIO DE JANEIRO, Estado da Gua 

OFICIO No  3 ç<.1 	(  

bara, 7 de julho de 1971 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA 

QUARTA CIRCUNSCRIÇÃO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Oficial: Oséas Martins 

Oficial Substituto: EUCLYDES PEREIRA CORTEZ 

CONFIDENCIAL  

EXMo.SR.D.utisTOR DO DEPARTAMNTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 

Senhor Diro teor, 

•• 	• .54 
FO I 7  • 445 

Tenho o • honro. de remeter o V•Exo., certidge do .•.bito de ADERVAL 

ALVES COQUEIRO, °enforme pedido 07/1r&O no Ofício no DOP3,3P/3AS no 0956, 
d*osse Deportomento. 

Aproveito o oportunid ode poro reiteror o V.Exo., meus protestos 

de rito estimo e elevodo eonsideroç;o. 

-I_ 

j, / 14-- 
.. 	..-., 	, 

:./ S:.  

f. ,.. e" .r.. - --- 	, 	r„... 	
.  

..DYR RAMOS BRAGA 
D 	; DO DP POLICIA • MAL 7I:I.63é 1 

DO OrS/GB. 

4 

(IaTT 

A CIRCUNSCRICAO 

".' 

OSÉAS MARTINS 
OFICIAL 

,EUCLYDES PEREIRA CORTEZ 
4 	 OFICIAL-SUBSTITUTO 

I ) 	• 
-- • 

1 O 7 o 

PPPPP 1,1111 



casa n.° 	 9sxne.  	 C 1..1 	. : . : 

A ro 

Ns). 14382 

Oséas Martins 
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 

Euclydes Pereira Co 
OFICIAL SUBSTITUTO 

Quarta Circunscrição do Registro Civil das Pessoa0TetkA. 	49 
Estada da Guanabara — Cidade do Rlo de Janeiro ,.,,r;J:»,eit);$11%,W ..  
Av. El asmo Braga, 115 - Sala C - 210 -.Vót,To.', 

CERTIDÃO 
i;.(3 

	

Certifico que a fls. 	de registro de óbitos consta o do livro n. 	 

	

tt AT) 	 !.:0Q,1113I.D.0 	"I • • • • • - • . . • 
„,,entaniento de 

t . 

falecid O aos (; de 	de1971  às  1.)  horas e 30 minutos, 

com 	G .1 C1,.(.  do sexo  S.5 an,rao  fp 01 4:4:4 w w :  

........ 	• profissão 

4:y 
Foi declarante 	 n; 1.d. o ór. 	 ;* 	: . • 

• 

ie idade, côr 	estado civil 	ei..».::;(3.0 

7'0  • • a' 	• : • • : 

Natural de''  

10 cp.0•,: ei'•,:-  ulula° diro.i.',.;o e. ITGL,,do; Ileplor-rz:;.;::L. in c? d..tv. e exter tu:. ; .;:t.:.1-.Lz 
causa :uoF isl  Peridan  trzlneC1);;:2.nter: e 

,:',.• . ,.. i'.  d'""ft .  

.4t 	 P3 ii.-, -.G:e ,,,t1-:-.c.: :3 Cl o jt; (5 rux e z.,,bc-.1 orne r; , c o r; 

. 

• • • 
se•-••••• 

sen;t> o atestado de óbito firmado pelo Dr.. 

e o corpo • sepultado no Cemitério de 	  

• a.036"Aucv(sto Coqueiro .7.,  (TC", _ 11'1: . 	Ve 	o que.1.1.0 • : : 
. 	. 

P.sidente.,gt eírantt?u, 10 13 	1)11). 
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ozicio DOPS/SR/SAS Na 107 	 Fim, JL, 5 
Do Diretor do Departalmulto de 	Polftloa e Social 
Ao uno, Sr. Ma da 1a Zona Elaitoral da Comarca de Sio Paulo 

Assunto* rreea (tas) 
Naferinclas 

lo  . 0 
no  
00195 

JE/15gog Pro 

Anexei Oba +sortida:ode Mito. 

Senhor Juiz 

Em atensío aos tiram de seu odeio ne JE/227/71, 
de 4 de sargo doam em curso, passo ás aos de.V. Excia. a oer. 
tidgo de 414to da ADERVAL ALVLS COQUEIRO*  fornecida pela ida Clr,- 
ounacriçao do Registro Civil das Pessoas Na 	da Just4a do 
bstado da Guanabara. 

ADERVAL ALVES coorkiagta havia sido banido do 
territtrio nacional, de actordo coa oflmrefgrafo ínico do Art. le do 
Ato Institucional na 13, de 0549.1969, retornou clandestinamente 
ao Pais, vindo a morrerem 06.02.1971, na rua Come Velho, nesta. 

Valho.= do ensejo para expressar a V. Biela.meus 
protestos de elevado apr404, 



7  de 19 71 de 	X.1.1b,os, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, 

COTA CR$Req, D.O. r. 3, 
TABELA N.o 2 

ATO N.o 1 LETRA 	 O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 

ArO 2J, e -? 9/2/ 0  

Observações:  O Pinado deixou dois filhos menores, não deixou bens  • • • 

O referido é verdade e dou fé. Eu 

Escrevente juramentado, a exirai. 
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minasT is. mo nA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - DR/GO ./ 

07 	Rio de Janeiro, em 29 / 02 / 19 

ASSUNTO: Açr.DES TERRORISTA 3 I/ 

ORIGEM: C I/ DPF/ I3S13. 	 .f.g1  

CLASSIFICAÇÃO:  	 i ' ' 92/ x/,2 

DI FUSÃO:  DOPS/SIIP/01-3  — Pri/Dit/(113 — i.1)Ii./ Itj . O EDIV Es. - arquivo. 

DIFUSÃO ORIGEM: T I/C 0/DIT.—DR/G% 

ANEXO: C CIPia r.; eletrnst. da INFO nff 0.11/1/72 — C I/DPF/Bafl. 

REFERENCIA: 	INFO nr 0011/1  ,f72 - C I/DPF/133D. 	

" 

ftei#41 

Reg. nº 0157/72. 	
.ii j̀ t9-0 • I 

ptio;fx1 
— 	,-- 	, 

nu'  011In elr, O lin 0157 7 _.  , -T i/COMPF-DR/GD. ri  1 	 .- 
Para  onbee Y. monto.  dessa drgno, osta TI/CO/DPF—D11/0 

remete o doo tunont o o or,..st*J1E40 cio arY,x0. 	  

=0=0-0-:0_-0:-0_:0=O_ 0=0:- 	 = 0=0 r:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 07--() 

i  - - — — -- ----- - 
f ,41-, 1.4,17,cuci/d_l_ 	 



CONFIDENCIAL 
,4 roa .2)  P. 4y.2 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLItIA FEDERAI 

CENTRO DE INFORMAÇÕES 

ASSUNTO: AÇUS TERRORISTAS 

Brasilia.DF 	1 7-0 I —72 

à'? ',CC.( 

• 

ORIGEM: Info-850/71-0ZONAER. 

DIFUSÃO: DRs - SDRs-(exceto DR/SP). 

DIFUSÃO ANTERIOR 

REFERÊNCIA: 	
D. P. F 

 
ANEXO: 

Rg. 0067/72 

S/3 

fl 

NYCJPREGgill,_ 

nfr.,G NO157_ 1- e • 	a  57  
TIN.MR 

INFORMAÇÃO N?  

Cote Centro do Informaçoes, recebeu e divulga o que 

segue abaixo: 

1.- No mes p.p., as açoes desenvolvidas por grupos ter-
roristas foram intensificadas, evidenciando-se maior radicalis 
mo por parte dos terroristas. 

2.- A Ação Libertadora Nacional (ALN) e atualmente a -
maior expressão, tanto em qualidade como em quantidade de pes- 
soal, alem de possuir 	razoavel armamento. É a mais perigosa 
e bem preparada, seguindo uma linha de fanatismo quase suicida. 

3.- A alterne:ao dou t'i)tiens utilizadas por esses grupos, 
evidonciada pelo vertiginoso cimento dos atos terroristas, de-
ve-se aos elementos que fizeram curso em Cuba e aos banidos do 
territorió nacional, que em numero elevado J5 regressaram ao -
Brasil. 

4.- Constatou-se, ate o momento, que os seguintes ele-/ 
mentos, cursados em terrorismo e sabotagem, f) se encontram em 

4 
atividades no Pais: 

a) ANTÓNIO DENETAÇO 	 i/7,,.7 	. 

b) ARNO PREISS I ' 	 • e a /7 e 

c) BOANERGES DE SOUZA MASSA ("Vi''fV 
d) FLAVIO CARVALHO MOLINA,,'F, 
e) FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIP ;  
f) MÁRCIO BECKER MACHADO ‘,./  
g) JOSÉ ROBERTO ARANTES DE 91Elr 	

00/A.Vog 

h)LAURIBERTO JOSÉ REIS 
i) NATANAEL DE MOURA GIRALDI 

CONFIDENCIAL Continu-... 
, 	• DPF•34. gi 

tquïvn r(;',) co 
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CONFIDENCIAL 

Alf-DEPARTAMMTO DE POLÍCIA FEDERAL 

CENTRO DE INFORMAÇÕES 

	 CONUNUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N 

ATO 	P. l'04/0  
\'1#vfs  

n a '3172-S3-CIMPF 

CONFIE.) NCIAL 

lia 	nancluó 

LagriEfilaÇO 

• 
!•;•••:.,r,,ousAvEt_ 

	

:" 	;) P 	nESIE 

	

110CW: ;.;ç 	 ;1." C.C ,117i67) 

- ir.: 	 Assuides 

j) RUI CARLOS VIEIRA DERBET 
1) ISIS DIAS DE OLIVEIRA 
m) AYRTON ADALBERTO MORTATI 
n) ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 
o) IURI XAVIER PEREIRA /  
p) ANTONIO CARLOS BICALHO LAJIA"-  
q) ANTONIO SANTOS OLIVE1Rk"(nome fri 
r) MARIA AUGUSTA TOMAZ e 
s) JOÃO CARLOS CARVALHO REYES / 

5.- AtravCs de reconhecimento fotografico, foram identifi-
cados os seguintes banidos, jS em atideldadr6 Brasil: 

a) ADERDAL ALVES COQUEIRO(morto)/(  
h) CARLOS EDUARDO FAVAL DE LYRA 	' 
c) CARLOS EDUARDO PIRES FLEURY 	,r0" 
d) MARIA AUGUSTA CARNEIRO RIBEIRO 
e) RONALDO DUTRA MACHADO 
f) APOLUI0 PINTO DE CARVALHO 
g) CID DE QUEIRÓS BENJAMIN 

6.- Constatou--e, tambc=m, dois fafos importantes 
fase da subversao: 

a) O jornal da ALN, cujo nome era "VENCEREMOS", passou 
a ser denominado "AÇÃO", querendo assim demonstrar um maior radi-
calismo. 

b) Os terroristas quando empregados cm aço, sempre que 
se sentem em perigo, utilizam suas armas sem medir consequencies, j  
a tendo havido inumeras vitimas policiais e populares. Ha inclu-

sive, um pacto de nao se entregarem vivos. 

7.- HS informaçoes da vinda, em breve, de outros bani 1,5  - 
que se encontram no Chile o que faz prever uma onda maior de ter-
rerinmo em filturo rr;;Nimo. 

nest nova 

1 



Aro. 2921 P. 12'/210 
ESTADO DA GUANABARA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Delogn.cia de Ordem Política e .̀social 

Hem. nº 543/71/ 	4m, 10 de março de 1971. 

Do Delegado de Ordem Política e Social 

Ao Sr. Diretor da Divisão de InformaçOes 

Assunto: Ocorrancia nQ 177/71-expediente ( remete ) 

Ref: Ocorrência n12  177/71-DPS,. 

Para fim de conhecimento e ar-

quivo remeto a V.S. a cópia da ocorrência acima re-
fieranciada e a guia de remoção de cadáver do cida 

dão nao identificado. 

44,:encio s a 	te&e. 
„ak, 

Ne Jon Untem 

Delegado 

Cópia: 
/sq• 	1 
Tot 	 1 

; 	• 

a 

ar. 
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Arquivo Pi.ÁL-,c,0 

• 
• ... Fernandes 

ee Medulo 
tome t 

MAT. 25 

Aro. 2..2, P. 2/2 o 

Delegacia, de Orador Política e Social* 
Serviço de 06 para 07' de fevereiro de 1971. 
Cominaria do dia: te Dr. llaurfcio da Cilva Taititu 
Registro: LIVP PAR 9= na 177 DIUGPirrnit DO 3,40 EXATICITO. 

1 

15,4174., seapareeeran elo atos de le 
eamtratte earauileande que, ai virtude de teia ~eia easeetia. 
amas antes na rua Ceou Velho. Ma*  multou tmer marte, 
identifieade. lestas 	st ias emiti meia rara renega 
*adiar para e 1404*, arelarseende que at identleagre as ta.testm 
de ~ri as. feita ~Ma de alatoedakreeépte• Haia tarde 
disaaramome qua mita ira ADIVIVAL ALVES' 0611112R01  lua atibearat. 
ve que havia sido banido para a Argila, Ven 	Ido °atm, 
te, ~Pareci ao 'JUL., acompanhado de nesse fet‘grafe e dacti-
loseepistzt, tendo cru nandade tirar as inpresages digitais do wee 
to, a fia de que sua identifIcafte se Zn* cientftleasante pelo 

!tais tarde e 10 Ikcireite nos mandou tuas senhora velha que 
estava 	do no apartamento Gadd residia o subversivo. Trata. 
se de Albertina Moreira Siqueira, 73 anos, parda, natural do ra 
renhi*, ',Salva, filha de Abra, Moreira e CesÉria Conta Moreira. O 
Sr. Oficial do :à to pediu-e!: para arranjar ire asilo rara e;j 
tala senhora. contudo, carente de tratamento, ~roi a arbx iár1 2. 
eia, tendo vindo o Dr. Paulo, do n•S.A., e qual levou dita 50/142 

ra para atrae nosodedo, onde a rOCZEI deved ficar internada até 
segunda feita, sendo que o digno Oficial do 	rcito disse que 
a partir de segunda feira, iria ranova.la para o hospital Central 
do deite. DIZSPACITO: espia ao CODI/I ' cito, reretendo-se 

111 	as individuais datileseÉpieas• Cípia. a 	e Cel. Diretor do. 
DOTS... 2* Despache+, 1" Proceda-se a brreatigaçie Policial.. Ene  7 
de faverairo de 1971.ias. Dr. treina 'latem Delegadoe*.*•*.***. 

Confere, 

C/ 



hro. 	P.e3/2i o ESTADO DA GUANABARA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

N.° 	  

Em 06 de 	r eratre...... de 19n 

Guia de remoção para a Seção de Necrópsias do I.M.L 	 

Vai ser recolhido a êste estabelecimento 	 

br e eaditver do cidadh dto 	Identzt' 
tina& 	  

Filiação 	  

'xo 	 côr 	  

idade    estado civil 

. nacionalidade 	  

domicílio 	  

removido cla...qujArtgl .(11G Egattrige sita 

na rua Cestas Velhev-1-061 	  

A morte ocorreu no dia 06.... ászoo horas em 

conseqüência de: 

..1ifermidade sem assistência médica? 	  

Acidente? 

Suicídio? 	  
• 

Crime ou suspeita de crime? 

Envenamento? 	  

E nas circunstâncias seguintes:na ~bade de  

uma -d1.1.14nela efetuada pelo la klegra.- 

cite. -O eidadrie de verá eer identifica. 
de pela sistema daetiloseiple4 

(Delegado, Comissário ou Inspetor de. Polícia Marítima) 

focume11100 
Ceei: e InUnedidtli 

T. 239.209-0 

e 

AOH 
P(S&J : 	74 

: 

rapmt. MIC,C,ABO 



1;111enie e Intel Ulejli."' 

110,1,á 

1 	

.... 

ESTADO DA GUABANARA 

i * 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 	I. 

í 

Em or de iefflind 	de 1971_ 

	

Guia de remoção para a Seção de Necrópsias do I.M.L 	 

Vai ser recolhido a êste estabelecimento 	 

---4.--eadereas.deei-dadte-tdre-ideatifteaas 

Filiação 	  

S., 	I   côr 	 

idade    estado civil 	 

nacionalidade 	  

domicílio 	  

removido quintal -do. Idiftele oiti; 
na- rua COZIDO volteis 10611 	 

A morte ocorreu no dia .06. 	ásivohoras em 

conseqüência de: 

Enfermidade sem assistência médica? 	  

Acidente? 	  

• 
Suicídio?  	 ........ 
Crime ou suspeita de crime? 	 

Enuenamento? 	  

E nas circunstâncias seguintes:b ~ide  as  

una ..diligeneia-efetseda pai* lo ~te. 
) O•-eidsdre deves t ser Identificado pele 

sistema deetileselpici. 

(Delegado, Comissário ou Inspetor de Policia Marítima) 

N.° 	  

4r0. 

r 

ADI/ 

445 

..... *te 



ESTADO DA GUANABARA 

SECRETARL& DE SEGURANÇA =UCA. 

= DELEGACIA 	ORD121 POLÍTICA E SOCIAL =  

Aro a#2, P 
• .210 

443 

fie DOCUIllenta 
Com- e iitedlánd g--1.. 239.209-0 

NEMQ U0 1801/70 / 	Em, 22 dezembro de 1970. 

Do: Dr. Delegado de Ordem Politica e SociaJr  

Ao: Sr. Diretor da Divisão de Op raçõe% 
ri, 	9. 

4- )  

p R  o  

Assunto: = Roubo. 
Ref.: Registro nfl1204/70. 

Anexo• Cópia da ocorrência. 
C: C)  /". 

remeto a V. Sa., 

1204/70, do mês em curso do corrente 

Especializada, solicitando apurar e 

Sr. Diretor: 

Para fins de conhecimento, 

copia da ocorrencia de numero .. 

ano, desta 

informar se o 

o 

fato está ligado 'a subversão. 

ações Atencio s Sau 

Effl 

1 
Co_las. 
Arquivo. 	 

)!..1 Lr 	77  
SA 

1rilr:1:1CA 

D. O. 
PRPT9c, LO 

EiLafiik 
D. O. P.& 

S B 
PROTOCO 

Ga. 	/ 
DO - DO 

,t161111. 

f D1 
= t 

(p05 A 

Janciro 

P. oc 

Ruh 



ro. 	i' .210  

• 
• 



et 

4 

• * 



1 

COMISSÃO ESPECIAL DA LEI 9.140/95 

• 

jeL 0-J2/7/ 
(SE T/ 

FIs p.5" 
Proc 



• 

ADERVAL ALVES COQUEIRO 

DOSSIÊ ENVIADO À COMISSÃO ESPECIAL 
LEI 9.140 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1995 



• 

ADERVAL ALVES COQUEIRO 



A r o. 02,.2, P. R1/2 , 

IDENTIFICAÇÃO 

1 - Nome: ADERVAL ALVES COQUEIRO 

2 - Local e data de nascimento: Aracatu - Bahia - 18 de julho de 1937 

3 - Filiação: José Augusto Coqueiro e Jovelina Alves Coqueiro 

4 - Organização: Movimento Revolucionário Tiradentes - MRT 

5 - Local e data da morte: Rio de Janeiro - 06 de fevereiro de 1971 

DOCUMENTAÇÃO 

1 - Certidão de Óbito 

• 



do sexo - mnrAulino com tria.:tsa 

de idade, côr 	breb.  estado civil  =Indo com 	Silva Coqu.o iro.- 

tes 10-13-35o 

-.. 
ez e z. 

. 	 _ ----------- - 
oridas transfixantes o ponotrnntão do torax o nbdonám com 16 

profissão $. 

natural d 

reside 

fil 

pulran o ci iro i to o fignd o; honl.02frngin intornn o exto-mn acomia ngtidn  

sendo 7o atestado de óbito firmado pelo Dr.  - Jon° Cretilhornx) Fic'uei:odo.- 
-- 

foi declarante Re innld o CIO Fonseca Mota.-- 

, • 	-.-:, 
e o corpo sepultado no Cemitério de 	'annum,  --,:,-"-'4g:;-, , 	5;„ • 

,....--7.----- 

ausrá 

oquoiro o Jovolinn Alvos Coquoiro..- 

C30 	  

••,•• tf: 

o, 

A ro, 	9.2 
210 

N2 13207 

Oséas Martins 
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 

• 

Euciydes Pereira C 
OFICIAL SUBSTITUTO 

Quarta Circunscrição do Registro Civil das Pesso 
Estado da Guanabara — Cidade do Rio de Jane 
Av. Erasmo Braga, 115 - Sala C - 210 - 

CERTIDÃO  
Certifico que a fls.  40 vero 0.  do livro 

assentamento de' t ADERVAL ALVi;  	 

falecid O  aos 50inde fOVO:rOir 

- 1061 dn run Co 
riQ casa 

de registro de óbitos consta o 

3372.À.s 13.e  -  horas e 	minutos, 

- 	- ••••••. 

r• 



ro. 	eq34210  

Observações: 	O f itand o ci ixou (1o1ç$ fili1 noz s ; nr: o (1 o ixou bons e— 

;4::•-•  • 

... 

., . . O „referido é verdade e dou fé. . Eu 
4~.;047-;:::' .. Ti . :'7'7:-'.'ifrZ:77-T-#;''''',7-V1?-àrf-'-.----' 

* , -.0,. ""' 	. ::4;'-: E.'.%r.....r', .• .P.•7."?'7,::3:"M4;‘ir4r,4.r 	0.  
• 41.cianer.dé, ...: ..; :••...i...r. 

,';:', 1:',7, ,-- 	• - • 	 , 	.- , •- 	- r 	 . 	':' 

Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,  ..-"'---- 

•••••11 	 • , 

fOI&Dro UM. 1.1.41 	 Min. 

COTA CR$Ii 
TABELA N.o 2 

ATO N.o 1 LETRA 	 O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL . ( 
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Aro. .2, £)19. ei v/219 

n 4? 
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BIOGRAFIA 
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d4 ro. .2,2, P. 46z/,0  

DOCUMENTAÇÃO DA BIOGRAFIA 

1 - Dossiê dos Mortos e desaparecidos Políticos a partir de 1964 - págs. 97-98; 

2 - Cópia xerográfica da revista O Cruzeiro; 

3 - Documento 302 - Z - 160 - 14660 - DOPS/SP; 

4 - Biografia feita pelos companheiros de militância política no jornal "Voz 
Guerrilheira"; 

5 - Documento 30 - Z - 160 - 6689 - DOPS/SP - fotos, identificação e ficha 
dactiloscópica; 

6 - Cópia xerográfica do Jornal do Brasil - 30/01/79 - Decreto dos Banidos; 

7 - Livro dos Presos Políticos Brasileiros - págs. 108,109,110 - Edições Maria da 
• Fonte. 

• 
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Tocar nos corpos para machucá-los e matar. Tal foi a 
infeliz, pecaminosa e brutal função de funcionários do 

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

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

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

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

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

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

marcadas 
de sangue e dor. 

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

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

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

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

e esclarecimento nos anos que virão. 
Um livro, vários brados, urna 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 



1971 

ADERVAL ALVES COQUEIRO 

Militante do MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 
TIRADENTES (MRT). 

Nasceu, em 19 de julho de 1937, em Brumado, 
Bahia, filho de José Augusto Coqueiro e Jovelina Alves 
Coqueiro. Casado com Isaura. teve duas filhas. 

De origem operária, iniciou cedo sua militância no 
PCB. Como candango participou da construção de Brasília. 
Desligando-se do PCB, integrou o Comitê Regional do 
PCdoB, centrando suas atividades na zona rural. Participou, 
também, da Ala Vermelha. 

Desde 1961 vivia em São Paulo onde trabalhava como operário da construção 

Preso em 29 de maio de 1969, na 2' Companhia da PE, em São Paulo. Mais tarde 
foi transferido para o DOPS e torturado pelo Delegado Sérgio Fleury. Em junho de 
1970. foi banido do território brasileiro, quando do seqüestro do embaixador da 
Alemanha no Brasil, Von Holleben, indo para a Argélia com outros 39 companheiros. De 
imediato procurou reunir condições de voltar ao país para retomar a luta. sendo o 
primeiro banido a conseguir voltar. 

Coqueiro regressou ao Brasil no dia 31 de janeiro de 1971, indo morar em um 
apartamento no bairro Cosme Velho, Rio de Janeiro, onde foi localizado e morto no dia 
6 de fevereiro de 1971. 

Segundo testemunhas,. uma grande área do bairro foi cercada pelos agentes 
policiais, com o objetivo de evitar sua fuga. Assim que os policiais do DOI/CODI-RJ 
invadiram o apartamento, começaram a atirar. Coqueiro tentou fugir. mas foi abatido 
pelas costas, no pátio interno do prédio. 

Jornais da época noticiaram como sendo mais uma morte em violento tiroteio. 
Algumas revistas publicaram fotos onde Coqueiro jazia no chão, estando cerca de 30 cm 
de sua mão estendida um revólver, que ele não chegou a portar. Mais uma farsa dos 
agentes da repressão para encobrir um frio assassinato. 
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Seu corpo entrou no IML com guia s/n° do DOPS. O óbito foi firmado pelo Dr. 
João Guilherme Figueiredo e teve como declarante Reinaldo da Fonseca Mota e foi 
entregue à sua família que o sepultou no Cemitério de Inhaúma (RJ), em 14 de fevereiro 
de 1971. 

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

Foi preso no dia 2 
Horizonte, passando a 
companheiros. 

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

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

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

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

No dia 6 de fevereiro. não resistindo a tão bárbaros sofrimentos, morreu. com  o 

crânio apresentando um afundamento de cerca de 2 cm. 
Apesar do testemunho dos companheiros de prisão de Aldo, os órgãos de 

repressão divulgaram nota oficial noticiando que sua morte fora em decorrência 
tentativa de fuga, ao saltar do 3' andar de um prédio. 

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

ALDO DE SÁ BRITO DE SOUZA NETO 
Militante da AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL 

(ALN). 
Nasceu em 20 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro, 

filho de Aldo Leão de Souza e Therezinha Barros Câmara 
de Souza. 

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

Como militante da ALN foi do Comando Regional 
da organização. 
de janeiro de 1971 pelos agentes do DOI/CODI de Belo 
ser imediatamente torturado, juntamente com outros 
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Excetuando as crianças, as 40 
pessoas dêsse grupo foram banidas do 

Brasil e jamais poderão retornar 

Além de Edmauro Guerra, só iden-
tificado à última hora atraás do 
nome de guerra Jair°, foram os se-
guintes os outros 39 que seguiram 
para a Argélia: Osvaldo Soares, 
José Lavecchia, Flávio de Sousa, 
Jeová Assis Gomes, Melguiades 
Ponciano .da Costa, Ronaldo Dutra 
Machado, Marco Antônio Azevedo 
Méier, Carlos Eduardo Faial de Lira, 



À 1h25min da manhã 
de têrça-f eira a tensão 

aumentou: o comunicado 
dos seqüestradores não 

trazia a autenticação 
do embaixador 

A caminho do Doeing, Melcides Porciano da Cesta e 
Ladislau Dowbor, professor francês naturalizado brasileiro. 

Os do:-  velhos são José Lavecchia e Apolônio • de Carvalho 
A /71C' ;.é.: é Dulce de Sousa. Embaixo, os presos junto ao avião 

ro, .2. 2 1 e»/.210 

esse Ónibus foi o último meio de transporte utilizado pelos banidos em solo brasileiro. 

O Embaixador 
Von Holleben, 

veterano 
de guerra e 
Doutor em 

Leis 

e O Embaixador Von Holleben nasceu 
no dia 11 de maio de 1909, em 
Potsdam, e foi registrado com o 

nome de Ehrenfried Anton Theodor 
Ludwig von Holleben. Seu pai era chefe 
de companhia do Corpo de Cadetes 
Prussianos. Sua infância foi passada em 
Erfurt e Potsdam e, mais tarde, êle in-
gressou no Realgymnasium e prestou 
seus exames finais em 1929, iniciando a 
seguir o curso de Direito. Quatro anos 
depois, em 1933, Von Holleben concluiu 
a primeira parte.do curso, prosseguindo 
nos estudos por mais trés anos e obten- 
do o titulo Que 
tor em Leis. Iniciou logo depois a ati- 
vidade profissional, como assessor jurí-
dico. Na época, a Alemanha estava às 
vésperas da II Guerra. 

Em 1939, quando teve início o con-
flito, Von Holleben entrou para o Exér-
cito e serviu até 1940, quando foi ferido 
e deu baixa como suboficial. De volta 
às atividades civis, exerceu a advocacia 
e tornou-se jurista especializado em 
economia. Em 1950, ingressou no Mi-
nistério do Exterior e atuou no setor 
consular até 1953, quando recebeu o 
primeiro cargo no exterior — cônsul 
da Alemanha em Glasgow, Escócia. Nes-
se põsto, dedicou-se com afinco ao re-
conhecimento do direito dos judeus emi-
grados em conseqüência do nazismo. 
Voltou ao seu pais em 1956, sendo no-
meado para a chefia do departamento 
jurídico e consular junto à Embaixada 
alemã em Londres no mesmo ano. Per-
maneceu três anos na capital inglêsa, 
regressando à Alemanha para assumir 
a vice-chefia do Protocolo do Govérno 
de Bonn. 

Suas promoções ocorreram em 1960, 
quando passou a conselheiro de Lega-
ção de primeira classe, e em 1962, ano 
em que foi nomeado embaixador. Con-
tinuou em Bonn até 1966, como chefe 
do Protocolo, cargo que o levou a vá-
rias viagens ao exterior nas comitivas 
do Presidente Heinrich Luebke, Em 1964 
veio ao Brasil, quando da visita de 
Luebke ao nosso pais, e a 13 de maio 
de 1966 apresentava suas credenciais 
ao Presidente Castelo Branco, na qua-
lidade de embaixador da Alemanha. É 
considerado um homem de grande cul-
tura jurídica, extremamente calmo e dis-
creto em sua maneira de agir. Aos 61 
anos de idade, é dotado de excelente 
saúde — o que, sem dúvida, lhe deve 
ter sido muito útil nos últimos dias. 
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Departamento •Estadual do Ordem Politica e Social. 

são Paulo, 14 de junho do 1970. 

Dados dos presos, conforme solicitação da ~sag= 696,de 
14 de junho do corrente, que deverão ser entroguos à 28 
segunda :secção do II Exdroito. 

Adarvai Alvos Coquoiro. 

Doownentoe de Tdentidade............................ 

°odiamos "Coqueiro" 

Esteve proso: DOPS, Tiradnetos e P.L. 

Fillaçaos José Augusto Coqueiro e Jovolina Umes (Alves) 
coqueiro. 

Data 'ice nw-cimontos 18///1937. 

Profissao: MecaMgrafo. 

Data da primos 29 de maio de 1.969. 

Portenco à Ala V9rmelha do Partido Comuniota do Branil. 

Partioipagão: Assalto a Dance). Incêndio 'm 'Jmplitles de énilyage. 
Assalto a carro pagador. 

situação perante a Justiça: indiciado em inquério, sob agao 
na Ala Vormolha do P.O.B. 

Dados tomidon pelo 'norivão Frnnoo do rlan-ão do DOP3, 
em 14 de junho de 1970. 
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Foi indiciado em Inquérito Policial como incurso na Lei da 
Segurança Nacional. Teve sua prisão preventiva decretada pela 
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	O decreto dos banidos 
"O Presidente da República, de Aluizio Ferreira Palmargantonio Ex-

acordo com o Artigo 182 da Constitui- pedito Carvalho Perça*ntonio Ro-
ção, considerando que o parágrafo Orlo Garcia SilvelklAntonio Ubaldi-
único do Artigo 19 do Ato Igstitucio- no PereirCAristenes Nogueira de Al-
nal n9 13, de 5 de setembro de 1969, meidapeArmando Augusto Vargas 
admite a revogação de bartimáto que DiasMruno Dauster Magalhães e Sil-
o Poder Executivo haja deternNinado va&Carlos Bernardo Vainerlkarmela 
no uso da faculdade coriferida pelo PezzuttiWChrMtóvão da. Silva Ribeiro 
mesmo Ato Institucional; 6, Conceição Imaculada 

Considerando que a permanência niel José 	Carvalhoelci Fenster- 
OliveireêDa-

do banimento de brasileiros deixaria seifdtberly José de CarvalheeEdmur 
de corresponder ao propósito da Pétsles Camarglinor Mendek Bri-
emenda constitucional in 11, de 13 de tor Frahciseo Roberval MendeaOus-
outubro de 1978, a vigorar em 19 de tavo Buarque Schilleredani Campos 
janeiro de 1979, 	 Ismael Antoniófie Souzalgayme Wal- 

witz Cardosoelairo José de Carvalho,e 
DECRETA: 	 Jean Marc Friedrich Charles Van Der 

Art. 19 — revogado o banimen- Weid,troão Batista RitadOão Carlos 

to, determinado pelo Ato Complemen- Bona Garciaboel José d Carvalho, 
O tar n9 64, de 5 de setembro de 1969, José Duarte dos Santosovelina To- 

e pelos Decretos n9s. 66319, de 14 de nello do Nascimentoè•Jullo Antonio  
março de 1970, 66716, de 15 de junho Bittencourt AlmeidaeLucio Flavio  

	

Uchoa Reg eira‘Luiz Alberto Barreto 	t7.4\,A 	t`"( r de 1970, e 68 050, de 13 de janeiro de 
1971, de Argonauta Pacheco da Silva Leia Sanzanoel Dias do Nas:Amen- 

.a Flávio Aristides de Freitas Tavares. ' to 	arcos Antonio Maranhão Costa, 
Maria Auxiliadora Lara BarcelostlIel-

Monte Lim oão Leonardo da Silva 
Gregório Beaztsrattvens Marchetti de 

son Chaves d 	antoseOtacilio Pe- 
reira da Silva , aulo Roberto Alves, Rocha&osé Dirceu de Oliveira e Sil- 
Paulo Rober o Telles Pranche-Pedro va0Zsé IbrainÇO,uiz Travassoselila- 

ria Augusta Ribeiro CarneirotrIMario Alves Filh 	edro Chaves dos Santos 

Roberto Gaigardo Zanconatot)Onofre Pedro 	anca Viegas,"
i

edro 

PintoX%cardo Villas Boas Sa Regeid-,1—B reta 	afael de Falso Net 
'"L' 

einal- 
Rolando latteaàTladlinir Gracindo do Gu rany Simõeelleinaldo José de 

Palmeir<Shismó Osawaáama de Mel 	berto Cardoso Ferraz do 

Oliveira Lucenaébchivio Angela au- Amaralseltoque isAgarecido 	Silvas 
Regina Yes- 

e 

nina Borges da Silveira 	ogenes José Samuel Aarão Re  
sin RamosZ/"Takao Amano,"6,1Tito do Carvalhor e Oliveira 	berval 	es 	 • 	, 
Alencar Limatebirataa de Souzatkb- Coqueiroe1A

il
lmir Dutton Ferreira  

tair Luches' Campos 	gelo Pe ti biratan Vatutim Borges Hertzscherie_ 

da Silv Apolonio de Carvalhoar. Umberto Trimkeiros Lima It. 	 )Qraineri Ne- 
• AvV f' los Eduardo Pires Fleur 	rios Fre- vez 	tuna ,era Maria Rocha Pe- 

derico Faial de Lira, arlos 	ne reiraV,Vanio José de Mattos*ashing- 

Baunfeld lid Queiroz 	jamia- 
ra Dinia ilson do Nascimento Bar- 
ton Alves da SlivaleWellinton Morei- 

4N niel Aarão Reis Filho, atjy Rodri-  
• guestomingos pernandwyttania Re- boca Bruno Piolatteny Cecilia Pio' 

Encarnacion Lopes Perez yfrNancy gins odrigues FernandrésK/ drnauro 
GopfertO9ulce de SouzsOudaido 	-Mangabeira Unger.Q.- 

mes da SãirriniriVis RehXdoFreire Art. 29 = Com a vigência deste 
Fernando Nagle GabeiraOlavio Ro- decreto cessa a suspensão de processos 
berto de Souzatleda dos Reis Chaveskv e de execução de penas, bem como da 
Jeováh de Assis,,I,oaquim Pires Cer- veiraelorge Raymundo Nahas tlosé prescrição de ações e de condenações 

e  
Araújo Nobrega/Oosé Lavechi aS osé decorrentes dos atos de banimento 
Ronaldo Tavar de Lira e Silva a- 

ora revogados, de conformidade com o 

dislaS Dowbor 	tiz Benjam Vieira IVdflo 19  do Ato Institucional n9 13, de 5 
isposto no parágrafo único do Arti- 

Marco Antonio Azevedo Maye 

si, 

. • 
José de Carval o Nahu,eMaria do de setembro de 1969. ,.,)a 
Carmo Brito, Mauricio Vieira Palvaler 	Art. 39 — Este decreto entrará em 
Murilo Pinto a Silvalzpswaldo !int& vigor na data de sua publicação, revo-
nio dos Santoseedro  Lobo d Olivel- fiadas as disposições em contrár 

ado era. Sil- 
044embx 

i;clidénela, e 909  4.11  

"-) DE ORDEM 
TAL — C. P. I. 
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SOLIDARIEDADE 
COM O POVO BRASILEIRO 

 



No dia 2 de agosto de 1971, finalmente, .3 STM 

resolveu julgar o habeas-corpus de há muito impe-

trado. A decisão tomada pelo órgão máximo da «jus-

tiça» militar não surpreendeu ninguém. Ela apenas 

cumpriu seu papel de «legalizadora» dos crimes da 

ditadura militar fascista brasileira. A decisão baseou-se 

única e exclusivamente nos «dados» fornecidos pelos 

torturadores do 'CODI/Rio, não levando em conta, es-

candalosamente, as provas existentes. «As autorida-

des militares merecem fé, não podendo ser postas em 

dúvida suas informações». Foi este o argumento da 

autodenominada justiça militar para arquivar o pedido. 

Concluindo a 'farsa, uma semana após a resolução 

do STM o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana — CDDPH — arquivou o processo relativo ao 

desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, ba-

seando-se também nas informações fornecidas pelos 

órgãos repressivos e terroristas da ditadura. Estes 

fatos, por si sós, caracterizam bem a substância de 

tal Conselho, presidido pelo Sr. Buzaid, eminente re-

presentante do fascismo brasileiro. Mas essa resolu-

ção causou tanta indignação que até um membro deste 

Conselho, o deputado federal pelo Movimento Demo-

crático Brasileiro — MDB — iscar Pedroso Horta, in-

dignou-se. Após o encerramento da sessão, declarou: 

«Para mim, entretanto, um assassinato é um assassi-

nato!» 

13 — Adarvai Alves Coqueiro: Nasceu em Brumado, 

no Estado da Bahia. Era de origem operária e logo 

abraçou a causa de sua classe, dedicando os melhores 

anos de sua vida a ela. 

Pertenceu, de início, aos quadros ,do Partido Comu-

nista Brasileiro, onde desenvolveu intenso trabalho em 

bairros operários, sendo muito qUerido e respeitado 

entre seus companheiros. Como <candango», partici-

pou da construção de Brasélia — DF. 

Posteriormente, rompeu com o Partido Comunista 

Brasileiro e ingressou no Partdio Comunista do Brasil, 

tendo participado do Comité Regional de S. Paulo. 

Sempre teve grande preocupação pela situação de 

miséria e exploração dos camponeses, o que o levou 
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a engajar-se no trabalho exercido pelo Partido na zona 

rural. 

Quando se formou a organização 'Ala Vermelha, 

grupo dissidente do Partido Comunista do Brasil, 

Coqueiro passou a integrar o seu Grupo Especial Na-

cioanl — GEN, dedicado a ações de guerrilha urbana. 

Em meados de 1969, após intensa resistência, foi 

preso em S. Paulo, pelo «Esquadrão da Morte», che-

fiado pelo delegado Fleury. Foi submetido a violentas 

torturas, tanto do DOPS como no 2.° BPE, em S. 

Paulo. Na prisão teve um comportamento combativo 

perante as arbitrariedades perpetradas pelos tortura-

dores e pela «Justiça» Militar e seus 'prepostos. Em 

princípios de junho de 1970, foi resgatado pelas forças 

revolucionárias, juntamente com outros 39 combaten-

tes, através do sequestro do embaixador alemão Von 

Holleben, e levado para o exterior. 

Coqueiro destacava-se por sua dedicação irres-

trita à luta do povo brasileiro. Assim que se viu no 

exterior, procurou reunir as condições mínimas para 

retornai ao Brasil e reengajar-se na luta popular. Foi, 

assim, o primeiro banido pela ditadura a retornar ao 

solo pátrio. No dia 6 de fevereiro de 1971, a imprensa 

noticiou sua morte, dando-a corno ocorrida no Rio 

(Guanabara) e no ato da prisão, devido a resistência 

armada que Coqueiro opôs que o quiseram prender. 

Informações mais fidedignas, conseguidas posterior-

mente, afirmam que Coqueiro foi preso dois dias antes 

de sua marte e que foi barbarametne torturado. Por 

nada revelar ao inimigo, foi assassinado ao fim das 

sevicias. 

Uma foto 'publicada na revista «O Cruzeiro» naquela 

oportunidade, exibe o corpo de Coqueiro que jazia 

com uma arma de fogo ao lado, no local onde supos-

tamente ele teria resistido e sido assassinado pelos 

policiais. O mais superficial exame dessa foto revela 

que Coqueiro jamais poderia ter sido assassinado 

naquele local. Há rastos de sangue no chão, eviden-

ciando que seu corpo foi arrastado, há manchas de 

sangue que nunca poderiam ter aparecido nas partes 

do corpo que a loto exibe. Há hematomas bem visíveis 

que indicam que ele foi espancado e dependurado em 
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«pau-de-arara». Tudo isso confirma a versão que relata 

a sua morte sob tortura. 

Esse revdlucionário possuía esposa e duas filhas e 
era muito ligado, por sua origem, às tradições de seu 
povo. Quando da sua morte, o seu íntimo compa-
nheiro de 'luta, DEVANIR JOSÉ DE CARVALHO, pres-
tau-lhe homenagem póstuma, num artigo editado em 
Órgão {evolucionário de divulgação. 

14 — Odijas Carvalho de Souza: Natural de Alagoas, 
foi líder estudantil em Pernambuco. Era aluno da Fa-
culdade de Agronomia da Universidade Rural daquele 
Estado. Como combatente antifascista, militava no Par-
tido Comunista Brasileiro Revolucionário — PCBR. 

Foi preso no dia 30 de janeiro de 1971, em uma 
casa da praia «Maria Farinha», no município pernam-

bucano de Paulista, juntamente com a estudante Lélia 

Guedes. A prisão foi efetuada pelos policiais-torturado-
res lotados no DORS, em Recife, Estado de Pernam-
buco: Edmundo de Brito, Fausto Venâncio da Silva 

Filho, Ivaldo Nicodemus Vieira e Severino Pereira da 
Silva. Foi conduzido, logo em seguida, às câmaras de 
torturas existentes no OOPS-Recife, dependência da 
Secretaria da Segurança Pública de Pernambuco. Bar-
baramente torturado pelos carrascos do DOPS, sofreu 
toda a sorte de sevícias: choques elétricos, «pau-de-
-arara», espancamentos, etc. Não resistindo, fisicamente, 
às violências sofridas durante uma semana, foi trans-
ferido pelos policiais ao Hospital da PM de Pernam-
buco, no dia 6 de fevereiro ,de 1971, vindo a morrer 

dolo dias depois, sem fornecer quaisquer Informações 
aos inimigos de nosso povo, enfrentando-.os heróica 
e dignamente. 

Seu assassinato sob bárbaras torturas foi denun-

ciado, a 'partir de testemunhos pessoais, em depoi-
mento prestados na Auditoria de Guerra da 7.* Região 
Militar—órgão local da autodenominada justiça mili-
tar—por vários presos políticos, inclusive a viúva do 
revolucionário, Maria Ivone de 'Souza Loureiro. Num 
desses depoimentos, o preso político Mário Miranda 
fez corajosa denúncia do bárbaro crime. Na ocasião 
fez um relato de toda sorte de tortures de que foi 
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vítima Odijas, bem como denunciou seus torturadores. 
São eles: delegado José Silvestre, diretor do DOPS/ 
/Pernambuco, em 1971, os agentes do DOPS Ivanildo 
Nemésio e Miranda e o ex-delegado Carlos Brito. Em 

face da grande 'repercussão do assassinato, também 
alguns deputados do Movimento Democrático Brasi-
leiro — MDB de Pernambuco redigiram um documento 

relatando as circunstâncias do assassinato, bem como 
pedindo providências ao Sr. Buzaid, antigo sequaz 
do líder fascista Plínio Salgado. O documento foi ana-

lisado em meados de maio pelo malfadado Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana — CDDPH. 

Em 16 de agosto de 1972, o Conselho, sob a pre-
sidência do Sr. 'Buzaid, decidiu pelo arquivamento do 

,processo (de n.° 54953/71). Aceitou como verídica a 
versão policial de ter a morte sido causada por «embo-

lia pulmonar», versão contestada com veemência pelos 
familiares de Odijas e desprezou, como sempre acon-

tece, o material comprovatório do assassinato daquele 
revolucionário brasileiro. 

15—Stuart Edgar Angel Jones: Estudante univer-
sitário, foi preso em março de 1971, pelo CODI/Rio. 
É quase certo que foi assassinado sob tortura: dias 
após sua 'prisão, Stuartt 'foi visto ainda vivo em Uma 

unidade militar da Guanabara, amarrado a um «jeep» 
que o arrastava pelo chão, o corpo todo esfolado, para 

que delatasse seus companheiros. Há deipoimentos 
judiciais de um preso político 'que foi testemunha ocular 

desses piavíasimos fatos. Nunca mala se soube d,) 

paradeiro do Stuart, e foram muitas as tentativas infru-
tíferas de advogados e familiares junto às unidades 

militares para localizá-lo, mesmo que fosse seu corpo 

sem vida. Sua mãe, a modista Zuzu Angel, denunciou 

a morte de seu filho sob tortura, e sua denúncia nunca 

foi contestada pela ditadura fascista brasileira que, 

como em outros casos, nega mesmo ter sido Stuart 

preso por algum órgão repressivo. 

16—Joaquim Alencar de Seixas: Nascido no Estado 
do Pará, em 1921, ingressou ainda jovem no Partido 
Comunista. Em 1946. era responsável pela vigilância e 
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CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DE 
ADERVAL ALVES COQUEIRO 

A versão oficial da morte de Aderval Alves Coqueiro é dada pela seguinte nota, 
distribuída à imprensa pelos órgãos da repressão política: 

"Cerca das 13:30 hs de hoje, dia 6 de fevereiro de 1970, foi localizado na Rua 
Cosme Velho n° 1061 - apartamento 202 - o terrorista Aderval Alves Coqueiro 
(••) 
Cerca de 50 policiais à paisana, armados de metralhadoras e revólveres 
obrigaram os carros a voltar e os moradores dos prédios próximos, muitos em 
roupas de praia, a esperar o final da operação". (Jornal do Brasil - 08/02/71 - 1° 
caderno - pág.3) 

O jornal O Dia, de 7 e 8 de fevereiro de 1971, é lacônico: "Reagiu violentamente 
à prisão sendo morto no local". 

O Jornal da Tarde, de 08/02/71 acrescenta ainda outras informações fornecidas 
por um dos oficiais que participou da operação: 

"...os órgãos de segurança conseguiram localizar Aderval Alves, graças a um 
depoimento prestado pelo ex-deputado Rubens Beyrodt Paiva, quando este ainda 
estava detido pelas autoridades militares. 
(••) 
A localização do aparelho em que Aderval estava começou a ser feita há menos 
de um mês atrás, quando um grupo de oficiais da Polícia do Exército do Rio saiu 
com o ex-deputado para uma batida no elegante bairro carioca do Alto da Boa 
Vista, na floresta da Tijuca. 
(--) 
Mas demos azar, porque encontramos a casa vazia e ainda sofremos um atentado 
no meio do caminho que resultou no sequestro do preso que nós levávamos." 

Desta forma, tanto a nota oficial quanto a entrevista com o oficial que participou 
da operação, procuravam não só transformar o assassinato de quem já estava 
reduzido pelas forças de segurança em mais uma "morte em tiroteio ao reagir a 
prisão", mas principalmente transformar o ex-deputado Rubens Paiva em delator. 

Contudo, o cinismo das informações continua com as entrevistas: " - Do jeito que 
a coisa foi posta - diz um dos oficiais - parece que pegamos um homem 
desarmado, desprevenido e o matamos covardemente". 

Uma nota curta, acompanhada de uma longa entrevista com um oficial não 
identificado, na qual o mesmo questionava a falta de detalhes da ação que 
mostravam a "periculosidade e o poderio" da vítima, acompanhada de difamação a 
alguém que havia sido preso e estava "desaparecido" - esta era a nova maneira de 
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divulgar a versão oficial. Mas não termina aí a farsa. No Jornal da Tarde do dia 

"Para as autoridades dos órgãos de segurança da Guanabara, a morte de 
Coqueiro prejudicou a descoberta de diversos planos dos terroristas, além d 
impedir que fossem localizados os pontos por onde eles entram no país." 

Em outro jornal pode-se ler: 

"Os repórteres não tiveram acesso ao local do tiroteio, onde os fotógrafos foram 
admitidos um a um. Havia muito sangue no chão e o corpo de um homem moço, 
moreno, caido de bruços, com um revólver perto da mão direita. Aderval vestia 
calção de banho azul quando foi morto". (Jornal do Brasil - 08/02/71) 

Com a manchete "O Que Adiou o Entêrro do Terrorista?" , o Jornal da Tarde do 
dia 09/02/71, noticia: 

"O enterro do terrorista Aderval Alves Coqueiro - banido do Brasil e morto pela 
polícia no último sábado, no Rio, ao reagir à prisão - estava marcado para as 
quatro horas da tarde de ontem, no cemitério de Inhauma. Mas o corpo não foi 
liberado a tempo, porque o Instituto Médico Legal não pode concluir o laudo que 
determinará quantos tiros o atingiram e o enterro teve que ser transferido para 
hoje. O médico legista Dr. João Guilherme, recebeu ordem dos órgãos de 
segurança para não conversar com os parentes de Aderval Coqueiro e com a 
imprensa." 

Essas informações, negadas a seus familiares na época, até hoje permanecem 
obscuras pois nem mesmo nos arquivos do DOPS foi encontrado o laudo de 
necrópsia. Como se explica o desaparecimento do laudo? . A convicção de que a 
morte de Aderval foi fruto de uma execução sumária,  sendo em seguida montada 
uma enorme farsa para persuadir a opinião pública de que teria sido consequência 
de um tiroteio travado com os policiais, é reforçada pela declaração feita na época 
de que o médico legista teria recebido ordens de não conversar com os familiares 
de Aderval ou com a imprensa. 

Seu pai, que fez o reconhecimento do corpo no IML, afirma que o corpo estava 
todo baleado. O mesmo tipo de afirmação foi feita pelo zelador do prédio, 
conforme se pode apreciar em seu depoimento, anexado a este processo. 

A versão policial da época é mantida no Relatório do Ministério da Marinha, 
encaminhado ao Ministério da Justiça em dezembro de 1993. 

Só foi possível desmentir a versão oficial a Comissão de Familiares, procurando 
restabelecer a verdade, foi até o local do crime, 25 anos depois, e ouviu o 
depoimento do antigo zelador do prédio onde foi assassinado Aderval Alves 
Coqueiro. 

Em seu depoimento, o Sr. Francisco Soares relata que foi procurado por um 
homem que se dizia interessado em alugar um apartamento naquele prédio e que 
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lhe fez várias perguntas sobre as pessoas que moravam no apartamento 20:19  
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acrescentando que 

"(...) nesse mesmo dia, após algumas horas, cheguei a janela e vi que o pré 
estava cercado por uma centena de policiais civis e a polícia do Exército, lo 
depois, o prédio foi invadido por vários homens armados, e foram direto para 
apartamento 202, nesse momento um oficial mandou que eu sair da janela, 
posteriormente escutei um militar gritar 'atira e mata',  logo depois escutei uma 
grande gritaria nos fundos do prédio e vários disparos de armas, que durou 
somente alguns segundos, escutei uma pessoa falar 'temos presunto fresco'. 

... quando eu cheguei nos fundos, onde encontra-se a piscina, vi o rapaz do 
apartamento 202 estirado no chão, perguntaram se eu o conhecia, disse que era a 
pessoa que estava limpando o apartamento 202, me responderam que ele era um 
perigoso subversivo chamado 'Baiano Coqueiro', observei várias marcas de tiros, 
não sabendo dizer quantas, estando ele somente de calção, sem camisa e 
desarmado, também ouvi o policial dizer 'bota a arma do lado dele'  ..." 

As declarações do Sr. Francisco Soares revelam, ainda uma vez, como agiam os 
agentes da repressão e, em especial, um dos métodos utilizados para justificar a 
morte em tiroteio. Atente-se para o fato de que o Sr. Francisco não se refere a 
qualquer reação oferecida por Aderval àqueles que teoricamente foram prendê-lo. 
Ouve apenas a ordem para "atirar e matar",  depois o anúncio de que havia 
"presunto fresco"  e a ordem para colocar uma "arma do lado"  de Aderval, forma 
encontrada para justificar sua eliminação. 

Infelizmente, tem sido muito dificil para os familiares conseguirem contatar as 
outras pessoas que testemunharam os fatos ocorridos há mais de 20 anos. No 
entanto, quando se encontra tais pessoas a versão oficial é desmentida, revelando 
toda a barbárie e crueldade com que os agentes de segurança eliminavam os 
militantes que, apesar de estarem subjugados e dominados, eram sumariamente 
executados. 

Existem, além do mais, vários depoimentos e entrevistas, feitos em períodos mais 
recentes, nos quais os próprios militares ou agentes dos órgãos de segurança 
relatam como se fazia a montagem de verdadeiros "teatrinhos" macabros, nos quais 
se encenavam "tiroteios", "atropelamentos", "suicídios " e outras farsas que 
objetivavam explicar à população em geral os assassinatos cometidos pelos agentes 
da ditadura. 

A partir da análise dos diversos casos preparados por esta comissão de familiares, 
foi possível detectar que os órgãos de repressão, além dos já famosos "teatrinhos" 
de atropelamentos, fugas, suicídios e outros, ainda recorria freqüentemente a mais 
um procedimento ilegal. Inúmeras vezes, nos casos dos tiroteios os militantes 
feridos eram conduzidos para a OBAN ou sítios clandestinos e assemelhados, 
onde eram interrogados até a morte, conforme a gravidade dos ferimentos, e/ou 
executados após os carrascos considerarem esgotados os recursos e possibilidades 
de obter alguma informação. Só então os corpos eram levados para o IML. 
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Ao longo do exaustivo e penoso trabalho de elaboração dos Relatórios de vários 
mortos e desaparecidos, bem como de anos de pesquisas e busca de novas 
informações, a Comissão dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos 
pode chegar à algumas conclusões bastante esclarecedoras dos fatos e 
circunstâncias relativas ao assassinato de centenas de pessoas, o que torn 
possível compreender vários elementos que recorrentemente aparecem nos casos 
analisados: 

1) as contradições nas datas, horários e locais das supostas ocorrências; 

2) os corpos de pessoas que teriam morrido em tiroteio na rua e que chegam 
despidos ou de cueca ao IML; 

3) a assinatura de legistas muito pouco confiáveis na esmagadora maioria dos 
casos; 

4) os numerosos laudos indicando como causa mortis a hemorragia interna; 

5) os tiros à queima roupa, desferidos de cima para baixo, indicando que as 
pessoas se encontravam caídas e, conseqüentemente, já subjugadas; 

6) a pontaria infalível dos agentes da repressão, que em "tiroteios" acertam 
preferencialmente a cabeça dos militantes, apesar de mirarem um alvo 
móvel; 

7) nos casos em que foi possível obter fotos dos cadáveres, foram detectadas 
manchas, lesões, equimoses e ferimentos visíveis a olho nu e não descritos nos 
laudos; 

8) a não existência da Perícia de Local realizada pelo Instituto de 
Criminalística (requisito previsto no Código de Processo Penal, art. 158); 

9) a ausência de exames para detectar a presença de pólvora nas mãos das 
supostas vítimas de tiroteio. 

O exame dos elementos relativos à morte de Aderval e disponíveis até o momento 
leva à conclusão de que, estando cercado por um contingente de 50 policiais, o 
prédio em que residiu encontrava-se completamente controlado pelos mesmos, 
caracterizando, portanto, uma extensão das dependências policiais. Depois de 
dominado e subjugado Aderval foi cruelmente executado, isto é, quando já se 
encontrava sob custódia do Estado. 

Pelas arbitrariedades cometidas pelo Estado no momento de sua detenção, e pelo 
resgate de sua memória, solicita-se a inclusão de seu nome entre aqueles 
beneficiados pela Lei 9.140/95. 
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A Comissão dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos esgotou até a 
presente data, na medida de suas possibilidades, todos os recursos de que dispõe 
para obter os documentos completos sobre as circunstâncias da morte de Aderval. 

Caso a Comissão Especial julgue necessário, solicitamos que, antes de 
posicionar sobre o caso em pauta, cumpra o papel que lhe foi conferido pela 
9140, conforme determinado no artigo 9°, envidando esforços para, oficial 
legalmente, requerer nos órgãos competentes os seguintes documentos e outros que 
porventura possam existir: 

- Laudo de Necrópsia e as respectivas fotos e gráficos (indicando a trajetória dos 
projéteis); 
- Laudo da Perícia em Local de Ocorrência; 
- Ordem de captura; 
- Relatórios e outros documentos sobre o cerco ao prédio onde Aderval se 
encontrava. 

Brasília, 10 de maio de 1996 

)(Gvuk 
Iara Xavier Pereira 	 Criméia Alice Schmidt de Almeida 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 
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Aff  ADERVAL ALVES COQUEIRO nasci 

do em 18/6/1937, em Brumado , 

Bahia, assassinado pela poli-

cia fascista a 6/2/71, no Rio 

de Janeiro. Nesse numero rea 

demos homengens a m"is esse -

Herói do POsio em sua luta coa 

tra a opressão e a miséria. 

O Companheiro Justino, dg nas 

páginas 2, 3 e 4 uma pequena 

U r  PSiografia desse-1  Uíittidig Camara 
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ffivere.i.rp/1971 

3o pela manha, fui informado do as-
3assinato.no Rio do Janeiro, do Ca-
larada Adtrval Alves Coqueiro. Naq-
uele Momento, parocin que caíra se-
3re mim uma avalanche do pedras, ao 
lesmo tempo, eu lembrava das Rala--
vres do uma carta de "Chá", sobre a 
3110 possível morta. 
(VIDE FINAL DO ARTIGO) 
pois, tenho certeza. que odes aque-
les que o conhaccram o Ia estavam I  
ia luta, sentirão o necessidade de 
empunhar armas para fazer o'que 
quciro" não pode mais fazer. 

So!-Jia tambom, que £s policiais bra 
silairos que seguem a risca os end.. 
namentos da Gestapo nazista, acosse. 
redes polo CIA, voltavam a sorrir,-
pois, com esto assassinato, tiravam 
mais um daqueles que iniciaram' as 
primeiras ações armadas da atual e- 
tapa do'processo revolucionário bra 
sileiro. 

Estou falando aio Camarada Aderval 
Alves Coqueiro, ou soja simplesmen-
te do "Deva", como era carinhosamea 

chamado por sua companheira e su, 
as duas lindas filhas do 5 e lo anos 
por toda a família, que tanta aleg-
gria representava, ora tocando seu 
violão em casa, sempre cheia de ame 
gos, ora no sindicato ou na Bocieda 
de Amigos do Bairro de Vila %raia, 
onde foi diretor varias anos. 

Adarvai Alves Coqueiro, para mqu.D, 
les que n5o o conhecornm, foi uma -
grande perda, pois, não tiveram e a 
portunidade de atuar ao lado desto-
o:morada que sabia prezar os demais, 
onde houvesse necessidade, lg estava 
ole para ajudar.. Para os que conhe-
ceram na'Prgticà suas'qualidadas, a 
cerda foi muito maior. Para sua coa, 

panheira e suas Mil' 
Perda que se pode chi  
acuei, de dolorosa. 

dia de maior tristesa qua 'àCs vi. 
o _rem suas famílias, tendo nessas - assassinato,. foi scaldjvidaa 

-  

verem em tecia suas vides. 	

tentativas varies antrevoros. com  a 

ria ser dc outra forma, a perda 
rrgo podi policia fascista da ararilia. A PA  

01 lide acabou com suas p.ateneCies,: 
um companheiro, de um pai, como g• assassinando numa modrilmada, 72 dft 
le era. 	 loa c jogando seus corpos varados- 
PARA A REVOLIWO, significou", _ de LiRlas, em terrenos baldios, tr.& 

temos, o um dos muitos que temos - na talos 
Iam caminhSas dos patrões 

o soterrados pelas máquinas da Pra 
perda de um quadro dos poucos leMuc 

ssines da ditadura, quadros esses-, Israel Finhairc). Saindo ileso daa 
feitura(neste ápoca o prefeito era perdidos, varados pelas balas assz. 

que mostraram r.,g prgtica seus valS.1 ao mascarro, e nao tolerando. mais-, 
rns revclucionarios. 	 a errogancia dc uu capataz pucha - 
Rçaumm_±.13;2_tÁrj_jurtn_ .s_e.u. =Isto_  p saco da constritora em que trabal-

..5ndo  Rupjj.wjaviau.x  -- ¡have, teve com esto um atrito, do 
qual saiu ferido a faca o capataz. 

, nascido 
; ?.sso foz cum que Baixasse Brasília ADERVAL ALVES COQUEIRO 	• 

em Grumado, cidadezinha bohiann nlas pressas' viassa para 5.go %tilo 
vo ainda, já sentiu na carne a 4 'trabalhar om fabricas. Percebeu la 

ç.a.  dos poderosas. Filho de campo ¡ go, que a'dosgrsçn n a miséria a-

ne2 pobre, sofreu todas as canse 
.. 	 companha os proletários em toda - 

quancias de fome, das doenças e 	
parte e e inseparavol da presença 

das constantes ameaças do jagunço tart::::::11:W°10%:t2:17):; 
dos "donos de terra". 
Foi para Brasíl, na Época dc temente sinelcal e sociedade 

ccu o covardia da policia, r_ trai 

de !cirros, das reggos do sue construção e le tamb6m, 3111N- 

ço dos políticos e a'gvida sGsta 	lugares, procurava podar fazdr al- 
á-Crendo era conhecido, em todos-

doiro mercado do escravos, como 0 9Q para aqueles que 

sofria da mes- 
ma inseria e oproselo. 

do lucros dos patrns. Num verde- 

te, onde os patr3es fazem o que 	P.C.B., desenvolvendo  vários trob.à 
'NO período de 63, ingressou no - 

.. 
de hoje na TranzaMazOnia e Word,: 

querem, pois, conta com a policia 	lhos po/Iticos junto as massas do 
meacengria para dr:fenda-1os, assa 	A.B.C. No entanto, pouco- wpouco, 

ssinando os oporgries. Fazendo el 	O oportunismo com que ó P.M., ell 
próprio, parto desta marcado, f0 	caminhava as tarofss da revoluça, 
trabalhar nas Obras do governo,ad 
ter ando morar. Junto com outros 
pergrios, fizeram varias tentntiV 

(Continua na página 3)....•• 

s, foi uma - 	 (aPatinJAUSAJPA'ainfiL2) 
mar da irrepP 

do de construir barracos para protegx grassando no mesmo, logo depois, coa 
provava na prgtica que luta armada -
para eles tombám era co no papel, ha 
vond2 novamente rompimento e Aderval,  
de novo acompanhou os dicidantos, n5c 
sÉ acompanhou, como tambam defendeu-
de unhas c dantes e acvaluça atra-
vés das armas. O rosultado Bosta ci-
são foi a estruturaç:go da Ala Vermel 
ha. Apenas um ano depois, viu mos—
trar ne prgtica, atravjs da uma dira 
gao oportunista, uo da vermelha 8(5 
adotaram o numa. 'ravou-se uma luta 
interna, tendo como coneequGnvia o A 
fastmento -do Grupo do Ação, do qual 
Aderval fazia parta. desse Época, A-
darvai já estava sendo produrado, 
is para salvar um companheiro que ty 
nhe entrado em atrito com um grupo -
da provocadoras, resultou na morto -
da um transounto e forimento em vá--
rios do grupo. 

No momento do afa4tamento do Grupa 
de Aça pela direção da Ala Vermelha, 

'reunido "aos domaiet idecidiu continuar 
as tarefas que julgqvam de importan4-

cio paro a libertaçao do nosso povo. 
Coqueiro como sempre, estava junto - 
na sua realizeça. 	 • 

Foi levado a prática um programa - 
do aça, que desse condiçSos dc mon-
tar uma infraestrutura necessária a 
segurr'nça e ao encaminhamento da'te-
rofs do Libertnça de nosso povo. Cor.  

tudo, cometamos falhas do liboralism 
mo, que resultou em vários tiroteios 
e prísties de 4mmpanheiro2 prociosos- 

(concluilna páginà 4).... 

__. __VOZ _GUERRILHEIRA 	 paa.  2 	T.Watewt.r.d.X931——... VSZ  GUERRILHEIRA ..................  QUE SIGNIFICADO EM PARA lvd5 A PERDA DE um REVDLUDI9'4RID9  \10  QUE SIGUIFICADO TECI PARA NUS... 
No dia 	de fevereiro de 1971, lp 

fe-lowior em. b4, culminar com o - pare n revoluça, entre ales„Aderval 

seu remaimenta. Junto coro vários - que depois dc valente tiroteio, fiar, 
outro companheiros na Opaca, vim nde ferido, foi preso c barbaromone 

irmo me P.c.dc e cisa do P.C.B., espancado o torturado pela 1245:  Figt5LJ 

Ume plarspectiva do luta armada, 311 
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QUE SIGNIFICADO TRFI PARA NCS.... 

(conclusgo) 
pr;siso um ano ctra mesas, vindo) 
da prisão um número incontável de 
pedidos para inclusão de sou nome 
en listas de senuaatros. 
C Camarada Adarvai, dando prova 

de erande firmeza idaolgoica e ma 
turidade política, mesmo barbara-
mente torturado pelos assassinos 
da Ditadura, não "abriu" se quer 
seu "aparelho", dando tampo de 
evacua-lo, como fci faitn. 
Dapca dr passar um ano e pouco 

nos craeran da ditadura, foi Mxy 
eido en'.ra outros camarada-, sua 
libartaago cano condiço para sol 
tar o embaixador alemão aequaatra 
do por um Comando Rvoluciongrio. 
ana,  vez nup se encontrava livre -
das mãos assassinas da polç.qia, -
sua Grande preocupação foi voltar 
ao caano de batalha. Para ele, fi 
car inativo, era tambgr uma varda 
daira tortura, pois, considarava 
aua um dia a mala no extrrior,ará 
um 	a menos para ajudar na li- assassinos profissionais da Ditadura 
bertação do nosso povo. 	 cada opta de sanoue doar 	por 
:aives esse maneira ir'.eanainaa Ravolaciongrins. 

te dn estar no campo dr hataha, 
tenha contribuido rara a saa anlk, 1-"Que, importa onde a63rta nos lig • 
ta ao r3raail sem as.  devidas marq- suaoraendar:  Que-ela séja bem vinda, 
das -ia sanuranaa para um ravoluci desde 01-19 nosso grito $c auerra 
nngria como ;l a aaa 	nolfc;.a 	ouvido, que uma outra pão 32 estancia fascia.!=.a 	 c.-,n=r7j para empunhar nossas arma; a rve nua da tive sg assaaainanc tala cama- troa hemeas se lavantrat vare  "ntoar 
radaa, pada flificultar um rouco 	os can+.ns fjn2bras em rpaio ao cr-Pi-ma4s o aiunta de onntaa doa crus tar das matralhadnaaa á nevar nritoa 
ormas. 74() tenro 	tam,-.gm de ooarra e de vigrialCChe) 
nua a irrasponsabdade -de al- 
gUna companheiros foi deciaivO qa "LHO POR OLHO, .OUTE10a W:TE" 
ra 	8,31 lacaliaaço c aaaasaina- 
to pala polfcia, 	

SE DEZHkIIDAS TIVESSE IEZ VIDAS 
; 

	

Rasta-nos aqura, cobrar com i,Ja 	 D1ARIA". 
ta raz5o, o mais alto arço • dos 

• ' Chapam-rada  

INTERNACIONAL 

"RETIRADA AMERICANA" 

Nixon declarou om Uma de suas 

. mas declarações, que enouanto houve 
prisioneiros americanos no Vietnã 

r•:. Norteí os EUA, não rairargo 
tropas do Sudeste Asiático. 

Como vemos, esta 	mais uma joga!': 
do governo americano para iludir • 
opinião pública internacional. ikra 
que o Vietnã dn Norte venha a liba ra 
tar todos os prisioneiros americaraa 
numa tentativa de neoociar a paz, al 
da, no entanto, poderá*  provar que - 
nSo existe mais os tais prisioneiras 
assim sendo, Nixon, péderg perfaita-
nentedizer que tais prisioneiros -
continua existindo e dessa maneira , 
manter e guerra age ononto em 	qae 
se tornar insuportável nilitarmenta, 
a permanencia dos americanos lá, co-
mo em toda a Indochina. 

FilvArztro 197_1 
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O FASCISMO  

porIALEXANORE 

• • 

Alberto da Rocha Barros, Prende-
jurista e pensador, abordou este -
tema com considerável clareza de 
análise e raciocínio. Cate livra, 
embora escrito, analisaddo o nazi 
mo alemão, o fascismo italiano e o 
integralismo brasileiro, parece -
que foi escrito hoje, numa brilha 
tenálise do regime brasileiro de 
1964 para cá. 
O autor nos diz "Miséria - mis, 

ria econômica, miséria cultur21,mL 
séria moral, miséria sempre, este-
s o saldo do fascismo, em qualquer 
Oaritd da gabe, Onde !e Apresente 
dto seu carater de fenômeno repres-
sivo de uma civilização sem nobre- 
Zer 
"Fascismo branco no poder, reva.a 

tindo formas aparentemente democa& 
ticad, mas armados de leisde sega 
rançá e polícias especiais". rasei 
amo colorido na rua, tropa de cho-
que e organização auxiliar de poli, 
eia secreta desde logo, pronto pa-
ra o poder, mais tarde, se o fascy 
aeunbranco não bastar". 
qmp fascismo nacional e sempre o 

máximo inimigo dos pobres, o que -
vitorioso, persegue e tortura com 
a fome nos seus lares, ema força - 
bruta nas ruas, a emudece-los com 
es surras, com a prisão e com 	a 
morte". 
."0  fascismo e substancialmente 
ma etapa de preparação da guerra -
imperialista. ele aparece para doa 
truir o movimente de organização e 
educação das massas, envenenar a 
alma dosjovens com os tóxicos mais 
virulentos da farmacopeia nacional 
e, assim, abrir passagem ao corte4 
jo da guerra, no qual vem, pare o 
povo, a morte, a fome, a peste, e,  

pira os banqueiros, os orande mono-
polietas e os magnatas da industria 
pesada, e riqueza, o poder e as hon- 
ras". 
"Adota o fascismo, como lema de su 

e atividade, na questão social, 	a 
velha fórmula de tapeação: harmoni-
zar o capital e o trabalho. Ora, hoz 
mènizar o capital e o trabalho quer 
dizer, mantê-los nas posiçães em que 
hoje estão - os exploradores a expia 
rar, os explorados e serem explora 
dos. É nessa base que o fascismo age 
em prol dos trabalhadores". 
"Salvaçgo das randes fortunas, a 

custa do mais torvo miséria do povo. 
Essa ; a salvação da pátria que o - 
fascismo realiza. Entretanto, abre-- 
se em apelos ao povo". 
"Tudo no fascismo e assim: demagot- 

gia, teatralidade, mentira". 
"Fascismo É a defesa desesperada - 

de vantaeans materiais, assegurados 
pela força bruta a serviço de uma o4, 
dem social de exploração. Cultura e 
a libertação do egoismo, o cultivo -
do desinteresse, o sacrifício pelos-
ideais coletivos, a solidariedade - 
com os explorados, a defesa dos fra- 
cos". 
"Para o fascismo, o governo da na- 

ção dever ser exercido por elites, a 
cujos critério seletivó não e, posi-
tivamente, a intelipencia, visto que, 
ele É inimigo da cultura. esse criti 
rio reside ne capacidade dd spbserd.! 
encia aos interesses da cladeab2rdU, 
asa e... na selvageria ao serviç 	ssPs 

interesses" • 
"O fasci'smo e a reaçad, nao e 	a 

revolução. O fascismo e o regresso, 
mão eo progresso". 
"O fascismo 4 o desmascaramento - 
	 conclui na pag. 6-- 
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DOCUMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA MORTE 

1 - Cópia xerográfica de recorte da revista O Cruzeiro; 

2 - Cópia xerográfica do jornal O Dia - 7 e 8/02/71; 

3 -Cópia xerográfica do Jornal da Tarde de 8/2/71; 

4 - Cópia xerográfica do Jornal do Brasil de 08/02/71; 

5 - Cópia xerográfica do Jornal da Tarde de 09/02/71; 

6 - Dossiê de Aderval Alves Coqueiro, encontrado nos arquivos do DOPS/SP - n° 
52-Z-0-2625 

41) 	7 - Certidão de óbito de Aderval Alves Coqueiro; 

8 - Ficha de identificação - fotos e ficha dactiloscópica; 

9 - Depoimento de José Augusto Coqueiro - pai de Aderval Alves Coqueiro; 

10 - Documento do Dops - s/n° de identificação; 

11 - Depoimento de Francisco Soares. 

• 



À 11125min da manhã 
de têrca-feira a tensão 

aumentou: o comunicado 
dos seqüestradores não 

trazia a autenticação 
do embaixador 

A caminho do Boeing, Melcides Porciano da Costa e 
Ladislau Dowbor, professor francês naturalizado brasileiro. 

a 	•••• h 
Os clo.t velhos sso José,  Lavecchia e Apolónio de Carvalho 
A mi. 	 de Sousa. Embaixo, os presos junto ao avião 

2 	p), 136/, n  
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Esse ônibus foi o último meio de transporte utilizado pelos banidos em solo brasileiro. 

O Embaixador 
Von Holleben, 

veterano 
de guerra e 
Doutor em 

Leis 

O Embaixador Von Holleben nasceu 
no dia 11 de maio de 1909, em 
Potsdam, e foi registrado com o 

nome de Ehrenfried Anton Theodor 
Ludwig von Holleben. Seu pai era chefe 
de companhia do Corpo de Cadetes 
Prussianos. Sua infância foi passada em 
Erfurt e Potsdam e, mais tarde, ele in-
gressou no Realgymnasium e prestou 
seus exames finais em 1929, iniciando a 
seguir o curso de Direito. Quatro anos 
depois, em 1933, Von Holleben concluiu 
a primeira parte-do curso, prosseguindo 
nos estudos por mais trés anos e obten- 
do o titulo atra 
for em Leis. Iniciou logo depois a ati- 
vidade profissional, como assessor jurí-
dico. Na época, a Alemanha estava às 
vésperas da II Guerra. 

Em 1939, quando teve inicio o con-
flito, Von Holleben entrou para o Exér-
cito e serviu até 1940, quando foi ferido 
e deu baixa como suboficial. De volta 
às atividades civis, exerceu a advocacia 
e tornou-se jurista especializado em 
economia. Em 1950, ingressou no Mi-
nistério do Exterior e atuou no setor 
consular até 1953, quando recebeu o 
primeiro cargo no exterior — cônsul 
da Alemanha em Glasgow. Escócia. Nes-
se Oslo, dedicou-se com afinco ao re-
conhecimento do direito dos judeus emi-
grados em conseqüência do nazismo. 
Voltou ao seu país em 1956, sendo no-
meado para a chefia do departamento 
jurídico e consular junto à Embaixada 
alemã em Londres no mesmo ano. Per-
maneceu três anos na capital inglêsa, 
regressando à Alemanha para assumir 
a vice-chefia do Protocolo do Governo 
de Bonn. 

Suas promoções ocorreram em 1960, 
quando passou a conselheiro de Lega-
ção de primeira classe, e em 1962, ano 
em que foi nomeado embaixador. Con-
tinuou em Bonn até 1966, como chefe 
do Protocolo, cargo que o levou a vá-
rias viagens ao exterior nas comitivas 
do Presidente Heinrich Luebke, Em 1964 
veio ao Brasil, quando da visita de 
Luebke ao nosso país, e a 13 de maio 
de 1966 apresentava suas credenciais 
ao Presidente Castelo Branco, na qua-
lidade de embaixador da Alemanha. É 
considerado um homem de grande cul-
tura jurídica, extremamente calmo e dis-
creto em sua maneira de agir. Aos 61 
anos de Idade, é dotado de excelente 
saúde — o que, sem dúvida, lhe deve 
ter sido muito útil nos últimos dias. 

23 



Excetuando as crianças, as 40 
pessoas dêsse grupo foram banidas do 

Brasil e jamais poderão retornar 

Além de Edmauro Guerra, só iden-
tificado à última hora através do 
nome de guerra Jairo, foram os se-
guintes os outros 39 que seguiram 
para a Argélia: Osvaldo Soares, 
José Lavecchia, Flávio de Sousa, 
Jeová Assis Gomes, Melqulades 
Ponciano .da Costa, Ronaldo Dutra 
Machado, Marco António Azevedo 
Méier, Carlos Eduardo Faial de Lira, 
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VOLTANDO ESTA MORTE PROVA:  

Segunda-feira, 8-2-71 — O ESTADO D 

. 	. • • 	• • ; 
• 

• ADERVAL ALVES VON HOLLEBEN, FOI SEGURANÇA. ADERVAL • COMPANHA DE A BANCOS, E DA r:io SÁBADO, DE ROTAS POR 
COQUEIRO, MORTO SÁBADO NA PERTENCIA À OUTROS 39 INVASÃO DE UMA PROVA A TESE ONDE ATÉ GUEVARA 

TERRORISTA BANIDO 
DO BRASIL EM 

_ 	. RUA CQSME VELHO, NO 
RIO, DEPOIS DE 

ALA VERMELHA DO 
PC , E HAVIA 

TERRORISTAS. ANTES 
DE SER PRÊSO, 

EMISSORA DE RÁDIO' EM 
SÃO BERNARDO DO 

SUSTENTADA HA 	• 

ALGUM TEMPO POR ' 
JÁ PASSOU, ANTES - • 

- 	DE SUA MORTE 11/1, 
TROCA DA VIDA DO UM TIROTEIO SIDO BANIDO PARA A - 	HAVIA PARTICIPADO CkMPO. A SUA ÓRGÃOS DE BOUVIA, OS 

EMBAIXADOR ALEMÃO COM AGENTES DE ARGÉLIA EM DE VÁRIOS ASSALTOS LOCALIZAÇÃO SEGURANÇA:'ATRÁVÉS TERRORISTAS BANIDOS 

ESTÃO VOLTA 
BRASIL. NO 

PAULISTA ENAS FR 

PAÍS, ESTARIAM 
DESSA 

DO EXTREMO N 

_ - - 
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REGRESSA E MORRE 
Velho n'"' 1.061 — ap:. 202, a terrorista. Adervai Alves Coquei-
ro conhecido corno "Baiano". 'Haroldo" ou "Coqueiro". ba-
nido do território nacional pelo Decrete n^ 66.716, de 15 de 
junho de 1970, por haver sido trocado peio embaixador ale-
mão Von Holleben. 

Reaniu violentamente a pri::ao. ,::crido morto no local. 
Prosseguem as investioações. eni 'função de informações 

disponíveis a respeito da possível entrada de outros banidos. 
Quem era 

Aderval Á. Coqueiro, conhecidn'i,:r4mo 'Raiana", "Haroldo. , 
ou "Coqueiro", era filho de José Augusto Coqueiro e Jovelina 
Alves Coqueiro, nascido em 16 de- julho de 1937. O morto 
pertencia à Ala Vermelha cio PC e arn 7 de abril de 1969 par-
ticipou do assalto ao Banco F.-anc4ritallano. com  Derli, Val-
frido, Júlio e Martinho. Em 24 de fr43NÉ., de 1960, com os 
mesmos indivíduos e mais Pu; e Vaiai:. tentou assaltar a "pe-
rua-  do mesmo banco Em 17 de mano do mesmo ano. junta-
mente com aqtyàles elernerCos assanou o Banco F. Barreto, 

em Osasco. São Paulo e a Rádio Independente da São Bernardo. 
Ateulado a bomba 

"Coqueiro", no dia 13 de maio 	mesmo-ano, em com- 
panhia de Joel. Jairo, Daniel ou 	Roberto e Mauro, 
atirou uma bomba conta urna ernpre 	de ónibus, em São 
Paulo. No dia seguinte. assaltou uns "perua" do Banco 
Francês e Italiano. Preso, posteriormnt. em seu poder fo-
ram apreendidos seis_, rotos de esldpim, 91 bananas de dina- 
mite, pequena quantidade de enxoirE,. 	clorato de potássio, 
nitrato de sódio, glicerina e pólvora, vwios revólveres de di-
ferentes calibres, munição e transmissor'-receptor. Aderval ou 
"Coqueiro" foi um dos presos, banidos do terrilorio nacio-
nal, em troca do Embaixador Von I-lciaben, da Alemanna. Adervai Alves Coqueiro, o "Coqueiro". subversivo morto na Rua Cosmo Velho 

O D11A 

   

Rio, 7 e 8 de Fevereiro de 1971 

     

     

FUZILARIA NA RUA COSME VELHO 

O ISTA BANIDO 



15 DE JUNHO DE 70: ADERVAL E MAIS 39 VOAVAM PARA A ARGÉLIA 

Além de Aderval Alves Co-
queiro — terrorista morto 
sábado durante um tiroteio 
com agentes dos órgãos de se-
gurança do govèrno — esta- • riam no Pais outros seis terro-
ristas banidos para a Argélia 
em troca do embaixador da 
Alemanha, Von Holleben, em 
junho do ano passado. 

A informação é de um dos 
oficiais que participaram da 
batida que resultou na morte 
do terrorista, sábado, no apar-
tamento 202 do edifício n° 
1061 da Rua Cosme Velho. 
Acrescenta o oficial, que os 
órgãos de segurança consegui-
ram localizar Aderval, graças 
a um depoimento prestado pe-
lo ex-deputado Rubem Beyrodt 
Paiva, quando este ainda esta-
va detido pelas autoridades 
militares. 

Esse mesmo oficial revelou 
que, enquanto esteve preso, o 
deputado cassado apontou o li-
toral paulista e as fronteiras 
do extremo Norte brasileiro 
como regiões escolhidas pelos 
terroristas para a entrada dos 
banidos que resolvem retornar 
ao País. 

A morte de Aderval Alves • Coqueiro foi explicada assim, 
numa nota oficial distribuida 
pelos órgãos de segurança: 

"Cérea das 13h30m de hoje, 
dia 8 de fevereiro, foi localiza-
do na rua Cosme Velho, n° 
1061-apartarnento 202- o terro-
rista Aderna' aavis Curíueiro,. 
banido do territarie 	oval 
peio decreto n° 66.716 de 15 
de junho de 1970, par haver si,  
do trocado pelo embaixador 
alemão Von Holleben. Reagiu 
violentamente à prisão, sendo 
morto no local. 

Alguns dos participantes da 
operação que acabou com a lo-
calização de Aderval acham 
que a nota distribuída pelo 
Exército foi "muito lacônica" 
e deveria ter enfatizado o 
diálogo mantido entre os 
agentes e o terrorista: 

— Do jeito que a coisa foi 
posta — diz um dos oficiais --
parece que pegamos um ho-
mem desarmado, despre-
venido, e o matamos covarde-
mente. Na verdade, pedimos 
que 'ele se entregasse e avi-
samos que o quarteirão estava 
cercado, para êle não tentar 
fugir pelos fundos. Ele gritou 
lá de dentro que estava dis-
posto a resistir até o fim, e 
que ficaria satisfeito se, 
morrendo, pudesse levar um 
de nós consigo. Foi êle quem 
atirou primeiro e nós tivemos 
que entrar atirando também". 

Os oficiais que participaram 
da operação dizem que teriam 
preferido pegar Aderval vivo 
para, através de seu depoi-
mento, chegar até os outros 
seis terroristas que estão no 
Brasil, no eixo Rio-São Paulo". 

A batida que acabou na 
morte de Aderval, segundo se-
tores de segurança do 1 Exer-
cito, começou há seis meses 
quando um dos terroristas 
brasileiros banidos para a Ar-
gélia foi visto e identificado 
numa vila à margem da estra-
da Belém-Brasilia. 

— Naquela época -- diz o 
oficial — nós denunciamos is-
so pelos jornais, mas parece 
que pouca gente acreditou, 
preferindo pensar que estáva-
mos com cuidados exagerados, 
e vendo fantasmas". 

O depoimento do 'ex-
deputado Rubem Paiva e a 
morte de Aderval quando re-
sistia à prisão — segundo ele 
— servem para mostrar que 
"quem informou tinha razão". 

A localização do aparelho em 
que Aderval estava começou a 
ser feita há meros de um mês 
atrás, quando um grupo de 
oficiais da Polícia do Exército 
do Rio saiu com o ex-deputado 
para uma batida no elegante 
bairro carioca do Alto da Boa 
Vista, na floresta da Tijuca". 

--- Naquele dia -- diz o oil 
araaia-avatraq 	ana- 

t ./Mo orai, elguna doa tarro-
aaaas deveriam EIÁ. ar, e que 
também ter ,e servado de abri-
go por 2A horas ao embaixador 
suiço, Enrico Bucher, seques-
trado em dezembro. Mas de-
mos azar, porque encontramos 
a casa vazia e ainda sofremos 
um atentado no meio do ca-
minho, que resultou no se-
questro do préso que nós le-
vávamos". 

No depoimento que Rubem 
Paiva prestou no Exército, êle 
diz que "Muitos dos banidos 
que já voltaram clandesti-
namente, vieram dispostos a 
se entregar às autoridades mi-
litares brasileiras porque esta-
va Muito difícil viver no Exte-
rior. Outros, no entanto -- en-
tre eles o próprio Aderval --
teriam voltado com instruções 
de manter contatos com li-
deranças terroristas brasilei-
ras e iniciar imediatamente 
nova campanha de terrorismo. 

De qualquer maneira, os ofi-
ciais que participaram da ba-
tida contra o aparêlho de 
Aderval, acham que teriam 
conseguido saber muitas ou- 

tras coisas sobre a volta das' 
banidos, se tivessem consegui 
do pegá-lo vivo. 

— Confirmariamos também 
— dizem eles s— as nossas de-
núncias de há seis meses: mos-
traríamos a rota que os torro-. 
ristas fazem para entrar clan-
destinamente no País. Essa ro. • 
ta permitiu inclusive qáe 
Guevara entrasse em nosso 
país várias vézes, por vários 
lugares, e com muitos e di-
ferentes documentos falsos de 
identificação, antes de ser 
morto na Bolívia. Com  asso, 
evitariamos novas surpresas, 
como as que encontramos nosaa  
planos que tiramos da casa on-
de Aderval estava çarondiae, 
envolvenao novas campanhas 
terroristas". 

Quem era 

Da operação que resultou na • , 
morte de Aderval, paro,- • 
ciparam 50 policiais à paisana, 
armados de metralhadoras e 
revólveres. O transito da rua 
Cosme Velho foi interditado às 
13h30, e foi restabelecido às 
quatro da tarde, Adarvai, vt 
tia um calção de banho azul, 

-.quando foi morto. Sua ficha, 
distribuida pelas autoridades 
depois da morte, dizia: 

Aderval era filho de Jus a r; 
Augusto Coqueiro e Joselina 1  
Alves Coqueiro. Nasceu em IR I 
de julho de 1937 e era filiado 
Ala Vermelha do PC do Bras. 
Historiam em 7 de abril 
1969 assaltou o R anco 
e ita , ,,ao 	leni...ara •- 
seguintes idamentos: 
Walfrido, Inlio e Ma; 
Em 24 de março de 1969, 	1 
Derli, Rui, Walfrido, 
Martinho e Waldir tentou as-
saltar a perua do Banco Fraa-
cês e Italiano. Em 17 de março 
de 1969, çom os mesmos ele-
mentos, assaltou o Banco F. 
Barreto, em Osasco. Com  Derli 
e companheiros assaltou a 
Rádio Independente, de São 
Bernardo. Em 13 de maio de 
1969, com Joel, Jairo, Daniel 
ou Devanil, Roberto e Mauro 
cometeu atentado a bomba 
contra uma emprêsa de ónibus 
de São Paulo. Em 14 de maio 
de 1969, com Devanil e Nelsi-
nho, assaltou a perua do Banco 
Francês e Italiano,. Quando foi 
preso com os demais elemen-
tos terroristas, foi encontrado 
em seu poder o seguinte ma-
terial: 91 bananas de dinamite, 
pequena quantidade de ena • 
xófre, clorato de potássic, 	I  
trato de sódio, glicerina e pol-
aora, seis rolos de estopim, 
vários revólveres dos mais va-
riados calibres e munição. Ha-
via também um transmissor-
receptor. 

OS BANIDOS 
VOLTAM. ESTA 
MORTE É 
UMA PROVA. 
Aderval Alves 
Coqueiro foi banido 
para a Argélia. 
Sábado, foi morto 
num aparelho, no 
Rio. Página 16. 
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POLITICA E 

iancada 
a quer a 
'adidos 
cia da nova ban-
oti-se favorável à 
o não quer dizer 
ção do Partido a 

do MDB na Ca-
mas político-par-
) secretário-geral 
reira, através das 
nários entregues 
omingo. 

a o deputado assi-
rdem de lmportan-
a ação do MDB. 

os seguintes itens: 
o do AI-5; habe-
os; fortalecimento 
ativo e do Judicia-
tia geral; revisão 
ações e suspensão 
)s políticos; huma- 
la política salarial 

ao achatamento 
eleições diretas 

Adente da Repúbli- 
ões diretas para 
das capitais; re-
grária; e liberda-
:tanização estudan-
oiretér?os e associ- 

o Legislativo e do 
). Em seguida, o 
amento dos depu-
MDB foi para um 
tue muitos conside-
leio esquecido" pe- 
o;ão: política sala- 
•epresentantes opo- 
s consideram mais 
te na escala de 
ações do Partido o 
ao achatamento 

lo que, por exem-
são das cassações, 
eleições diretas. 

ono, eleição distri- 
agenda, novos Par-
órcio, transamazó- 
•egulamentação do 

anime o repúdio ao 
rital. Todos marca- 
i no quadro com 

não. Esta é, por 
palavra oficial da 
nacional do MDB, 
ida pelo presidente 
uimarães, ao assu-
rgo, dia 2: contra 
al e favorável ao 
amento do sistema 
onal vigente. 
ai recebeu unani- 

"oapopt4._ 
o blegendra. O MDB 
los novos deputa- 
Lena totalmente a 
la, que é igualmen-
itida pelas princi-
ras da Arena. Seu 
próximo. 
lo pronunciamento • 

à criação de no-
dos, a bancada 
ista prefere o regi-
dencialista. Houve, 
?spostas favoráveis 
nentarismo, numa 
o de 20%. 

os Estados e Ter- 
com a presença de 
ates e líderes 
5, Ésses encontros 
, por sinal, cons-
agenda -do nõvo 
e do Partido, que 
ni na iniciativa do 
gaúcho de realizar 
um seminário para 
le questões politi-
icionais. 

Os órgãos de segurança do 
Governo informaram que o 
terrorista Aderval Alves Co-
queiro, conhecido também 
como Baiano, Haroldo cai 
Coqueiro, que havia sido 
banido do país, foi 1 	-za- 
do às 13h3Om de on 
Rua Cosme Velho, 	61, 
reagindo à prisão e ndo 
morto no local. 

Disseram ainda as auto-
ridades que prosseguem as 
investigações, "em função 
de informações disponíveis 
a respeito da possível en-
trada de outros banidos no 
país." Aderval Mora manda-
do para g Argélia, em troca 
do Embaixador alemão von 
Holleben. 

Informe 

O informe distribuido on-
tem às 16 horas pelos ór-
gãos de segurança, esclare-
cia: "Cérea .das 13h3Om de 
hoje, dia 6 de feVereiro de 
1970, foi localizado na Rua 
Cosme Velho n.a• 1061 —
apartamento 202 — o terro-
rista Aderval Alves Coquei-.  
TO, banido do território na-
cional pelo Decrete, número 
66 716, de 15 de junho de 
1970, por haver sido trocado 
pelo Embaixador alemão 
von Hoileben." E adiante: 
"Reagiu violentamente à 

sendo morto no lo-
cal." 

A ficha de Aderval, se-
gundo as autoridades, é a 
seguinte: filho de José Au-
gusto Coqueiro e Jovelina 
Alves Coqueiro; nascido 
em 18 de julho de 1937 na 
Bahia; pertence à ala ver-
melha do PC do Brasil. 
Histórico: em 7 de alp•rfii 
de 1969 assaltou o Banco 
Francês e Italiano junta-
mente com os 'seguintes 
elementos: Derli, Valfri-
do, Júlio e Martinho; em 
24 de março de 1969 jun-
tamente com Derli, Rui, 
Valfrido, Martinho, Júlio 
e Valdir tentou assaltar a 
camioneta do Banco Fran-
cês e Italiano; em 17 de 
março de 1969 juntamente 
com os mesmos elementos, 
assaltou o Banco F. Bar-
reto; Qsasco; juntamente 
com Derli e seus compa-
nheiros, assaltou a Rádio 
Indepenc>te de São Ber-
nardo; em 13 de maio de 
1969 juntamente com Joel, 
Jairo. Daniel ou Devanil.  

empresa de ónibus em São 
Paulo; em 14 de maio de 
1969, juntamente com De-
vanir e Neolsinho, assaltou 
a camioneta do Banco 
Francês e Italiano. Quan-
do foi preso com Os demais 
PleiriPntn tPrrnric,tac fni 

encontrado em seu poder 
o Seguitile material: 91 
bananas de dinamite; pe-
quena quantidade de clo-
rato de potássio, nitrato de 
sódio, glicerina e pólvora; 
seis rolos de estopim; vá-
rios revólveres de diferen-
tes calibres; munição e 
transmissor-receptor. 

A operação 

Por volta das 13h30m fo-
ram ouvidos, vários tiros e 
poucos minutos depois a 
Rua Cosme Velho era in-
terditada para automóveis 
e pedestres na altura do 
Viaduto do Túnel Rebou-
ças. Ninguém podia atingir 
o Corcovado ou o Silves- 
tre. 

Cerca de :50 policiais à 
paisana, armados de me-
tralhadorai e revólveres, 
obrigavam os carros a vol-
tar e os moradores dos 
prédios. próximos, muitos 
em roupas de praia, a es-
perar o final da operação. 

Os repórteres não tive-
ram acesso ao local do ti-
roteio, onde os fotógrafos 
foram admitidos, um a um. 
Havia muito sangue no 
chão e o corpo de um ho-
mem moço, moreno, caído 
de bruços, com um revól-
ver perto da mão direita. 
Aderval vestia calção de 
banho azul quando foi 
morto. 

Movimentação 

Os moradores das redon-
dezas disseram que pouco 
depois do tiroteio foram 
retirados da casa da Rua 
Cosme Velho livros e mó-
veis. O prédio em que o 
terrorista foi morto tem 
quatro andares. 

Enquanto a policia agia, 
aumentou muito a aglome-
ração junto ao viaduto, 
com os moradores do local 
pedindo à polícia para che- 
gar às suas casas. 

O transito só foi resta- 
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Velho é que Aderval Alves Coqueiro foi morto 

BOATOS 

Vários boatos correram 
na madrugada de ontem, 
dizendo que o cônsul Aloí-
sio Gomide já havia sido li-
bertado, e que chegaria ao 
Galeão em um Caravelle da 
Cruzeiro do Sul. O Sr. Fer-
nando Gomide que se en-
contrava fora do Rio — ele 
é professor do Departa-
mento de Física do ITA, em 
São José dos Campos —
quando chegou, soube dos 
boatos e dirigiu-se com sua 
mãe, a Sra. Ericina Dias 
Gomide, para o apartamen-
to que sua cunhada alugou 
pouco antes de viajar, na 
Rua Pompeu Loureiro. 

Mas lá só encontrou os 
filhos do cônsul e trés ami-
gas — Dona Isabel Zimmer, 
Glória e Celeste. Esta últi-
ma, telefonou para uma co-
nhecida em São Paulo, e 
soube que o Caravelle pro-
cedente de Montevidéu ha-
via sido cercado no Aero-
pôrto de Congonhas, e que 
o cônsul deveria ir nele. 

CRIANÇAS 

Com a intensificação dos 
boatos, os filhos do cônsul, 
que já estavam dormindo, 
levantaram-se e começa-
ram a vestir-se para espe-
rar pelo pai. Ninguém, en-
tretanto, foi ao Galeão es-
perá-lo. Telefonar& para 
a Cruzeiro, a fim de saber 
o horário da chegada do 
Caravelle, e esperaram pela 
hora. Pouco depois da che-
gada do avião, mais um te-
lefonema foi dado a Cru-
zeiro. De lá, informaram 
não estarem na lista de 
passageiros, os nomes do 
cônsul Aldísio Dias Gomide 
nem o de Dona Maria Apa-
recida. 

Dona Celeste telefonou 
então para uma autoridade 
militar, e foi informada 
que a Polícia Federal havia 
cercado o aparelho, mas 
que o cônsul não havia vin-
do nele. 

TELEFONEMA 

Corno os boatos continua-
vam, vindo de tôdas as par-
tes e, principalmente, das 
agências internacionais de 
notícias, os familiares de 
Dona Maria Aparecida re-
solveram telefonar para 
Montevidéu, onde falaram 
com a mulher do Ministro-
Conselheiro, Sra. Deseta. 
Esta informou da existên-
cia de boatos também em 
Montevidéu, mas que não 
correspondiam à verdade. 
"Já mandamos um telex 
desmentindo essas notícias" 
— disse a Sra. Deseta. Es-
te telex, entretanto, até on-
tem à tarde-ainda não ha-
via chegado à residência 
dos Gomide. 

Embora algumas amigas 
da mulher do cônsul te- 

nham af 
ram com 
recida oi 
não ser 
em Mont 
ignorado, 
manter c( 
questrado 
do. O Sr. 
de, que as 
ma, disse 
não veio 

DINHEIR 

O Sr. Fo 
sua mãe, 
Gomide, 
JORNAL 
seram qt, 
está há e 
em Mont4 

— O dl] 
após a v 
cida. Ela 
urna cart 
entregá-le 
— .11.3.5t" 
mide, con 
sua mãe. 

Ele não 
transferid 

— Exist 
algumas e 
nematogn 
parece qu 
bancária, 
nando Go 

Quanto 
tupamaro? 
quarto do 
do cônst 
"quando 
Rio, ela j 
aceitariair 
Como, eu 
vàvelment 
do algum 
Rio." 

AMIGAS 

As amil 
ria Apare 
negam qu 
tenha saio 
gundo ela 
cônsul foi 
apenas pa 
coisas e vo 

Um boa 
nheiro se 
Pôrto Alei 
do categor 
na Glória 

— Não 
nheiro pa 
nhum no 
ria colabo 
ra o sequ 
brasileiros 
dados n 
eles, dar 
bomba ato 

Enquarnt 
ria Elisa, 
Faculdade 
Aparecida 
denadoras 
de arreca 
a mais tr 

Não, 
Quando 1 
Brasil, no( 
Eu fiquei 
cida. Mas 
se ela fez 
os seus 

Irmão de Gomide 
que tupamaros pod 
libertá-lo em uma 

O Sr. Fernando Gomide, irl 
Aloísio Dias Gomide, sequestrado 1 
meses pelos guerrilheiros tupamar 
que a "libertação de meu irmão dE 
tro de uma. semana. Os US$ 250 mi 
e 250 mil) já foram transferido 
vidéu e estamos aguardando apenE 
Aloisio." 

O irmão do cônsul Gomide 
quando, Dona Maria Aparecida via 
tividéu, "ela já sabia que os tupam 
a quarta parte do US$ 1 milhão 
inicialmente pedido." Um contato 
Rio entre ós sequestradores e a mi 

No prédio ao lado do da esquina da Rua Cosme 

Banido retorna, 
é descoberto 
e morto a tiros 

Autoridades desm 
os boatos da s 
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O QUE ADIOU O 
ENTÊRRO 

DO TERRORISTA? 

_ cif g.t.74• 
 

Adarvai estava Itã pouco tempo na casa do Cosmo Velho 

O enterro do terrorista Aderval Alves 
Coqueiro — banido do Brasil e morto pela 
policia no último sábado, no Rio, ao reagir 
prisão — estava marcado para as quatro 
horas da tarde de ontem, no cemitério de 
Inhauma. -Mas o corpo não foi liberado a 
tempo, porque o Instituto Médico Legal não 
pode concluir o laudo que determinará 
quantos tiros o atingiram, e o entérro teve 
de ser transferido para hoje. O médico le-
gista, dr. João Guilherme, recebeu ordem 
dos órgãos de segurança para não con-
versar com os parentes de Aderval Co-
queiro e com a imprensa. 

No prédio 1.061 da rua Cosme Velho —
uma rua tranquila e aristocrática —, onde 
Coqueiro foi morto, ninguém quer falar 
sobre éle, seus hábitos e sobre o seu 
fluilamento. Sabe-se apenas que era conhe-
cido também como "Baiano", "Haroldo" e 
"Coqueiro", e que morava no apartamento 
202 desde os últimos dias do ano passado, 
pagando '700 cruzeiros mensais de aluguel. 

José Augusto Coqueiro e Isaura Silva 
Coqueiro, pai e mulher do terrorista, che-
garam ao Rio às 10h3Om de domingo, de 
ónibus. Para poder viajar, tiveram de re-
colher dinheiro com os moradores da rua 
dos Babdeirantet, em Diadema, São Paulo, 
onde moram atualmente. Levaram também 
as duas filhas de Adarvai, de cinco e dez 
anos de idade. 

O pai de Aderval contou que, no fim 
da tarde de sábado estava deitado, com o 
rádio ligado, e de repente ouviu a notícia da 
morte do filho. Avisou Isaura e resolveram 
viajar para o Rio. Desde 29 de maio de 
1969, quando Aderval foi ,préso, seu pai é 
quem sustentava a nora e as duas meninas. 
E aposentado do INPS, onde recebe uma 
pensão muito pequena. 

Assim que chegaram ao Rlo,os parentes 
do terrorista morto se apresentaram à 
DOPS, e dali seguiram para o Instituto Médico 
Legal, para reconhecer o corpo. 

Adarvai Alves Coqueiro era casado 
com Isaura há onze anos, e há oito vivia em 
São Paulo. Sempre trabalhou como ope-
rador de maquinas. Apesar da proibição da 
policia, Isaura pôde contar aos repórteres 
que há quatro anos seu marido abandonou o 
emprego numa fábrica, onde ganhava 
razoavelmente bem, dizendo que passaria a 
trabalhar por conta própria. 

— Eu estranhei um pouco — diz Isaura 
— , principalmente porque dia se ausentava 
de casa durante muitos dias, e me dizia 
sempre que era por causa de seu nôvo tra-
balho. Mas nunca esclarecia que espécie de 
trabalho era, e se a gente insistia, ele mu-
dava de conversa. Só ficamos sabendo que 
Aderval estava ligado à subversão quando 
foi preso, acusado de ter assaltado vários 
bancos e praticado atos terroristas. 
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SérgipcNitonio 
PROGRAMA: RECORD ÀS SUAS ORDENS 

de 2.. à8.. feira 
das 16 às 17:00 horas 

V. escreve para o programa pedindo uma 
música e a gente atende. V. escreve de novo 
e a gente atende. V. escreve e é atendido 
novamente. 

E o negócio não tem fim. Toda vez que 
v. escrever será atendido. 

Só se tiver alguém na frente. Aí você entra 
na fila e espera a vez. Mas não se preocupe, 
vai ser atendido. 

RÁDIO RECORD 

a rádio que toca a música que v. quiser 

O ESTADO DE S. PAULO — Terço-feira, 9-2-71  
Ára, 2.2, 	iti3/ 
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Os Órgãos de segurança querem saber, agora, como foi que o 
terrorista Aderval Alves Coqueiro, banido do Brasil em troca da 
vida do embaixador Von Holleben, saiu da Argélia e chegou ao 
Rio de Janeiro, onde foi morto no último sábado. Porque, como 
Aderval, muitos terroristas têm caminhos para entrar e sair do 
Brasil. Uma coisa é certa: êles viajam com documentos falsos. Outro caminho muito usado para chegar a Cuba: o México. 

ASSIM VOLTA O TERRORISMO  

Com a prisão de membros da ALN — Aliança Libertadora Nacio• 
nal — as autoridades de segurança ficaram sabendo que era mui-
to fácil, para os terroristas, sair do Brasil através do Uruguai: 
bastava conseguir uma carteira de identidade falsificada. Do Uru-
guai, quase todos seguiam para Cuba, com uma escala na Europa.  

hoje, mais uma agência 

A localitiçáo e morte, na 
Guanabara, de Adarvai AI. 
ves Coqueiro, um dos 40 
terroristas banidos do país 
em troca do embaixador Von 
Holleben, da Alemanha. não 
causou 'surpresa as auto-
ridades de órgãos de se-
gurança do pais: elas sabiam 
da possibilidade de vários 
terroristas, banidos ou flt-
Olivas, retornarem ao Bra-
sil. 

A forma como Aderval 
:voltou é que está sendo in. 
`4eSligada agora. Existem 
',trile hipóteses: êle detem-
..1Mrcou de algum navio no li-
toral brasileiro; entrou no 
país, vindo da Europa, por 
avião; atravessou, por terra, 
alguma parte de nossas fron-
teiras. Nas três hipóteses, 
uma certeza: éle voltou, 
usando documentos falsi-
ficados. 

Os que acreditam na hi-
pótese de Aderval ter retor-
nado ao Brasil por mar argu-
mentam com base em uma 
,informação que a Marinha 
divulgou no ano passado: na. 
Vasa de guerra e submarinos 
russos tinham sido vistos na-

1"e.gando em águas 
territoriais brasileiras. Enes 
'Ogros ou os submarinas, 
vindos de Cuba, teriam de-
igffibarcado Aderval em al-
guma parte do litoral. 

A hipótese de Adarvai ter 
retornado ao Brasil por terra 
n• explicada desta maneira: 
tara de Castro, um terroris-
ta' brasileiro, foi descoberto 
vivendo como industrial no 
Nur:Beste. Préso, éle revelou 
a presença de Aderval Alves 
Coqueiro no Brasil; este pas-
sou a ser seguido, até que os 
Obtitials resolveram prenda-
lo em um sparillso, no Cos. 
rrtp'Velho, Guanabara. Houve 
tiroteio, Adarvai morreu. 

Urdi de Castro, que foi 
quem apontou Aderval, 

-treinou guerrilhas durante 
áigum tempo, em Goiás, e vi. 
jeiti, asilado, no Uruguai. Se-
gundo infbrmações de órgãos 
de",:segurança, Uma parti. 
CrPaSa, no Uruguai, de uma 
chie de apoio aos Iligitivos 
gialleii•os. Assim, usando 
seus antigos conhecimentos, 
ale poderia ter trazido Adar-
vai de volta ao Brasil. 

Conforme os depoimentcp 
de Carlos Alberto Llbãnid 
Christo, o frei Boto, terroris-
ta da Aliança Libertadora 
Nacional. sue dava apoio aos 
subversivos brasileiros que 
preCisassem entrar ou sair 
ries:Amante do pais, a salda 
para o Uruguai era fácil, 
bastando uma carteira de 
identidade falsificada. No 
Uruguai, uma nme de apoio 
escondia o fugitivo e o enca-
minhava a outros países. Cu-
ba era quase sempre o desti-
no de todos os fbgitivos que 
atravessavam a nossa fron-
tersa como Uruguai. 

Os órgãos de segurança 
suspeitavam de que vários 
fugitivos entravam ou saiam 
do Brasil pela Ponte da Ami-
zade, que leva ao Paraguai, 
através do Paraná; Corumbá, 
cidade do Mato Grosso que 
ligai o Brasil à Bolívia; E Gua-
jará Mirim, em Rondónia, 
que.dal saída para a Bolivia. 
Além dessas três saídas, os 
milhares de quilómetros de 
fronteiras que separam o 
brasil de dez países, fa-
cilitam bastante as entradas 
e saldas clandestinas. 

Os terroristas da ALN —
Aliança Libertadora Nacio-
nal — que precisavam sair 
ou retornar ao Brasil, quase 
sempre usavam a fronteira 
dq.,Urugual Nas cidades de 
Livramento e Uruguaiana fo-
rain.descoberlos vários apa-
relhos da organização, que 
serviam para esconderijo dos 
que precisavam sair ou en-
trar. Em Põrto Alegre, São 
Paulo e Guanabara também 
foram descobertos vários 
	lhos que recebiam 
terroristas fligitivos. Na lin-
guagem dos terroristas ésses 
aparelhos pertenciam à rid• 
de apoio da organização. 

/m/ru 3/2)3 

São os 
caminhos dos 
terroristas 
em suas viagens 
ao Exterior 
e de volta ao 
Brasil: a Ponte 
da Amizade. 
na  fronteira com 
o Paraguai; 
Guajará Mirim, 
em Rondônia, 
e Corumbá, no 
Mato Grosso, 
cidade que 
levavam à Bolívia. 
Ou qualquer 
outro ponto de 
nossas fronteiras. 

que as autoridades descobri. 
ram, no aparilho de Coqueiro, 
vários nomes de pessoas que 
podem ter facilitado seu re-
torno ao pais. 

Para as autoridades de dr. 
sãos de segurança da Guana-
bara, a morte de Coqueiro 
prejudicou a descoberta de di-
versos planos dos terroristas, 
além de impedir que fome 
localizados os pontos por onde 
eles entram no pala 

— Alguns documentos en-
contrados no carro de Yoshl. 
Une Pujimori morto em tiro-
telo com a Policia no fim do 
ano passado) informavam 
sobre a possibilidade de re-
torno de vários terroristas ba-
nidos. Por isso, a localização 
de Coqueiro Mio foi surprésa 
para nós. Mas nem com Pu-
jimori nem com Coqueiro fo-
ram descobertos informações 
sobre reglom por onde os sub-
versivos poderão retornar. Isso 
nos obriga a manter vigillncia 
em diversos pontos, que consi-
deramoa estratégicos. 

Aracajú 

Em vários aparelhos lo-
calizados em São Paulo, Gua-
nabara e Pôrto Alegre, a ALN 
mantinha os setores de do. 
cumentação, que tinham a io 
cumbência de falsificar do- 
cumentos para os terroristas 
que precisavam sair ou entrar 
no pais. Frei Beto e outros 
elementos da ALN presos con-
fessaram o uso dessa docu-
mentação falsificada. 

Do Uruguai, os terroristas 
que precisassem Ir • Cuba 
eram primeiros mandados, á 
Europa, onde conseguiam nova 
documentação. Com  os novos 
documento., eram encaminha-
dos a Praga e de lá a Cuba. 
Vários elementos eram tam-
bém encaminhados a Cuba 
através do México. Os mesmos 
caminhos aerviam para re-
torno dos terroristas. 

Adarvai Alves Coqueiro, o 
banido localizado e morto du-
rante tiroteio com policiais da 
Guanabara, teria voltado ao 
Brasil por terra? 

Alguns policiais não aceitam 
ema hipótese. Para eles, Abar- 

sal usou o mesmo esquema de 
outros terrorista., que são 
mandados ao exterior por 
avião e retornam ao Brasil da 
mesma maneira. 

Hans Rudolf Manz, um suíço 
que durante algum tempo par-
ticipou do terrorismo brasilei-
ro, e que acabou renegando-o 
publicamente, foi um dos sé-
rios elementos que viajaram a 
Cuba por avião. Em seu depol. 
mento. ale contou ao DEOPS 
todos os detalhes de sua via-
gem para treinamento de 
guerrilhas. 

Por ordem da cúpula de sua 
OrglnanãO, contou Rudolf 
Manz, éle viajou de São Paulo 
para a Guanabara, onde man-
teve um contato em uma em-
présa de turismo. Nessa em-
presa, além de passagens, fol. 
lhe fornecido dinheiro para as 
despesas iniciais. 

Com documentação falsi-
ficada, Hans viajou para Roma, 
onde foi procurado por um 
contato cubano. Eme contato 
deu-lhe outra documentação e 
forneceu-lhe uma ~agem 

para Praga, onde Me ficou du-
rante alguns dias, até conse-
guir uma passagem aérea para 
Cuba. 

Depois de treinar guerrilhas 
em Cuba, Hans voltou para 
Praga, Roma, e finalmente pa-
ra o Brasil. Em seus dois do-
cumentos falsificados não 
constavam as viagens a Praga 
e Cuba. Um detalhe Mte-
remante: em Cuba foi-lhe for-
necido outro passaporte bra-
sileiro, falsificado. 

No Brull, durante algum 
tempo, - Hans usou toda a sua 
nova documentação, sem des-
pertar suspeitas: eram perfel. 
tas. Só foi descoberto depois 
de denunciado por um compa-
nheiro. 

Na tentativa de descobrir 
como Aderval Alves Coqueiro 
retornou ao Brasil, orgãos de 
segurança da Guanabara fe-
charam ontem várloa escri-
tórios de despachantes e pren-
deram seus proprietários. Essa 
operação começou logo depois 

Rumo a Cuba, via Europa. 

Rua Jóia Pessoa, 53 - Fone: 2265 - Aracajú - Sergipe 

BANCO ITAÚ AMÉRICA 

madureza 
GINÁSIO • CLÁSSICO • CIENTÍFICO 

Matrículas abertas - Períodos da Manhã - Tarde - Noite 
INICIO DE NOVAS TURMAS DIAS 8 - 9 - 15 - 16 - 22 DE FEVEREIRO E I.° E 8 DE MARÇO, ETC. 

Curso rigorosamente planejado • Melhor estrutura pedagógica • Distribuição racional de meterias para exames oficiais • Curso apostilado com resumos 
teoricos e grande numero de exerciceos • Laboratórios de fisica, wmica e biologia • Slides e filmes sonoros em branco e prelo e coloridos • Atividades 
extra curriculares larliteatros para palestras, cinema arte cientifico etol•Circuito interno de TV•0 corpo docente da madureza mais espoçializado do Brasil. 

curso 

sieli a 
finês" 

Praça Carlos Gomes, 46 (Próximo ao Cise Jóia, a 30 metros da Praça João Mendes) 

Secr. I. Tel3. 33.5841 • 36-4814 • Parque D. Pedro II, 992 • San. to Tal 33.2792 • 

R. Santa lliginia,99 - Tal 150437 • AGORA TAMBÉM NA RUA TOMAI CONZAGA, 50. 
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TOQUIO, 16 — Uma companhia 
pipo-brasileira de construções na-
vais instalará no Rio de Janeiro 
um estaleiro para a construção 
de navios de até 300.000 tonela-
das, informou hoje a Ishikawaji-
ma Harima Heavy Industries". Es-
sa empresa formou, há 11 anos, a 
"Lshikawajima do Brasil Estalei-
ros S.A.", junto com o governo 
brasileiro, a fim de contribuir pa-
ra a expansão da marinha mer-
cante do Brasil. 

O novo estaleiro, quo estará 
terminado em fins do proximo 
ano, terá uma linha do constru- 
cão do 350 metros do comprimen-
to, 65 de largura o 8,5 do profun- 
didade. A companhia já construiu 
14 cargueiros e tem em carteira 
encomendas para mais 8 navios 
do 12.000 toneladas. 

(Reuters) 

Rio lerá 
gran e 
esialeiro 

APARiCiD3 IMMO 
'•vonte com o seguinte enderéco: Riri.. • 

— para tratar assiro'. 	: 

1 

1' 

• 

k

Com conhecimento de eletricidade, 'para trabalhar ei 
período'noturno. Apresentar-se ao Departamento Pcs 
soai à Rua Agostinho Gomes n.° 2.340. 

O 

• /ir/ ' 'LÀ./ 	 `' • 

cx RIO, ////////7  (NP) — O elemento subversivo Aderval Alves 
Coqueir. vulgo .Baiano» ou eHaroldo», que havia «ido ba- 
nido d 	ais, foi morto ontem, por volta de 13,30 horas, num 
bairro da Zona Sul, após tiroteio com orgão de Segurança., 

11q11 

LWRITO 	1 12011-201 

ául li 

e r 9  ef '71-77  

Esse elemento subversivo' 
havia sido trocado, com ou-
tro individuos, pelo embai-
xador alemão Von Holleben 
em junho do ano pasado, 
tendo 'reingressado no ter-
ritorio nacional clandestina-
mente. 

NOTA OFICIAL 

E a seguinte a nota oficial 
dLstribuida. ontem pelos Or-
gias de Segurança: 

Cerca das 13,30 horas de 
hoje t6 de fevereiro de 1071), 
foi localizado na rua Coaue 

Velho n.o 1.061, apartamen-
to 202, o terrorista Aderval 
Alves Coqueiro conhecido 
como "Baiano", "Horoldo" 
ou "Coqueiro", banido do 
território nacional pelo De- 
creto n.o 66.716, 	de 15 de 
junho de 1970, por haver sido 

• trocado pelo embaixador alo-
mito Von Eelleben. 

Reagiu violentamente 
prisão, sendo morto no local. 
Prosseguem as investigações, 
em funsão dc' informações 
dispunivcis a respeito da en-
trada de outros bandidos". 

WASHINGTON, 12 — Lideres 
civis e católicos norte-americanos 
estão exigindo que o governo 
suspenda definitivamente ou re-
duza consideriivelmente os pro-
gramas de ajuda às policias dos 

'países latino-americanos por in-
termédio da Agência Internacio-
nal de Desenvolvimento. 

A controvérsia surgiu quando 
lideres liberais do Congresso du-
vidaram da validade do progra-
ma do treinamento de fórças po-
liciais que "podem ser utilizadas 
para suprimir a oposição politi-
ca", segundo noticia publicada 
recentemente pelo Washington 
Post. 

• As criticas aumentaram desde 
que Dan Mitrione foi sequestra-
do e assassinado por terroristas 
uruguaios, a 9 dc agõsto do cor-
rente ano. Mitrione trabalhava 
no escritório de Segurança Pú-
blica da AID, cm Montevidéu.. 

Depois da morte de Mitrion". 
dons Louis Colennese, diretor da 
riléma 	 - 	• 

• 

Da LATIN 

Especial para "O Estado"  

"Deve-se fazer unia comi 
exaustiva investigação, p: 
clarecer se Mitrione era p; 
lo governo norte-amerlean 
dinheiro do povo, par cm 
praticar torturas, disfarçai 
mo manutenção da segura 
terna". 

Segundo informações 
pria AID, Brasil, Uruguai 
Rica, Guatemala e Paanamá 
países latino-americanos • 
celseM a mi.ior ainda 1)0111 
programas da Agência, dc 
Vietnã do Sul. 3:;3 as! 
norte-americanos estão at 
te no exterior — 2110 no 
do Sul e os demais cm 
poises da Asia, Africa c 
ca Latina. 

A Agência esclareceu 
Brasil recebeu, em 1970. 
cuins de passageiros, 32 ji 
unidades de rádio•comu 
mais de 20 mil bombas 
material - antidistúrbo cr 
ro não especificado e eqi 
to de laboratório no vali 
mil dólares. 

Embora a AIO afirme i 
da não . são conhecidas 
çõcs do orçamento 10,0; 
ra finalidades  pclictais" 
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o qual. froquontca o olodiouto doo mnitalurgl000 em Frio Zo 
da Campoe  juotannuto em o dopoUtoi 

• 

Em ouao daolaragZoo9  proctadaa em 14.10.49 
diane quo em /4961 volo poro Snz 	#o .Druniliap iodo tra— 
balhar en 	2ornardo do Campo, pertencendo no eindioato doa 
metalurcleoo0 ,nm 10966 mudou para Diadema,. o omi1.967p eu moa 
bricn matou um rapan e nr4woutroo U\emen4o...oerF-80o,:voto peei,  
ra Crào ruulop calo paceang reuidIr rwavjedi'lamonteoort Unia 
Joed de Carvalho, WZO nra oolegu de pervi4o...neeldiun Vila' 
ilenalto ntd a ida do c= ()apoda pa  a 	itZe  parevondo foi 
poxUriort:lootop itdo depoio para Vato Gronoo, Traboihava,00ao 
vendedor do peçao parn bloie/otet  que vioha adquirir em ;no 
I'UiO, wlando'óootunava hoopodar—no na oaaa_do 
Vto jd roo:idlwem tanto 4m 'o9  ondo velo;a:cooh000ra.teuff$ / 
qun ocra Dan 'lel: o 2Jc vanlz,', coo 	vuta debaer.e.unteri:. : poUtSoal 
Que ôeteo eram,  cum:0n t ca;:cleetsclufArdei guArinel traat.4ó:jar'o 
part1do, condo ocrto 	 ooanO.dat 	in&xecoOrjanAla 
Vermelha" o que tio &dervel#::oi:fren-tinode 1,9671pIpOz. 
aeonde ordem £looneeiro, Admitido na orenoinaçno foi lhe for-  
occido farto matelroi para loitura, frequentou vdriao ruuntm,  
too em "aptartahoo". Cra X2.1 'alce IT(14.0 oonkieoc17 tã japonesas.: y 
nartat  apresontada ptr Vátouz#  voltou onWo o moror,cm'aoAbk 
lop tendo mído 	 a/eumaa 4?euoito6 em eua capa cm.Umm., 
to Lm.nreo  prxtlelpou do 4;ncolto ao Ma000 4.13arrotoÀm Coaaco, 
Ar:rondou e ranejar motrolhadora com Uatouo, recebeu do rovanir 
um revolver 47.aurua ,3 VD,rtlelVaa dwum.eogundo acealte,'dee—
ta vS'a contra a por do 2anoo kYuncao e:Xtallanop oo=0,1-do'ná,. 
ocoflunoin Ç;c1 Avw  roa:Unta o norwleau Campinao. 

V1.5 mondou de meio:parUelpoujrx e,  o oc 
a rmprecn de culbue J. rm ()zango tuuterum delra eolendo 
un revolver `aura .393 r,', oeboaniodaocOpolov.out'oua Gaza 

ir Joeo do cervnlho, forldot tauetollevedo parch. O Itedri 
naz depolz qurmdo to oncontrova'oomyJoo Apeolmo:48:011ve. no 

famm ebertadom porpelleitilo,:Jo04;0aeplapeiárf;goch»66 
veouteutento,r  ençlukÁto 
roo Contra opa po,lolaio 4 4,1, eapa orn.: Conto 	onsUt:'pánlvo:..erig 

• • 	• • 	^ 	. 

047,'-nenO ZC2710 ,do réevaraUl . rfoceb4a:1241k or trAN-Z0-1~4--rifs 
e„Sp,U121 	CC. , 

oin fluo vcriavnde mátleovoo a .2gAllo, . 
fl. O. • 8.8.P. - }led. 
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250,00 #  rieco que vodu cor eouoldorado cono o/emento da "Ala 
Vormelhap dm!,o =lio do I.969, cubo que rovetnir e Daniel era / 
tamben cleneuten profinciennlicadee da "Ala Vorao/ha"v  0.,yn to-
do o dinheiro do conoltoo era entre:scan sa ratoun o  que o objeti-
vo final da erksanicaçRoo  era a tomada do poder pela forço0  on-
quanto pertencia aquela creanicarAc ngo taro contato com Cu 
rrapoo cutvercivoce  rrr coatigo. de tua 4,470 foram onemtra - 
dao ar: na en'nun 	r.ra cenheeido no grupQ pr•nalanof  Co .- 
queiro o narcldoR  4,uc 	titulo . de eleitor adquirido (na if  
cert1Co do cucateznto SOloa oo o neto de Jota JoaquIm de num,  
re, cota ntodo protcwado pois Juctiça do Co '2ernardo do Ca 
po por honioU10 o 	raficado em 1.967; 

Er,itã arç,uívada cacto Ilopartotento 'Mato do 
ExibW:0 o fsproc1140" _o 14,10401  em que +nonata ter Oid0 • c' 
etu po4er t.nlilc eleitoral no 444.372, oull*ido polo Julo 
ter . de troo 	c= note do Joed Joaquim do Moura#  oetando 
apotta no mencionado tItulo a fotoraria do Al ,r 	.vota Co -, 
qulitiros» 

rores Jond do Carvalho 4co1arou om 3.4,1C4,5 
dentro eutrao ooiauo que fazia parte da sAla Vermelha° o oca 
crispo cotava lãzudo a ranla Joe° do Carvalho o outrco 
too, dentro êlce Adorval Alvos Coqueiro e que co ou-to &Uca 
por eivorecciao. 

erquivadn ftaete Doportatonto "Y,Uhn d 
Informaç7ec cUro a tolda precreona do iadicloc,oa  e.c /440900 

Auto do neoonheolmonto £ctografico do 
15,10.G90  o opirratado reconheceu apde acr-/ho ar,iteectade al-
bu:23 ratoexotico do el=ontco cubveroiveu#  T'rateue 2f,00  4,557, 
170 elemento da ''Ala Vermolba" e cujo nono exato 6 Vaio Caiei 
ido CeuzaQ 

Una declarerca pra tacho prx,teinloW'4090h1 
de Carvalho em 15010069 oototel dent.re outrac colca3 taltEilács 
vr1 	pUrte do ern,:ro de Uvc,nirt  o vo_alei-ooraaTeeet9 
Gro.no .. vawdo v!..n.bn r5 	ttenim 	orla' 
vai riarti,oipon boa como intvr.,:c.zanclo do ac6rato'ao uoo -IN 
rennto.cm Oaneno0H  

W 	
9. C. 	S.P. - 	27 

W41;11-n`  
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PORLICA 

r.v.P.N- 
r._L_aont 'nu w52=1.1.1: 

OCU3CO, du aça() contra a rmproca do Onibuo Jurem O accolto râ 
porua do Coanc FraneBa o Itollunc, nu Al. Campina° e roubo 
uma erma ou Gonzo°. 

Jair() Jood do Carvalho cm 16.10.69, troo 
tou deoloragZeo, conntando nas meomoo, quo ficou conh000ndo 
cerval Alveo Coqueiro na primeira reunia() realizada ta roolde 
oia do Doranir Joefl do Carvalho. 

Jond Aureliano da Silva, em 17,10069 doc 
roi que, alem de outras) colam), em maio do 1.969 foi convidado 
a participar do Ima rounino na ecoa de Devanir, tudo a ela 
compareci,!o, dentro outrora, Adzrval Alvo!) Coqueiro* 

Micaol Pereira doa Canto= os) doolaraOreo 
proctadac cm 1.110C9, disco caber que o opicrufado pertencia 
ao erupo oopoolo/ o julga ter eido esta grupo o autor do os 
to ao Manco da Lavoura da Minou Corola (carro pecador). 

13 um doo indicindoo to inquérito de .;',5011, 
691  flua apura az etividadee terror/atui da "Ala.Vormélha" Ouj 
princiga finalidade era promover a rcvo1uç'50 arma4e paro a 
tomada do poder e a mudança do ordem coolal do Imo. 

Teve a pua privas prevontiva decrotaa 
15.12.69, polo Juin Auditor da 20 Auditoria da 28  R.M. por coa 
c/cmcnto intocreinte at "Ala vermelha°, oonforno noticiou o jau 
nol °O Globo** 

Ccnotm do mandado do prioao ezpodido polo 
Juin Auditor da 20 13,t1,0  de 15012069, devendo cor recolhido a 
rrooldio Timdentoo0 

Ika informagno arquIvac5n nUto repatte..eznt 
ara abril, do 1.9700  oire: 28  ~lego do Infanturia 20 CccOn 
na rolaqino.do alenonton'preoon az Zoo bulo, cota inanido .4 
dervel Alma Ccquoirc, da "'W.Ja•Vermelha", 

f:ozundo Pot/e:lia da 'Volho 

70, o Procurador Silvio 2arboca 
da Juztlça, 

£22224 

gpoodus Kwerzi~tatitã 
.Arqujvo 	F_OPS• - SEC 

*Tem: - Med: 27 

o (,)4inal 

.... : ...... 
CLOi;-it O 



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

51,22,Vjularr,ha jr.j.51.2, 

Juotiçoe  dou parecer no contido de per manti.a. polo Euperior 
Tribunal Militar, a ',ricto preventiva do eatuCnntea paulietac 
condo um dolea o °pie:atado. 

Inf. 52-Z-0-418 

Voe 0eolarag3e ',reptado° por ladialaa 
bor cm 28.4.70, dicao que por coaalffo do coluectro do conca 
do Japao, "licnrique do 8114114.2 pediu a inoluoad na liota do 
rcosato o nome de Adcrval Abreu Coquoiree 

50-Z-9-14.39 
Fm 806.70 o 804. encaminhou ao 1400Pot„, 

cdplo mexer do un monuacrito apreendido nu rooldnola do Jun. 
ren do 13ritow  fazendo refeAnoine do una sloporagnodo'oetluca4 
troo  no tinta do manuncrito hd uma relaçao do clemente° CIMA 

davam cor prioritariamente libertado°, entro outroo Aderval / 
movem ecquoilto da °Ala Vormelhaeo 	20-0-43-1304 

50—Z-9-13373 

Em 1406009  °enata o laudo do Uame do Co, 
pc de Delito do 0131C:rafado. 	 30-Z-160-6557 

Pm 14,6470, o delegado de, 41ttne do D0 3, 
:solicitou da Diretor do Prooldio TiradopUa, o opigrafado ji 
tamnnte can °atroe, e no dia :seguinte foram entroguea ao C. 
note do D4P, 	

50—Z-1297712/7713/7700 

Caneta o nono de Adorval Alvos Coquoiroena' 
releçao do elomentoo banido:o do torriterlo Nacional, publica-
do no "Didrio Oficigu de 15,6.70. 
30-Z-160-8221/1252/6986/6988/7007/6588/6571/6586 

nzi inforeoçSo ta MOS, em 7.7.70, conota / 
que o opiEratado S'ol ',reco em 29,5.69, pertence a "Ala Verme» 
lha° do P.00  do nraell, participou do ~alto a banco, inch. 
dio em =Trena do annum o accalto a carro pagador, indiciado 
©m ingutfrito policial .. altuag1 o perante a Justiça, indiciado 
em inquftito odba,açao da "Ala Verme/hal! do P.0.13.9  teve pua 
pia So preventiva decretada pela 28  Auditoria da 2. 14148  ba. 
eido do Zerritdrio Nacional.  

30-Z-160-6721/6721A 

Em 16,7.70, o epígrafe" enviou do Ardi , 
carta aco nono ocepanhoiroo do Protelei° Uradentee, dando nom. 
ticiac cuco ee-eouo-oompanhalroaTde al. 

11  

Cornisv) L;;pp,;1,-11 Dec. '3.1,2'u/i1 
O-Z-160-6906 

B. G, - 8.8.P. - N.d.17 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

DEPENDLNCIA 	laraviça.....;.11...nrowuçt= 

Stont~seN0  ""_  

Meti:frit:o da vida oubverciva de Adarvai 
álveo Coqueiro, catou DOC3 de Joac; Joaquim do loura, vulgo') 1 
roldo, Malan° ou coquoiroi pertenoe a "Ala Vermelha" do NO 
do Mraell, preeo om 30.5•70. 
rm 17.3.69, ~lanou o Manoo 2, /Jarreto 
rm 24.3.69, tentou acetinar a perua do Banco Francas o Italian 
X 7.4.69, amotinou o Manco Franoao e Italiano 
Zm 13.5.69, atontado a bomba contra emproca do ~tio 
Lm 144.69, concitou a perua do Manoo .i'ranoao e Italiano. 
.509,-a) - 	- 	07V3 wl 	50-Z-9-13614 

No Auto do Clualinoaçao o Interrogatdrio 
do ianiel Jon& do Carvalho em 2/4.70, declarou que conzoaulu 
doeummtoc faliu, por intermddlo (4) Adorval Alves Coqueiro, o 
quo o proprio Adarvai unava o nono Sulco de Jood Joaquim de 
Moura* 	 30-Z-160-7029 

Conoto aqui arquivada em 24.9.70, odeia d 
inquérito 57/0.4E02è, na qual rei indiciado o opigrafado 1' 
3U:irl.-LIOS° ao Art. n'  289 do Cddigo neitoral (inearlOto frema 
lenta), een o nome do Joe‘ Joaquim de Vouta, foi weilificado 
indirotamente por ter eido banido do Bafo* 

30-Z-160-7084 	 50-Z-30-1142 

Informação nQ.282/BIS-4 - 02/07/70 - 45 Zo 
na Mrea, referente elementos banidos do território nacional, 

A'AS°ffiVÃ°oUlAINiçrà5Woill%onrrárPt nome do marginado, em um 
xerox do sua ficha (n52.4264)Ministário da Aeronautica, constar 
do o seguinte Histórico: Fonte - II Exercito em 18/06/69= Alem 
do que ja consta Cm outros Idpicos vamos encontrar o seguinte: 
Quando foi preso em 30/05/v0, em companhia de outros terroris-
tas, foi encontrado em seu poder - 91 ,bananas de ditlemito; po-
quena quantidade do enxofre; pequena quantidade do cloreto do 
potássio, nitrato de sódio; glicerina epólvora; 6 rolos de .es 
topim; vários revolveres de diferentes calibres; munição; trai 
mássor=receptor.- 
50-D-26-4321/4320/4332 
50-Z-9-16354 

Nas deciaraçOos pres-Mas_por-Antotlio Car-

los popes Granado "Paco" - 21M/71D0I,,.,éntreAaUtrjS coi-

sas, vamos encontrar o nome do illreinácia COMO''elémentó_da Ala 

Vermelha do FO do B.- 
. 

- 

50"" Z-9-28014/270 alP7090 	I N 17 A 	
Mud. 

30-Z-160-15417 



Quarta Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais da Justiça do 
Estado da Guanabara — Cidade do Rio de Janeiro — Freguesia da Glória 
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CERTIDÃO DE ÓBITO  

CERTIFICA que a fl....40 170113.0 	do livro n.°     , de Registro de Óbitos foi lavrado hoje 

▪ ADERVAL ALVES COQUEIRO 	"• 
o assentamento de 

falecido aos  Deis 	de  ,•. fevereiro. ••• •••••• 

de 19às 	.13 	  
71••• 

horas e 

	30...minutos, na casa n.° 	1961..daima Como Velho- Quintal do Sdifleio.- 	ce 
< 
£2. 

- Joe") Augusto Cociuniro < 
	 5 

profissão 	utsiogrago. 

com 	33 	 anos meado. - - de idade, estado civil 	filho de 

!
ansculino. - 

do sexo 
 

	 de cOr 	 

	natural de Evitado da Bahin.  

branca.-- 

Cidade do Rio de Janeiro, GB 	—14", .de 	 —r°V02:('1°. 	— — 

 

— de 19  71.  

 

l" • .t" . 11 

O 1CIAI. 

CrAAAAAA  

Oseas Martins 
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 

Euclydes Pereira Cortez 
OFICIAL SUBSTITUTO 

e de 1..ovolina A1vea Coqueiro. -  

Foi declarante _Reinado da Poriscon Matri• 

sendo o atestado de óbito firmado pelo Dr 	 Jorro 	 Guilherme 	 Figueiredo.-- 

o qual deu como causa da morte 	 Feridcp  tronefixontos e  penetro:1A° do tornx e  ebdomnm com loniio 

do palm;o direito e fiando; hemorragia interna o externa anemia aguda.-- 

O sepultamento será feito no cemitério de Inligrarke— 

Observações 	kainc 	  

O referido é verdade e dou fé. 

•••• dem. •••• 

COTA NCrS 6,8° 

TABELA N.° 2 

ATO N.• 2 	LETRA 



SE Aro. 2.2, e I 5-11419 

0E1.0 r 	• " 	524 	— 

...t.PORTANLIA DE  

PARA SEPULTAR ,j (Ç)RPO No! 

Ciu_euá; 

p r " ---• +a, orrtov 0,1 
TI 

- • IV er. • •,'Ar 

-odld: cornar; n.rff. r. 	01 	 0€ 

- 

r 

T• • •: • -7: 	:;/ EC 

- 	 r•r; :./t701' 

	

- 	• ne5 t:,, ' 	 t•r",.1"r4- 

• 
 • --- 	 """ 	 '-,:tran 	r:  

. • • 	7 • 	r•;-( 	 ;0  

• - 
—.r,t-rrr/Irti 

rr •••• „- . 



A- -ro, .2.2,P. IN /0  

• 

,W 

II_ 
, 

.4 

,g0",•-'5.-,-..ft.,-, 

4 
w 

V  

- 

."'.(:-.:1.,  ik.f.„q--.,--w• 
,,,::?.?9,-.---',2. 

75;,..0!".4" 

- 
- 	-., 

-- 
4 ../.." i:Y.I.• ,—.._---- 

j.. 

..: 
., 	.••,-" 	\ s'' p- 	.,,,,___ 	,‘,.?,.s,:,.  
7 .....",k,,,,..1, 

'',' 	'`';‘'`. 	. ", . 	• 

/W... 	v..,k,z•á: 

SÉRIE 

x 	--:.----‘. 	‘ 
;;.• 	0^ • 
:!.../• 	..: 	. 	,N, 	\ 

A 7 	' 	,r‘ 
..." , 	-.. -- 	•-•.---•: -IA 	..2.'pf.11. 

t , 	--..--7-1..--,-,... 	P 

/f..!. 	. ---...... .... . 
'ffie..~-4s' 
''''.1"NO. 

'' ..—:'.-.5k.  - 	''.. ?..:(,, 	,..• 

,.:•<, 	,d~f.• 	ki. '... ..:;:,..ftr-4.--*-----Í,V•yz, 

If.4-' 	. 	'..), • .,', •ffl N,...-w, 
•;,,... 	'4, 	: 

	

$.ke, 	41"... • "i*-~k.k - 	:•17' 	--:::::-:: mz'N.,5-7-,•:-.  _,-..--.-- 

''''.1 g~ . 
..,-.P., ..,...w.~_•:-,-"N....,:-4: 

INDICADORES 
— 

- .. 	....t..- 	.2., 	' •• 

— 

I ;1 
i0 
i 

• (.> 
i w 1 	.. 

LU 1  
1 

X 
Id 

a  

- 

POLEGARES 

-- 
MÉDIOS 

S E.Ç Ã O 

/2- .--;-.-.----.. /,...;--,...._,...,..--- 	, 
,ofr------.- o,,,---." 
ii.,;',93"`,T 
0 	i:,..,.. 

---"="--":-.---"=.-------------s"--'-'----,----„:-.  

ANULARES . MINIMOS 

,o..-7,5._,, 
yF4..v 
•,./fig•o•-z-=, 

	

':' 	-\‘‘ 
,O.:•.40-F•"' -,r,:"  

• ' 	• 	-,.......:„.•: - -• 	k'..... 

	

-'''''-- 	•--- .. 	----• 

,--;.---_,--;,--------,-;.„ 	.------,  :-----\\ - e,- , 	•-•:- 	..a.(0.,,,•"‘„ 
-'-'"' ". 	• 	s .... / -:".., 	•_...• 
-::_áf"--------2- 

-'''''' 	• ..Ns  \, 

. 	IN 	• 
. 	•4•:' 	-, 

ADERVAL ALVES COQUEIRO - brasileiro, natural do Estado da Bahia, filho 
de Jose Augusto Coqueiro e de Jovelina Alves Coqueiro, com 32 anos de ida• - 

' de, nascido em 18 de julho de 1937, casado. 

inwars7V ts.tuni 	 leasu 	 • 



ADERVAL ALVEA COQUEIRO 
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18.LUCIANO BRANDA'G 

- 
20.NORBERTO 1'c FAZ NO -tortura 

• 0 
21.0LAV0 HANSEN 	t rtura em 9.5.70 em São Paulo 

19.EARCO5 ALTCNIi 

UlMArdiES 	fuzil.; do em 	Gerais131.7.70 

LUA L.M-1 - fuzilado em 15.01.70 

em 24.4.70 em São Paulo 

A ro. 2,.2, P, /5.áYcZio 

4.ARARIBCIA - morto ;:ra 1970 

5.4RI GE ABREU L"!..::), R05. - tortura,G5,novembro de 70 

6.00RIVAL FERREI '1 	cumb3te,03.03.70 

7.EDU:.RD0 LEITE - tortur 8.12.70 - São Paulo 

B.EDSON CiíSRAL SARDINHA - tortura,22.9.70,São Paulo 

9.EDSON QUW:ESMA°-.- fuZi1 do em 5612.70;GBAN,5ão Paulo 

10.EIRAL DG PALHA FREIR:Q fuzilado em 1.7.70,Rio 2e janeiro 

11.JOEL - vice preo dente da UKS - tortura em outubro de 70 

12.JOELSN CRISPIM - c bate em 23.4.70 em 55o Paulo 

13.J05É ARAUJO NGOREGA 	c mbate em 6.1.70 em S-ão Paulo 

14.3.05É ROBERTO SPIONER 	uzilado em 16,2.7.0, Rua Taylor, Rio do Janeiro 

15.J0rJUIM CAMRA FERR IRT - tortura em 23.10.70 em São Paulo 
411 

FUJIMORE - fiz! ado em 5.12.70 em São Paulo 

17.JUAREZ OUWARRES BRITO- ombate em 18.4.70 no Rio de Janeiro 

22.ROBERTO 	 - levado ao suicidio,20.4.70,São Paulo 

FniES:  BOLETIM Dfí Wj12.TIA Y_NTERNACIONAL,mar 1974 

ANISTIA p abr 76, SãoPaulo 

JORNAL "O•GL000",Rio de Janeiro p1970 .  

,JORL DO.  EFISIL Rio de Janeiro11970 

UO DE 1971 

/.)

1.ADEí:BL ALVES C.:W EIRO - tortu -a,C. .71,Rio de Janeiro 

2.ALDO DL SA BRITO YE SOVA NETO - to tua em 10.01.71 em Belo Horizonte 

3.AMARO LUIS DE CARVALHO "Capivara" j - envenenado em 22.6.71;Reci4:e 

4.ANTONIG SrjR0I0 DE MATOS 	combate em 23.9.71 em_São_Paulp 

5.CARLOS EDUARD.0 P. FLEUR4-- tortura em 10.12.71,CachambitRio de Janeiro 
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Divisão de Arquivo d-) f ;iodo 
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DEPOIMENTO 

Eu, Francisco Soares, carteira de identidade 1.856.244 IFP, 
residente a Rua Tavares Bastos 27 casa 20, Rio de Janeiro, aposentado, 
venho declarar que em fevereiro de 1971, testemunhei que na Rua 
Cosme Velho n° 1061, Rio de Janeiro, onde residia e trabalhava como 
zelador do prédio, que no início do mês o apartamento número 202 do 
referido prédio foi alugado por uma moça, não sabendo declarar seu 
nome, tendo ela estado somente duas vezes no prédio, sei que 
posteriormente ela foi para Pernambuco, ficando o apartamento com sua 
mãe, que também não recordo seu nome, e um rapas, que identifiquei 
como sendo a pessoa que estava fazendo a limpeza do apartamento, 
tendo somente visto ele uma vez. Apois alguns dias eu estava no prédio 
quando foi abordado por um pessoa buscando informações sobre os 
apartamentos e se mostrando interessado em alugar, essa pessoa fez 
perguntas específicas sobre os moradores do apartamento 202 querendo 
informações sobre o nome e número de moradores do mesmo, tendo eu 
respondido que o apartamento estava alugado para duas senhoras, mãe e 
filha, e que a filha estaria em viagem à Pernambuco e no momento 
residia um homem que parecia estar limpando o cômodo. Antes de se 
retirar, essa pessoa perguntou se eu me chamava Francisco e se a 
proprietária do prédio se chamava Joanita. eu  confirmei e surpreso 
perguntei como ele sabia de tais informações, e o rapaz respondeu "nós 
sabemos de tudo", deixou o endereço de contato caso algum 
apartamento ficasse disponível, alegou que tinha uma irmã que residia 
na mesma rua e o apartamento seria para a que mãe fica-se próxima à 
filha, que nesse mesmo dia, apois algumas horas, cheguei a janela e vi 
que o prédio estava cercado por uma centena de policiais civis e a 
polícia do Exército, logo depois o prédio foi invadido por vários homens 
armados, e foram direto para o apartamento 202, nesse momento um 
oficial mandou que eu sair da janela, posteriormente escutei um militar 
gritar "atira e mata", logo depois escutei uma grande gritaria nos 
fundos do prédio e vários disparos de armas, que durou somente alguns 
segundos, escutei uma pessoa falar "temos presunto fresco", 
imediatamente um policial perguntou quem era o responsável do prédio, 



r 	2,R / b// 

me identifiquei como sendo o zelador, ele mandou que eu descesse, pois 
eu estava no último andar do prédio, quando eu cheguei nos fundos, 
onde encontra-se a piscina, vi o rapaz do apartamento 202 estirado no 
chão, perguntaram se eu o conhecia, disse que era a pessoa que estava 
limpando o apartamento 202, me responderam que ele era um perigoso 
subversivo chamado "Baiano Coqueiro", observei várias marcas de 
tiros, não sabendo dizer quantas, estando ele somente de calção, sem 
camisa e desarmado, também ouvi o policial dizer "bota a arma do 
lado dele", posteriormente foi dito a proprietária do prédio que desse 
todos os móveis e roupas do apartamento 202 para os moradores da 
região e que o apartamento teria que ficar vazio. Recentemente me foi 
mostrado uma foto que identifiquei como sendo o rapaz que foi morto 
no prédio da Rua Cosme Velho n° 1061, e que o conhecia como o 
"Baiano Coqueiro", e me foi dito que ele se chamava Aderval Alves 
Coqueiro, essa é a história que sei e afirmo. 

Rio de Janeiro, 29 de março de 1996 

Francisco Soares 
1.856.244 IFP 

52 Oficio de Notas - Suc. Botafogo-NOTARIO-Elmano Cardim Jr. 

R,Real 6randeza,193 Loja 1/11 - Fone: 286-2433 
	N2 290396144136 

Reccnheco ror semelhanca.a firma 	
de: FRANCISCO SOARES. a dual 

confere coffl o _ drão aimitivado em Cartério. 

Valores 	
1 Rio de ;irei,  . 29 de 	

co de 1996 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

PARECER 

REQUERIMENTO: 0244/96 
ASSUNTO: Reconhecimento da morte de ADERVAL ALVES COQUEIRO, nos termos da 
Lei n° 9.140/95 
INTERESSADA: Isaura Silva Coqueiro 

RELATÓRIO 

Segundo o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos 
Políticos, pags. 97/98, " Aderval Alves Coqueiro, era militante do MRT. Foi assassinado em 
6 de fevereiro de 1971, no Rio de Janeiro. Preso em 29 de maio de 1969, na 2a  Companhia 
da Polícia do Exército de São Paulo, foi transferido para o DOPS, onde sofreu as mais 
bárbaras torturas pelo Delegado Fleury. 

Em janeiro de 1970, quando do sequestro do 
embaixador alemão, foi banido do país. Regressou no dia 31 de janeiro de 1971, indo morar 
em um apartamento no bairro Cosme Velho, cidade do Rio de Janeiro, onde foi localizado e 
morto no dia 6 de fevereiro de 1971. 

Após o cerco e a invasão do prédio, Coqueiro, segundo 
o Dossiê, tentou fugir, sendo alvejado pelas costa no pátrio interno do prédio. Diz ainda o 
Dossiê: Algumas revistas publicaram fotos onde Coqueiro jazia no chão, estando cerca de 
30 em de sua mão estendida um revólver que ele não chegou a portar. Mais uma farsa da 
ditadura para encobrir um assassinato. 

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

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

Segundo a versão oficial, Coqueiro foi morto após 
violento tiroteio. 

Esta Comissão Especial requereu laudo de exame de 
necrópsia, fotos e todas as informações de perícia local, ao Secretário de Justiça do Rio de 
Janeiro, desdo o dia 29 de abril. No processo não consta sequer a resposta daquela autoridade 
. Também neste caso, documentos oficiais saão sonegados para que não se conheça o que de 
fato se passou e quais são as reais circunstâncias da morte de Coqueiro. 

Felizmente, o Dossiê anexado ao processo pela 
Comissão de Familiares, permite o esclarecimento da morte de Coqueiro, mesmo com a 
negação de documentos oficiais. 
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O zelador do prédio situado a rua Cosme Velho, n° 
1061, Senhor Francisco Soares, prestou o seguinte depoimento: (fls. 125). "testemunhei que 
na Rua Cosme Velho n° 1061, Rio de Janeiro, onde residia 12/trabalhava como zelador do 
prédio, que no início do mês o apartamento número 202 do referido prédio, foi alugado por 
uma moça, não sabendo declarar seu nome, tendo ela estado somente duas vezes no prédio, 
sei que posteriormente ela foi para Pernambuco, ficando o apartamento com sua mãe, que 
também não recordo seu nome, e um rapaz, que identifiquei como sendo a pessoa que estava 
fazendo a limpeza do apartamento, tendo somente visto ele uma vez. Após alguns dias eu 
estava no prédio quando fui abordado por uma pessoa buscando informações sobre os 
apartamentos e se mostrando interessado em alugar, essa pessoa fez perguntas específiScas 
sobre os moradores do apartamento 202, querendo informações sobre o nome e número de 
moradores do mesmo, tendo eu respondido que o apartamento estava alugado para duas 
senhoras, mãe e filha, e que a filha estaria em viagem à Pernambuco e no momento residia um 
homem que parecia estar limpando o cômodo. Antes de se retirar, essa pessoa perguntou se 

• 
eu me chamava Francisco e se a proprietária do prédio se chamava Joanita. Eu confirmei e 
surpreso perguntei como ele sabia de tais informações e o rapaz respondeu: "Nós sabemos de 
tudo", deixou o endereço de contato caso algum apartamento ficasse disponível, alegou que 
tinha uma irmã que residia na mesma rua e o apartamento seria para que a mãe ficasse 
próxima à filha, que nesse mesmo dia , após algumas horas, cheguei a janela e vi que o prédio 
estava cercado por uma centena de policiais civis e a polícia do Exército, logo depois o prédio 
foi invadido por vários homens armados, e foram direto para o apartamento 202, nesse 
momento um oficial mandou que eu saísse da janela, posteriormente escutei um militar gritar 
"atira e mata", logo depois escutei uma grande gritaria nos fundos do prédio e vários disparos 
de armas, que durou somente alguns segundos, escutei uma pessoa falar "temos presunto 
fresco", imediatamente um policial perguntou quem era o responsável do prédio, me 
identifiquei como sendo o zelador, ele mandou que eu descesse, pois eu estava no último 
andar do prédio, quando eu cheguei nos fundos, onde encontra-se a piscina, vi o rapaz do 
apartamento 202 estirado no chão, perguntaram se eu o conhecia, disse que era a pessoa que 
estava limpando o apartamento 202, me responderam que ele era um perigoso subversivo 
chamdo "Baiano Coqueiro", observei várias marcas de tiros, não sabendo dizer quantas, 
estando ele somente de calção, sem camisa e desarmado, também ouvi o policial dizer "Bota a 

• arma do lado dele", posteriormente foi dito a proprietária do prédio que desse todos os móveis 
e roupas do apartamento 202 para os moradores da região e que o apartamento-teria que ficar 
vazio. Recentemente me foi mostrado uma foto que identifiquei como sendo o rapaz que foi 
morto no prédio da Rua Cosme Velho n° 1061, e que o conhecia como o Baiqno Coqueiro" e 
me doi dito que ele se chamava Aderval Alves Coqueiro, essa é a história que sei e afirmo". 

Vale ressaltar que Francisco Soares em seu depoimento 
esclarece que: 

a) não houve reação de Coqueiro; 
b) ouviu a ordem para atirar e matar; 
c) o anúncio de presunto fresco; 
d) a ordem para colocar a arma ao lado de Coqueiro que 

estava desarmado. 
O Jornal do Brasil de 8/2/71, publica a versão oficial e 

informa que: " cerca de 50 policiais à paisana, armados de metralhadoras e revólveres, 
obrigavam os carros a voltar e os moradores dos prédios próximos, muitos em roupas de 
preia, a esperar o final da operação. Os repórteres não tiveram acesso ao local do tiroteio, 
onde os fotógrafos foram admitidos, um a um. Havia muito sangue no chão e o corpo de um 
homem moço moreno, caído de bruços, com um revólver perto da mão direita. Aderval vestia 
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ção de banho azul quando foi morto". O jornal também publica uma foto que mostra que 
ele foi alvejado pelas costas e a arma que foi colocada perto de sua mão direita. 

O providencial sumiço do laudo de necróspsia e laudo 
com fotos da perícia local, objetivou a ocultação das provas da execução de um homem 
trajado com calção de banho e desarmado. 

Felizmente o zelador Francisco Soares, única 
testemunha do assassinato, a exemplo do guia Banu do Araguaia, livre de constrangimentos, 
depôs para resgatar a verdade. 

O Jornal da Tarde de 8/2/71, acrescenta outras 
informações fornecidas por um oficial que participou da operação e que malévolamente 
relaciona a localização de Coqueiro com Rubens Paiva, transformando-o em delator de 
"terroristas" 

".... Os órgãos de segurança conseguiram localizar Aderval 
Alves , graças a um depoimento prestado pelo Ex-deputados Rubens Paiva, quando este 
ainda estava detido pelas autoridades militares. 

A localização do aparelho em que Aderval estava começou a 
ser feita há menos de um mes atrás, quando um grupo de oficiais da Policia do Exército do 
Rio de Janeiro saiu com o ex-deputado para uma batida no elegante bairro carioca do Alto 
da Boa Vista, na Floresta da Tijuca". 

O Oficial declara ainda que: " do jeito que a coisa foi posta 
parece que pegamos um homem desarmado, desprevenido e o matamos covardemente". 

O Jornal da Tarde de 9/2/71 noticia: " O enterro do terrorista 
Ateçal Alves Coqueiro - banido do Brasil e morto pela polícia no último sábado, no Rio, ao 
reagir à prisão, estava marcado para as 4 horas da tarde de onteNo cemitério de Inhauma., 
mas o corpo não foi liberado a tempo, porque o IML não pode concluir o laudo que 
determirá quantos tiros olfingiram e o enterro teve que ser transferido para hoje. O médico 
legista , Dr. João Guilherme recebeu ordem dos ógãos de segurança para não conversar com 
os parentes de Aderval Coqueiro e com a imprensa". 

Esta informações, quantos tiros o atingiram em que lugar do seu 
corpo, a que distância foram disparados, de que ângulo, bem como o láudo de perícia local 
com as fotos certamente mostrariam um quadro diverso do descrito na versão oficial e por 

• isso não foram mostrados aos familiares à época e posteriormente surruppiadas do IML e do 
(CE_RJ e até hoje estão guardadas em local que se ignora. 

Estes documentos permitiriam demonstrar que Coqueiro foi 
vítima de execução sumária e a inexistência de tiroteio, uma vez que esta desarmado. 

A foto publicada pelo Jornal do Brasil, permite obsevar que 
Coqueiro foi arrastado até o lugar onde foi fotografado, tudo levando a crer que foi mais uma 
vez montado o "teatrinho" para dar coerência à versão oficial. 

O exame das circunstâncias relativas à morte de Coqueiro 
demonstram que: 

1- estando cercado por um contingente de 50 policiais, o predio 
em que residiu estava sob absoluto controle pelos agentes públcios, caracterizando-se uma 
dependências assemelhada. 

2- Ele foi detido dentro do apartamento onde foi morto e 
arratado para a área central do prédio, alvejado pelas costas para caracterizar tentativa de 
fuga. O apartamento estava sob controle dos agentes de segurança. Assim, estando Coqueiro 
desarmado e tendo sido alvejado, não se pode arguir reação à prisão ou tiroteio. 
Encontrava-se ele subjugado, indefeso e, portanto sob custódia do Estado. Não se admite, que 
uma operação repressiva tenha por finalidade o assassinato de opositores políticos. A 
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'ecção sumária de opositor político não pode ser tolerada, ainda que prévia à detenção. A 
autoridade policial é obrigada a oferecer ao perseguido a possibilidade de rendição, só pode 
matá-lo em legítima defesa. 

Seria uma ofensa à honra e à imagem do Congresso Nacional 
que a lei n° 9;140/95 abrigasse a hipótese de legitimar a execução extra-judicial. 

Se a Lei 9.140, guarda afinidade com o Instituto da 
responsabilidade civil, a execução extrajudicial deve ser reparada, pois carcteriza ato ilícito do 
Estado. Não há qualquer diferença, axiológica que impeça a aplicação da analogia para 
abarcar situações de execução extrajudicial. 

O fato de que Coqueiro participou de operações armadas no 
periodo anterior à sua prisão em 1969, não pode justificar sua execução sumária quando de 
sua morte em 1971, quando estava desarmado e trajado com calção de banho. A ocultação 
dos documentos da perícia local só faz reforçar a tese da falsidade da vesão oficial. Tampouco 
o fato de Coqueiro ser considerado "perigoso" - era o primeiro banido a regressar ao país- tem 

• 
qualquer relevância para a apreciação do pedido da viúva, Isaura Coqueiro. 

Opino, pois pelo deferimento do pedido. É O VOTO. 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

ala e reuniões, 20 de ju ode 1996 

161 Má 	aiikú 
Deputado NILMÁRIO MIRANDA 

• 
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Brasília, 02 de julho de 1996 

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

Estamos encaminhando à Comissão Especial - Lei 9.140/95, como 
complementação ao processo de ADERVAL ALVES COQUEIRO, três fotos de 
seu cadáver, cujos originais foram cedidos pela Agência JB. Além disso, 
encaminhamos também fotos atuais da rua e do prédio onde se localizava o 
apartamento onde Aderval foi assassinado, realizadas pelo Grupo Tortura Nunca 
Mais/RJ. 

Nas fotos do corpo de Aderval são visíveis as marcas no chão que indicam 
que ele foi arrastado até o local, o que corrobora o depoimento do Sr. Francisco 
Soares. 

Gostaríamos de destacar que tanto o prédio quanto o apartamento em 
questão possuem apenas uma porta de entrada. Portanto, a única saída do 
apartamento, cercado pelos policiais, era pela varanda, o que implicava saltar até o 
pátio interno, onde se encontra a piscina. Dada a existência de um alto paredão nos 
fundos do prédio, não há qualquer acesso para a rua. 

Atenciosamente, 

tn_ q";:e"_1.;,/•--r 

IARA XAVIER PEREIRA 
COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
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ADERVAL ALVES COQUEIRO 

Reprodução da fotografia - Agência JB 
Fotógrafo: Rubens/AJB 
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ADERVAL ALVES COQUEIRO 

Reprodução da fotografia - Agência JB 
Fotógrafo: Rubens/AJB 
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ADERVAL ALVES COQUEIRO 

Reprodução da fotografia - Agência JB 
Fotógrafo: Rubens/AJB 
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FOTOS ATUAIS DO PRÉDIO ONDE FOI ASSASSINADO 
ADERVAL ALVES COQUEIRO 

(Fotos realizadas pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ) 
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Vista da Rua e do Prédio onde Coqueiro residia 
Fotos n° 1 e 2 



Atro, .2, .2, e IP/4)o 
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Lateral do Prédio 
Foto n° 3 
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Parte da frente do Prédio 
Foto n° 4 
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Portão e Corredor da entrada do Prédio 
Foto n° 5 
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Portão de Acesso à Piscina pelo Corredor da Entrada do Prédio 
Foto n° 6 
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Porta de Entrada do Prédio (vista por dentro) 
Fato n" 7 



Escada de Acesso aos Apartamentos 
Foto n° 8 e 9 
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Porta do Apartamento 202, residência de Coqueiro 
Foto n° 10 
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Vista externa da varanda do apartamento 202 
Foto n° 11 
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Piscina e Pátio (vistos do alto) 
Foto n° 12 e 13 



Local para onde o corpo de Coqueiro foi arrastado 
Foto n'' 14 e 15 
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Final da Escada que dá acesso ao muro dos fundos 
Foto n° 16 
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Vista Interna do Muro (há uma rua atrás) 
Foto n° 17 
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Vista Externa do Muro 
Foto n° 18 
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São Paulo, 23 de setembro de 1996 

Para: Comissão Especial Lei 9.140/95 
Secretaria Executiva 
Dra. Elisabeth Vargas 
Brasília - D.F. 

De: 	Luís Francisco Carvalho F° 

Cara Elisabeth. 

Para instruir o processo 244/96, sobre a morte de Aderval Alves Coqueiro, em 
meu poder em razão de pedido de vista, entendo ser necessária diligência 
objetivando localizar o laudo necroscópico, conforme minuta de ofício, abaixo, 
ao diretor do IML do Rio de Janeiro. Obrigado. 

Senhor Diretor. 

Venho pelo presente, com fundamento no artigo 9°, inciso I, da Lei 
9.140/95, solicitar o encaminhamento, com urgência, do laudo necroscópico de 
ADERVAL ALVES COQUEIRO, morto em 6 de fevereiro de 1971, às 13h30, 
em virtude de ferimentos de arma de fogo. 

Segundo a guia de remoção de cadáver para a Seção de Necrópsia do 
IML, datada de 6 de fevereiro de 1971, tratava-se de "cadáver de cidadão 
não identificado", morto na seguinte circunstância: "Em virtude de uma 
diligência efetuada pelo 1° Exército". 

NO. 	OTHER Ri:CS I'.1 
01 061 226 7 
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Secretaria Executiva da Comissão Especial 
Dr. Luiz Francisco 
Membro da Comissão Especial 
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0613223342 SERVIÇO PUBLICO ESTADU.PAGI 02  

Processo 

Data 	1 	/ 	fis 	  

Rubrica 	  

SEC2rIjkIA DE SOI:, ANÇA PUBLrA — RIO DE JANEIRO 
CHEFIA DE POLICIA CIVIL 
Instituto !f'edico 	 '»eixoto 

C F A T T D 

  

    

Corti£1e0 1:ara, os fins que ne fizerem necesorios, 
que c.41nta no Livro de Rec i trc do Cadssiveros, ás flu 03, que na da — 
ta de 06.02.71, dou entrada no S rviço de Necrjpslas, o coiro 	do 
ADERVÂL ALV—S 	 tol.:do sido e..e..-ninhado pelo DOIS, com a guia 
de .emoção o/n2, cum a idade de 33 anos, brasileiro, ca2ado profis— 
sã,o: datilcSarafo, 	 RUU flandoiiu.rIte, 10—B , 'iadema, São / 

te.:1do a :porte ocoirldo er. coneequencia de c'. rime, sei_do a / 
"caw.a mortio": "Pcridaz trunefi=te cio tOrax 	lerão do pulmão / 
direito"; g.Je o cibiAo foi i.. c2;iJ:trado na 7Q L Ikrounscrição do 2egist-co 
Civil, ,;eiulo o mes.;:o sido assinado pelo Dr. Guilherme; que o Ge :tilta 
mento fdi feito no Cemitrio de Inhaúma, em 14.02.71, tendo sito 
funeral custeado pelo Sr. jOn AU.;J'.20 COQUEIRO. Nada mais ha endo/ 
a certificar, encerro o prç:seuLe certidão que vai por mim assinada / 
e conferida pe]o Diretor. Eu 	itietkz1  Eerivã ma— 
trToula n2 13'.016-8, dati1ojr:_trei e as:2.ino. 

Rio de Jalxiro, /3 	de 14.01~60 de 2996 

• 

POLINTER - DF 
PROT. N2   
DATAL3 	 
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Processo 224/96 	\SI1) 

MORTO — Aderval Alves Coqueiro 

Interessada — Isaura Silva Coqueiro (viúva) 

(27) 

VOTO 

Solicitei vista dos autos após o voto do ilustre relator Deputado Nilmário 

Miranda, a favor do reconhecimento do nome de Aderval Alves Coqueiro 

• para os fins da Lei 9.140/95. 

A Comissão dos Familiares juntou ao processo três fotos do cadáver 

cedidas pela Agência JB e fotos atuais do prédio onde ocorreu a morte e foi 

solicitada a expedição de ofício ao IML do Rio de Janeiro, em mais uma 

tentativa de localização do laudo necroscópico. Apenas uma certidão do 

Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto foi fornecida. O teor é o seguinte: 

"... consta no Livro de Registro de Cadáveres, às fls. 03, que 

na data de 06.02.71, deu entrada no Serviço de Necrópsias, o 

corpo de ADERVAL ALVES COQUEIRO, tendo sido 

encaminhado pelo DOPS, com a guia de remoção s/n°, com a 

idade de 33 anos, brasileiro, casado profissão: datilógrafo, 

residência: Rua bandeirante 10-B, Diadema, São Paulo, tendo 

a morte ocorrida em conseqüência de crime, sendo a 'causa 

mortis': 'Ferida transfixante do tórax — lesão do pulmão 

direito'...". 

As evidências dos autos contrariam a versão oficial. 
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Há o depoimento escrito do zelador do edifício onde ocorreu o fato. A 

testemunha estava no último andar do prédio, não presenciou o tiroteio mas 

informa ter escutado, durante a operação, a seguinte frase, atribuída a um 

militar: "atira e mata". Em seguida, após o tiroteio, que teria durado alguns 

segundos, escuta outra pessoa: "temos presunto fresco". Posteriormente, a 

testemunha foi chamada pelos agentes para dar informações sobre a vítima e 

viu o cadáver no local, constatando diversas marcas de tiro. Informa que a 

vítima estava desarmada, vestia apenas um calção, e diz ter ouvido també 

um dos agentes falar: "bota a arma do lado dele". A testemunha não fornece 

qualquer indicação de que a vítima tenha tentado resistir. 

O episódio teve grande repercussão na imprensa porque Adarvai Alves 

Coqueiro foi o primeiro banido (um dos presos políticos trocados em junho de 

1970 pelo embaixador alemão Von Holleben) encontrado no Brasil pelos 

órgãos de segurança. Franquearam o acesso de fotógrafos ao local, mas, 

aparentemente, não exibiram para a imprensa, salvo o revólver, nenhuma 

indicação da alegada resistência a tiros. Disparos de arma de fogo, no entanto, 

deixam vestígios, provocam danos. O fato é que não se tem conhecimento 

nem do número de tiros supostamente disparados por Coqueiro. 

Aumenta a estranheza em relação a falta de empenho dos agentes em 

exibir para os jornalistas os sinais do suposto ataque armado, com a leitura da 

reportagem juntada às fls. 110. Com  efeito, segundo a matéria, "alguns dos 

• participantes da operação que acabou com a localização de Adem& 

acham que a nota distribuída pelo Exército foi muito 'lacônica' e deveria 

ter enfatizado o diálogo mantido entre os agentes e os terroristas". A 

reportagem prossegue: 

"— Do jeito que a coisa foi posta — diz um dos oficiais, parece 

que pegamos um homem desarmado, desprevinido, e o 

matamos covardemente... Foi ele quem atirou primeiro e nós 

tivemos que entrar atirando também". 

Or.) 
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O jornalista não iria inventar um diálogo relacionado com o mundo da 

Segurança Nacional naquela altura da história brasileira. Há uma fonte militar 

e o dito oficial fala em off. 

Apesar do desconforto do oficial diante da timidez da nota do Exército, 

nenhum outro indício da reação armada foi publicado pelo jornal. E, além do 

laudo necroscópico, não foi localizado qualquer outro documento indicando 

materialmente a ocorrência de um efetivo tiroteio entre o militante e o 

agentes. Não faria sentido o desaparecimento da prova que confirmasse o ti 

ou os tiros desferidos por Coqueiro. 

Segundo a mesma reportagem, os oficiais que participaram da operação 

disseram que "teriam preferido pegar Aderval vivo para, através de seu 

depoimento, chegar até os outros seis terroristas que estão no Brasil, no 

eixo Rio-São Paulo". O raciocínio é lógico, mas não pode ser descartada a 

hipótese de execução, justamente para desencorajar o retorno de outros 

banidos ao país. A eliminação sumária dos chamados terroristas fazia parte da 

estratégia dos órgão da repressão. 

Finalmente, o oficial diz à reportagem que Coqueiro teria sido 

localizado graças ao depoimento de Rubens Paiva, acrescentando que foi 

durante uma batida para a localização da vítima que ocorreu o seqüestro do 

parlamentar por um suposto grupo de guerrilheiros e seu conseqüente 

• desaparecimento. Mas a versão de que Rubens Paiva foi seqüestrado por 

"guerrilheiros" é insustentável: ele morreu em estabelecimento militar. Não há 

muita lógica na tentativa de se relacionar um episódio ao outro, mas o 

encadeamento de mentiras mina a credibilidade da versão. 

Não é tudo. As fotos obtidas junto à Agência JB indicam, com absoluta 

clareza, que a vítima não foi abatida no local em que se encontrava o corpo. O 

cadáver foi arrastado para lá. As manchas de sangue no piso são visíveis e 

indicam o movimento. O revólver, portanto, também não poderia se encontrar 

naquela posição, na mão direita. 
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As fotos indicam, ainda, que o cadáver de Coqueiro apresentava outras 

lesões, além das feridas transfixantes do tórax e abdomem, mencionadas na 

certidão de óbito e, em parte, no documento encaminhado pelo IML: há nítidos 

sinais de ferimentos na cabeça, na nádega esquerda e na perna direita. 

• 

Há uma situação de cerco e uma morte não esclarecida. Os elementos 

de prova reunidos se harmonizam com o depoimento do zelador. Há fortes 

indícios de que a cena foi montada: não haveria motivo para a montagem da 

cena se o militante, de fato, tivesse reagido a tiros à voz de prisão. O militante 

foi encurralado. O prédio estava isolado e cercado por um poderoso aparato 

policial, composto, segundo os jornais, por 50 homens armados — mais de que 

suficiente para a detenção. 

Pelo exposto, acompanho o voto do relator. 

Luís Francisco da S. Carvalho F° 

• 
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COMISSÃO ESPECIAL DOS DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
EXTRATO DA ATA DA 21s SESSÁO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 1997 

A Comissão Especial_ inanida em sua vi 	primeira sessão ordinária. ao  dia 07 de agosto de 1997. 
reconheceu as pessoas abaixo como inserias na tipificação do artigo 42. 1. b. da Lei ng 9.140. de 04 de dezembro de 1995:.  

ADERVAL ALVES COQUEIRO. brasileiro. casario, nascido em 18 de julho de 1.937. no Estado da Balia, filho 
José Augusto Coqueiro e Jovelina Alves Coqueiro. morto em 06 de fevereiro de 1.971; 

- JOSÉ IDESIO BRIANEZI, brasileiro, nascido em 23 de marro de 1.946. ao Estado do Paraná, filho de José 
Paulino Baanezi e América Tomioto Bnanezi, morto em 13 de abril de 1 970; 

- JOÃO CARLOS CAVALCANTI REIS. brasileiro. solteiro. nascido em 08 de agosto de 1.945, no Estado da Bailia 
filho de João Viveiros Reis e Helena Cavalcanti Reis, morto em 30 de outubro de 1.972; 	 ' 

a 

er- 

- LAURIBERTO JOSÉ REYES, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de março de 1.945, no Estado de São Paulo. 
de José Reyes Júnior e Rosa Castralho Reyes, morto em 27 de fevereiro de 1.972; 

- MARILENA VILLAS BOAS PINTO, brasileira filha de Feliciano Pinto e Avelino Vilas Boas Pinto, morta em 03 
de abril de 1.971. 

Da data da publicação deste ato de reconhecimento. conta-se o prazo explicitado no parágrafo li. in fine. do 
artigo 10, da já referida lei .  

A Comissão Especial na mesma reunião. não reconheceu. no enquadramento da Lei als 9.140/95. as pessoas 
abaixo bandas 

- CLOVES DIAS DE AMORIM. brasileiro. nascido em 22 de janeiro de 1.946. ao Estado do Rio de Janeiro. filho 
de José Leite de Arnorim e Domergues Dias de Amonm. 

- GERSON BEZERRA LIMA, brasileiro, casado. nascido em 07 de junho de 1.941. no Estado do Ceará, filho de 
Cesurais) Bezerra de Lima e Mana Auseniza Vitorino de Lima, 

- IVAN ROCHA AGUIAR, brasileiro, nascido em 14 de dezembro de 1.941, no Estado de Pernambuco, filho de 
Sevenno Aguiar Pereira e Luzinete Rocha Aguiar, 

- JOSÉ GULMARÀES . brasileiro, solteiro, nascido no Estado de São Paulo, filho de Alberto Carlos Barbeio 
Guimarães e Magdalena Topolovszk; 

- JORGE APRIGIO DE PAULA. brasileiro, solteiro, filho de Joaquim Paula e de Geraldo Maria de lesos: 

- LAMBE ELIAS ABDUCH. brasileira, filha de João Carneiro e Helena Elias Carneiro; 

- LU/ ALBERTO PINTO ARÉBALO. brasileiro. filho de Milton Oliveira ~o e Ligia Alexandre Pinto 
Arébalo: 

• MÁRIO DE SOUZA PRATA. brasileiro. nascido em 26 de setembro de 1.945. no Estado do Rio de Janeiro. filho 
de Mano Rodrigues Prata e Mana de Lourdes Prata; 

- RODOLFO SOARES PIN'HELRO. brasileiro; 

- \1TOP. LUIZ PAPANDREU. brasileiro. nascido em 26 cie abril de 1.947. no Estado do Paraná. filho de George 
Papandreu e Anastacta Papandreu: 

- ZULEIKA ANGEL JONES, brasileira casada nascida em 05 de junho de 1.923. no Estado de Minas Gerais, filha 
de Pedro Netto e Francisca Gomes Netto. 

ELISABETH VARGAS 
Secretaria Executiva 

Fls  (I  
Proc 

Riele 

(Gf. n9 13 3 / 9 7..„ 
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PROCESSO N2  0244/96, de 29.03.96. 

REQUERENTE : IZAURA SILVA COQUEIRO (ESPOSA) 

DESAPARECIDO POLÍTICO : ADERVAL ALVES COQUEIRO 

Senhor Presidente, 

A requerente é ESPOSA do desaparecido e apresentou 
documentação que a habilita ao recebimento de indenização. 

Anexou Certidão de Casamento as fls. 06 e Certidão de Óbito 
(laudas 78). 

A Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos, em reunião 
realizada em 07.08.97, reconheceu e o incluiu nos beneficiados pela Lei 
9.140/95(Ata CEDEP da 21a Sessão Ordinária). A publicação no D.O.U. de 
13.08.97, descreve-o da seguinte forma: 

"ADERVAL ALVES COQUEIRO, brasileiro, casado, nascido a 
18 de julho de 1.937, no Estado da Bahia filho de José Augusto 
Coqueiro e Jovelina Alves Coqueiro, morto em 06 de fevereiro de 
1971;" 

Para efeito de indenização, em consonância com o artigo 11 e 
seus parágrafos, a requerente faz jus a importância de R$ 98.880,00 
(Noventa e oito mil, oitocentos e oitenta reais), a qual se baseia nos seguintes 
cálculos: 

ÉPOCA DO 
DESAPARECIMENTO 

IDADE NA DATA DO 
DESAPARECIMENTO 

EXPECTATIVA MÉDIA 
DE SOBREVIDA 

VALOR 
ÚNICO (R$) 

VALOR TOTAL 
INDENIZAÇÃO (R$) 

1971 33 32,96 3.000,00 98880,00 

Registre-se, para efeito da aplicação da Lei que a requerente 
deverá ser indenizada no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais ) por força 
do dispositivo contido no artigo 11, § 12  da mencionada Lei. 

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

Brasília, 	de agosto de 1997 

Argeu Ramos d Silva 
Assessor Técnico da Comissão 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL 

LEI Nº 9.140/95 

A Comissão Especial criada pela Lei n2  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 IZAURA SILVA COQUEIRO, 

com base no art. 10 e seus parágrafos, ESPOSA de ADERVAL ALVES 

COQUEIRO, conforme avaliação da documentação constante do Processo n° 

0244/96, de 29.03.96. 

Em decorrência, a requerente poderá receber indenização a título 

reparatório a importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme dispõe 

o art. 11 da referida Lei, após publicação de Decreto do Senhor Presidente da 

República. 

Brasília, 	de dezembro de 1997. 

r• ,Iguel 12eale ,11;ntoe- 
çoml.iã ,) E-pecial - Lel 9 .$01 át3 

Prealtiont• 
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Os canos de descida e descarga serio de dimensões suficientes e instalados de modo a reduzir 
to, os riscos de obstrução e facilitar a limpara. Nb deveria atravessar tanques de águia doce ou 
ivel nas, se for possível, passar sob os tesos dos refeitórios e postos de descanso. 

As instalações sanitárias destinadas a serem utilizadas por mais de lana ;cama obedeça-1a as 
piesaições 
a) os revi:nino-ruas do IMO serão de material arável aprovado, de Dal limpas e 

areis à umidade, serão provida de saiam eficiente de escoamento das uras; 

b) as divisórias serão de aço ou qualquer cartgo mátorad estanque numa altura de pele menos 
-o (9 polegadas) a contar do convés,  

c) os locais serio suficientemente iluminados, aquecido. e ventilada; 
os sanitários serão situados em top.( facilmente ao:salvei a partir dos piam de  ~amo e 

:s destinados aos elidida de higiene, mas serio separados dos menaems; aio abrirão 
me DOS postos de desamo orna numa passageni que constituiria somente nos acama ame o 
descanso e os SalitárilOS; todavia, asa altinui disposição do mi *picão* soe dealtários 
*e dois pratos de desamo, cano mimais total de maçantes do ultrapassar gastseç'- -v..v• 
e) se vários unitários forem instalados num mesmo )ocal, saio sufi fedidos 
tirara sea isolamento. • 	 ') , 	, es 
Mear de bri agem e secagem de-  roupa serio previstos num local apitado dos posam de-

refeitórios e sanitários e suficientemane ventilados e aquecidos, providos de varal eu ostras 
is para estender a roupa.. rt- 	- 	- 	• .a a rr s . 

1 	átii110 13 	 • • - j• 	• 
Na Media; do possivel, 	camarote especial isolado será pievido,,pere o caso em mie 
riso da tripdação se fere ou adoecer. Urna Wel:marta sai prevista nas embarcações que 
pelo ZICAOS 500 tonelada. Se a autoridack competente decidir. de Mondo eme o artigo 
parágrafo 4, empregar para fim da presente corne: Não, o ~o de cornpriroento, uma 

a será prevista nas embarcações cujo comprimento seja, pelo menos, 45,7 inCtrO,  ( 1 50  01)-
Todo navio de pesca que ido levar mocho) deverá ser provido de uma farmácia de bordo, do 
ado, acompanhada de instruções facilmente campreensivets. A ~aridade competente deverá 
conta, ame respeito, a recomendação sobre as farmácias de barda, 1951, e recomendações 
altas médicas ao usar, 1951  

Artigo 14 
Giorda-roupas, em número suficiente e commientemente arejados destinados a receba as 
:chuva, serão instalados na parte externa dos postos de descanso, mas serio facilmente 
desses 

Artigo 15 
O alojamento da tripulação será mantido tia estado de limpeza e nas condições de 
'ode conveniente, não servirá de lugar para armazenar mercadoras ou abastecimento que não 
3riedede pessoal de seus ocupantes 

.- • - 
1 cozinha será equipada com o maioria/ armeadrio a fim demo, em colmm ~MO, 
preparadas bebidas mentes para a tripulação. 	" 	 - 	. 	• 
Será prevista uma dispam de voltasse adequado; deverá ser settilydá e poder, ser 
sem e fresca, pura evitar que os mantimentos estraguem Se Dectssárig for, geladeira ou 

3a de ~agem com baixa temperatura serão pensos 
botneies de gas bacano ou propino utilizados, evestabacee, para a cozinha &serie 

dos no moves aberto 

Parte IV 
Aplicação desta Convenção aos Navios de Pesca Usamos 

Antigo 17 
Ressalvando as disposições dos parágrafos 2, 3 e 4 deste artigo, a presente convenção 

aos,4 opesea cem quilha tive sido montada posteriormente á entrada em vigor da 
te para 	' no qual está repsnada a embirração 

No 	 an que uns navio de pesca inteiramente terminado na cata em que a convenção 
vigor rio território em que a embarcação esta registrada e que está aquém das prescrições 
na Parte 111 da convenção, a tuteada& competente podem. apus consulta as organizações de 

de pesca e organizações de pescadora, caso existam, exigir que sejam feitas ria embarcação, 
com que preencha as exigências desta convenção, tais modificações que julga' passivas, 

-; conta problemas prática que estarão em jogo quando: 
1) a embarcaçio for novamente registrida, 
i) importantes modificações de estrutura ou consertos maiores forem fenos na embarcação 
emente a pano pen-o~ido, e ride conseqüentemente a acidente ou caso de urgéncia. 

Vo caso em que um navio de pesca em construção ou an reforma na data ar que a presente 
entrar uri maca para o território em que está registrado, a autoridade competente poderá, 
Ira as organizações de armador« de pesca e organizações de pescadores, caso existam, exigir 
feitas, à embarcação, para fazer com que sejam respeitadas as exigências da convenção, 

'as modificações que julgar possíveis, levando em coou problemas práticos que entrará em 
modificações constituirão uma aplicação definitiva dos termos dem convenção, a menos 

s levado a efeito novo registro da embarcação. 
onda um navio de pesca - a menos que se trate de embarcação mencionada nos parágrafos 
.te artigo ou a qual a presente convenção era aplicável no decurso da contração - for 
registrado num território após a doa na qual entrou em vigor a presente convençao, a 

competente poderá, após consulta às organizações de armadores de pesca ou organizações de 
caso existam, exigir que sejam feitas, a embarcação com vistas a torná-la conforme às 

ia convenção, tais modificações que julgará possivets, levando em conta os problemas 
entrarão cai jogo Essas modificações constituirão uma aplicação definitiva dos termos da 

a menos que seja levado a efeito novo repstro do navio 

Parte V 
Disposições Finais 

Anum ai 
Nade na presente conis~ amei lei alguma, amima, oraminati oir amido 

armadores da perca e os pescadores ime ~yrs comipllea araikantedueia do que ar moiam 

pr • 	 WPfa.,  

As ratifica** formais deda ommer4to 	 acitikaiiirX1erii artethganikiírt":"'  
Imeracheiosal do Tatua@ o por ele redis altas.' 

44. 	 eis - 	 -ç,b• 

1. A peseed-  ed1WeeteritereSed tfeintaci d ockciaaçfq 1e4;aniiier-rol  do 
Trabalho cuja rallifica011o Ralha 	" 	tarradr-Gerieb--s v- 	 r- 

Eliihát 	Ágilt *é 	¥6 as rittifi~ 8e iab Macalicii ~era tido 
regateadas pelo binadr-Gerat S r- 
3. 	Posteriormente, ema Conseripeo eaharã.  éd vigor para cada Meadas Ikao nitieiçOdi rad. 

cornmácaias Peba 
2 	Ao notificar em Membros da ~dação o registro da segunda ratificação que lhe tiver 
sido coinimiaida, o Direta-Geral chamará a atenção da Membros da Organuação para a data na qual a 
presente Convenção entrara ara vigor. 

Alugo 23  
1 	O Diretor-Gera/ da Repartição ~mal do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, pira fim de registro, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, 
informações completas a relativamente a arda a ratificações e todos aros de denimcia que tiverem sido 
registrados, de acordo com os artigos menores 

Nota Essa disposição rio se acocora reis Convenções n°1 1-67, mas aplica-se a essas 
convenções por força do artigo I', parágrafo 3, da Convenção ri• 80 sobre a re.,-;são dos artigos finan., 
1916 

Artigo 21 
Cada vez que julgar necessário, o Conselbo de Administração da Repartição Internacional do 

Trabalho apresentai á Conferência Geral, nas anhairio sobre a presente Coroação e examinara se é o 
calo de inscrever, na *geada da Coniestaria,,, a questão de sua revido foca{ cai parcial 

Nota Mo Col~ft a's 1-* • lado inicial dam chspmição Revia mesa Medrio do 
Conselho de Adrã~ ma dano& enes pede& de dez anos a contar da data de entrada em vigor. 
foi sLét~ atum Corai per tela 	*mi cá ceamos da Convenção (Ir 116) ~a 
revido doa &dilatarei& 1961 'fr* ••• • 	74* "4 	• 	 • 

ArliP 23  
No caso ma que a Confeetacin adotaria sena nova Carias* relativa à total ou patena da 

presente Convenção e a mesa que a nova Caneoção disponha de outra maneira: 
a) a ratificação, por um Membro, da noa Coreenção relativa à nova Convenção, acarretaria 

de pleno direito, não obsunre o artigo 3* rama, denúncia imediata desta Coovenção, ressalvando-ase que 
a nove Convenção relativa à revisão caiba areado as vigor, 

b) a parta da data de entrada em vigor da nova Convenção relativa à revisão, a presente 
Convenção deixaria de esta aberta à ratificação dos Membros. 
2. 	A presence Convenção peramieceri ma todo caso, CRI vigor em sua fama e conteúdo, para 
os Membros que a trvessaa ratificado e que alho ratificassem a Convenção relativa à revido. 

trota essa disposição do se ~outra nas Coovene,,ões n.'s 1-26. As Convi. loa ti's 27-33 
não contém o membro da frase -e a ~a que a nova Convenção disponha de outra tonna". 

Artigo :6 
As versões francesa e inglesa do tecto da presente Convenção fazem igualmente fè 
Nota: Nas Convenções a% 1-67, essa dispeaçáo tem a seguinte redação. "Os textos francês e 

inglês da presente Convenção farão R ma e outro". 

O Presidente da Conferência, 
L Chapa 

O Diretor Geral da Repartição Intalacional do Trabalho, 
David A Morre 

DECREt0 MB 2.421. DC 16 DC DEZEMBRO DE 1997 

Comede irelerrização 1 fendia de pesam desaparecida ou 
aorta aa razão de participação,  ou aossapto de 
participação, em atividades políticas, no período de 2 de 
setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 

O PRESIDENTE DA RETÉKLICA, no uso da atribuição que Dm ebufere o ai 14, 
incsso IV, da Consta:iça; e tendo aa visa o &aposto ao ã PI  do art. I 1 da Lei te" 9 140, de 4 de 
dezanbro de 1995, e o pensei th Comissão Especial Ostituida peio EM 4*  da citada Lei, 

zatigo 16 
Os navios de pesca serão equipados com instalações adequadas para a preparação dos 

colocadas tanto quanto possivel numa cozinha separada. 
À cozinha terá dimensões suficientes e será bem iluminada e ventilada 

cozinha será equipada com todas os uterullicis necessária armários e estantes, pias 
astros de louça feitos de material inoxidável e dotados de dispositivo de temoan-tnto sentiam 

sai alimentada tia água potável por cana/antes; quando a alim~ção for feita sob 
aposições deveste ser ~dna para evitar os renlmea Se a cozinha não livra ~cimento 
:cale, seri dotada de moa instalação de aquecimento de km. 

ti°~1-) .•V.3•2•4‘. 	 v . • vs• e•••./ . 

do registro da soa ratificação. 	 - 	• 	' 	• x 

,s3; 	 . 	— . 
1. 	Todo MeMbro que lidei apillilikapreneMa Colimação pode denamcd-la ainemb de ina 
período de dez suma st s a dotai  afa& em nem Lidai& Convenção, amlarate sio oomunicado tio 
Diretor-Geral da Rep~ottNipacisan14 Piaba*** e por de registrada A detido* dierillasi 
ma ano :pás miúdo re.gloado 15! 	 , 	- 

1 	Todo ~Lm Mie perdia sanliOdá blaigiát -Convenção e que, 	gni& ied 
após o termo do perlado de dez anus arenciarimb ant:pirigatfo anterior, não fizer mo da 
denúncia prevista pelo preseate anilas finei vima" por um período de dez ama e, 
poderá denunciar a mesmice Conveinio ao Cesiarallorada período de dez anos nas condições 
no presente nitro._ 

Meta 
I 	O Demor-Oural à Repartição ~mui do Trabalho notfficari todos as Membros di 
Organização hitenucional de Tuba° • rugimo de rodas as ratificações e denúncias que ire forma 
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DECRETA: 

• 

DECRETA'. 

Art. 	Ficam concedidas, na forma dia arte 10 e 11 da Lei e' 9 146, de 4 de dezembro 
de 1995, as indenizações aos beneficiários consmotm do Anuo e ene Decreto 

Art. 2' Este Decreto nitra em vigor az data de asa pubScição 

&USA, 16 de deleign-0 de 1997, 176' da Indepeidéocia e 109' da Repúbfica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
fru Rezende 

DE311111CL4J00 DESAPARECIDO, morro eArtyrrtsco INDENIZAÇÃO 
ara 

Peedo Pana da Sia Imas Maio ihadorla Poema Mam 124.590,00 
Maria Ponde Clemb Pendei Gado Réia chim 100 003.00 
Maca Fama Yahoo* Fama mio 111.360.00 
Emace Some Tua ~por Soma das Chie MI KO 000.00 
Liada Tmlá de Mele Med Meca bobar ompeoloon 100.000,00 
Via Pema Deitai 
Mos de Lenida bainhe dos Sanem 

Laia Parla  babai rasas 124-110,00 
MiMe e 

— 
100102.00 

Mhz teima Debelo dos Sere e LM Omegh doo Serei 
S ame Urdo tabilio dos Saha 

e Lhe Joe! h CM* 111.360,00 Mana de Ama Mar" A . 
Maria Mediar à Cabe 

~Ma e 
Me 

Ama Sane Tmi Oehlo Some de Caia Ilha 100.000,00 
134 110,00 Khaa Sinai Floema Med& Meara Rama iceedo 

Ela Meie Quem PaneW Ma* (mera ale 124.115,00 
Arde à dreabe ~cie Mia irra Mamai Carda ale Mamo 
Ma zaar Nein Pai& dedais lactes ~Me 124.115,00 
Web & beirei 	o Rada ira lá li Liee Sare EM Ui -MA 
Calos labora Pateeis  jirau:hm lEeeeeeped Pmeraftr • • Meie IMMO 
Maalaits Chem Eche dam* 
Neide Urda Okzea asiolemea 

Pmarreee lin Odes. 	... ..r. 1., 	pirelemi 	- • ifallialt 

lide Urig,  Raia Net Ur& Perda - 	-, ,,2 .- -- Nte. =i 	
à Cm Nais Cama e 

1)131410
Amem Lati Pare à traz irar - Mei 434.110.04 

itere ~ a Cao Nemo 
Ude ~e Puem Oraria Penem e Mam Nana Posem Pim 13/2100 
Pilho 
Adiam Mago Som de Alcdma Abolado imã de Mame Mo 100 (1)300 
Mio ars Pio, Me Ca= Pie Mim 
Clareie Pio Dama 

Mane Joie Pie 6~ 100000.00 

Mana Domas de Sita Siam' e Chaboo Cindido de Sela 137X20.00 
Cada Chia da Sm 

eemenhere e 
filea 

Pim Doarem Toam Reme &rad Tomo Roem mio 100.000.00 
bem Sia Cagar" Aval Akna Comem ciSesele 100.003.00 
Mnria batel Brim de Mio 
~da Pearam EM de Cernem 

loa Mam ertemei Mel 1241 10,00 

Me Ohm Gammen& Rd Meias 111-140.00 Abem ias Pierembo ROL 
krat Termo Panerace Reis e 
Repas Perracerm Rói 
Rom Caimão Remi Laarteno larg Itera ase 111.360.00 
Febra= Peno  
Mera de Lauda Siam Doeram & 

Manam %Doe DM Pese 
Peão DaMeas & Olhem 

rei 131 300.00 
NO 000.00 

Chega 
~i 

Art 1" Fica inchado ao Programa N•áional de Deaestatinicio PbED, para eu f 
Ne 9.491, de 9 de setembro de 1997, o IRE - Braid Deseesuroe S 

AM 24  As ações representativas dai participações admitias aa sociedade 
artigeo suaria, de propriedade da Urdo e de entidades á Adiiiiistraçào %Uma Federal tirai 
olearia ar *podadas ao Fundo Nacioad de Deseavohimento - FT43, no piam apito de c 
matados da data de piabicarlio &ao Decreto.  

• Este Decreto arara em rigor na data de ata ~N.11:1 

Dm^ lb de deo:zebro de 1997, 178 da Indepeadérmia e 1091  da Repúbina 

FERNANDO HENRIQUE CARDI 
Pedro Moí, st 

Antonio Kandtr 

DECRETO DE 16 DE DELE-`93R0 DE 1997 

CDIFFM MONTREAL, MOPC 
REAIS/ACIONES, SA. a estabelecer filial na • 
Federnivs do Brasil. sob a deocc~ 
MONTREAL, MONTAJES Y REALIZAC1O1' 
e dá mias providencias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ao aso de aaMhçbo ha lhe conter. 
Peio 1V, da Cati~, e tendo em verta o &apodo ao met 64 do Decrete-lei al  1622, 

_ .aaaabro de 1140, smeddo pele art. 300 Se Lei st  6.404, de IS de dezembro de 1976, e o que 
Peumese NOCT $2700-003311.17-1119, 

DICRATA: 

• 
	

An 19  Fica a emprese MONTREAL, MONTAJES Y REALIZACION.  
com sede na Gorjeta de! Poente de Segovie n' 3. Madrid. Empenha. aurorinda a funcionar Do 1 
intermédio da filial MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, 	trado como objet 
CX0C4100 de projetos de engenbnia industriais. consultoria, montagem de equipo:lentos. com 
de equipamentos e ~teteia com capital destacado de RS 200.000,00 (Meemos mil real 
daenspiepho das sues atividades em território 131hCiallal. obrigandole a cumpris integralmente 
lDgliIamaitos em vigor ou que ventam a vigorar sobre o objeto da pexote autoriza*. 

An. 2' Ficam  zoada estabelecido m seguintes obrigações: 

I - a emprese MONTREAL MONTAJES Y REALMACIONES. S.A. é oteis 
permanentemente uni representante legal no Brasil, junto i filial MONTREAL MON 
RFA117ACIONES, SA • com plenos e ilimitados poderes para trata quaisquer questbet e r 
defieitivamaste, podendo ser demandado e meter estrilo inicial peta sociedade;  

• 
st...as..- 	il.. 	 -. • ensale,akwroimeziog 	.." , 	 . 

s ,•• 

9.491, da 

4g 

k~113 
1 dá ~rotim as 199710 *MT 

• -,sastota,. slgt ".3 to. 7.1 	 "" 	 , 

da 21  At *Ma atgreseaterMa daa ~Sn eclamaia ia adida& nitrida ao 
papeikabS~ Soaskraitedetil-- CRP•Mlallb as flipa~ lé Pando 

amatiSakgi; Otleejtit Ot{So sabakeit ;;(1ait4 h13. atiefis ia Saia 4b~iii dda. 

• 	;-.;151̀ .̀:kir:i.'s 	 " ""' • 

	

112 -toa*1;ta- et 	sit¡s.; ame da ala  pellectcão . _ 

Illãly 14 Se cfratrad.,-,e de 1117, IN, da ~Rad:L*1092  daRel-056n. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
.,P4dw 
Astadío rant& 

▪ - bate a roa que pratica ao Brasil ficado sajeitos do leis e aos tribunais b 

-- dependere de aparação do ama= leradleia ipalkietr~ ao. II' 
~Te e6  reudszaid do ~de e aos eraleiSlie~ ~kap 

-- 	.-- -,.. - 	. ..........,- sc.,-perr,r. - r~ ', 	• 	-. -- 	-- • • 	 .. 
-V - perlarroado o ao de ~Dá lea ~paul oldaeda é providenciar 9 sio, 

da ride Manta Me eálarediner, Mies ia Diário Olical da O 
sts ~ama o ~em* doma 	 . .  

-,.. Nil t as ariceoatsieteo á ode exaraleio eociat, deva* avergoem 1 bata 
lads catar tocara" pira anotação aos regraria, loEtia do Nara Oficiei 

- 4p ~Are ia %abe Federal, ~ama • aro, e' do jornal de spode cirvalaçáo, oo• 
seddiaqOaa aia isaterlas pez *na do art. 70 e parigiafe (rake às Discreto-{ai a* 2477, á 26 

!mi& pelo ata. de Lei 6.404. da 15 de duelo de 197k 	' 

•-VB- a istrapha da goispar dar  ideigaçdea, para a aia/ aio enteja comia" poro 
aareirderaimb-iie a arre dado da GOL unta cananio da +arcarei*,  

Tala Deado atra eia vigor na dar da ma pubbeakple. 

hadia„K ria 'afiambro  ite.110-, 17647de hadepeedárria e 100 da Repas( 

FERNANDO HENRIQUE CARD( 
Fm:acabo Dentelles 

- 	atanazai-4X, 

' 

.A.Nta•n-t+ 
rfaialadObesia 4111, para a dam da Lei ata 

S.A :SfeaasinPalosessess danado& 

r•-• 	...o • , •̀-•• 	 Peie rpm, em impo *tem poma e referida amoreae reclamar qtadquer exceção, Mode& 
Dg:~ IM 2.432. os 1$ Os mares° DE 1117 	• " • lahhok 

. ~Se 'Oba 	ladrado ao.  Pavepa. 
• ' " 	• 	Nacioael 	Deasetaizaçáo - PM" da 	 *"m - a aociedade aio podei ~Errar no Brasil atividades comum 	de seus 

. 	 DATAbrEc 	grata en  a  Preed~0 vedadas da  escudaria estrangeira e melem podai craca a hz dependam de aprovaçáo 
partaaloccoai, sob as morreySes Moritiedas; 

peCitrn... Ne 2 . 4 2 3 , De 16 DE DEI VIBRO DE 1997 

Maga sobre 4 achado, ao Programa Neorood de 
Dieeeetatactio • Prik do OtB Brasa Reseeepror SA 

O PRESIDENTE DA RETtitiCA, rio trio de 	 çzt Soe confere o an. 14, 
leC513 TV, da Conatioilsio, e ,mio eis vara o ~to ae Lei `," en, d.-. 9 Z.1¢ mensibro de 1907. 

'*CRET. DE 16 De DeiLMBRO DE 1917 

Antorba a AGT:Nré me:m=5r a 'nide; 
Fe.iu-awa do 	r..5  a 

AGENCE FRAMCE-PRESSE, e 	pro%idèr. 



Oficio n° 123/97-SAP 
	

Brasília, 07 de janeiro de 1.997 

Senhor Chefe, 
(Anna am 

(!ke 
Coordena 	eral  

Gabinete do MidIflif 

Cumprimentando-o, sirvo-me dirigir a V.Sa. para 

encaminhar o oficio n° 6525/1540/96 em anexo, oriundo do Instituto Médico- 

Legal Afránio Peixoto/RJ, versando sobre a pessoa de 	Aderval Alves Coqueiro. 

Com apreço e consideração, 

• 

Ilmo Senhor 
Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça, 
NESTA 



Aro, 	Ro2oo 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DGPC — DPTC — INSTITUTO MÉDICO-LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO 

Dirkt 

Oficio 6525/1540/96 

IMLAP  	Rio de Janeiro,  19 	de 	  de 19  96  

Do: Diretor do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto 

Ao: 	Comissão Especial de Desaparecidos Políticos - Ministerio da 
Justiça. 

Ass.: Ene . faz . 

Ref.: Of. 100/96 

Anx.: 

1 — Em atenção ao expediente de referência, relativo a. 	  

ADERVAL ALVES COQUEIRO 

2 — ❑ Encaminha 	 8 — ❑ Informar n.° da guia do cadáver, DP de 
origem e data de remessa ao IMLAP 

3 	❑ O laudo foi remetido em: 
9 — 	Informar n.° do Memorando, data da 

4 	❑ Solicito dilatação do prazo por depen- 	 apresentação ao IMLAP e DP de ori- 
der de informações 	 gem 

5 	Solicito comparecimento do paciente 	10 — 11 Solicito comparecimento do paciente 
para exame de Raios X 

6 — O Solicito comparecimento do paciente 
para exame hematológico 	 11 — E Solicito comparecimento do paciente 

para exame neurológico 
7 — ,---, Com o memorando e data citados não 

consta comparecimento a exame 	12 --±:lEncaminhamos certidão sobe o 
que consta a respeito da vitima citada acima. 

Atenciosas Sauda0et 

(\g'‘  
• 

FV. 

Cópias 

Arquivo Ofício 1 

No processo 	1 

Total 	 2 

POLINTER DF 
PROT. Nº 	 
DATA 	 .2 

Rubr ca 
ORIENTAÇÃO DE PERÍCIA REQUISITADA 



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo N.° 	 

Data 	/ 	/ 	fis 	  

Rubrica 	  

j.201,alo 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - RIO DE JANEIRO 
CHEFIA DE POLICIA CIVIL 
Instituto Medico Legal Afranio Peixoto 

 

CE R T I D ÃO  

   

Certidico para os fins que se fizerem necessrios, 
que consta no Livro de RegiEtro de. Cadáveres, às fis 03, que na da - 
ta de 06.02.71, deu entrada no S-rviço de NecrOpsias, o corpo 	de 
ADERVAL ALV S COQUEIRO, tendo sido encaminhado pelo DOPS, com a guia 
de remoção s/n2, cum a idade de 33 anos, brasileiro, casado profis-
são: datilógrafo, residencia: Rua Bandeirante, 10-B , '''iadema, São / 
l'aulo, tendo a morte ocorrido em consequencia de crime; sendo a 
"causa mortis": "Feridax trunsfixante do tOrw<. - lesão do pulmão / 
direito"; que o óbito foi registrado na 72 Uircunscrição do Registro 
Civil, tendo o mesmo sido assinado pelo Dr. Guilherme; que o seulta 
mento foi feito no Cemitério de Inhaúma, em 14.02.71, tendo sido o7 
funeral custeado pelo Sr. JOSE AUGUSTO COQUEIRO. Nada mais haendo/ 
a certificar, encerro o presente certidão que vai por mim assinada / 
e conferida pelo Diretor. Eu 	AA.Ce  Escrivã ma- 
tricula n2 18.016-8, datilografei é assino. 

Rio de Janeiro, /3 	de 142~^-ehAT de 1996 

a 

POLI TER - DF 
.- . ?,y: 	e 

1 . - 	,i_3.. 	 

Rubrica 
	4 



4.1 

J - G M Secretaria Mutue. 

elo em ,2-0 O / 11e 

a4-4 



  

410..2..2) ia..:03,40 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 
Comissão Especial Lei 9140/95 
Mortos e Desaparecidos Políticos 

MEMORANDO 

Em 18 / 12 / 97 . 
Memo n° 48 /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. 

08000.020549/97-65 Paulo Pontes da Silva Lourdes Maria Wanderley Pontes 
08000.004319/97-02 Maria Portela Gusmão Péricles Gusmão Régis 
08000.004318/97-31 Milton Fugimori Yoshitane Fujimori 
08000.027615/97-46 Eunice Soares Tunes Augusto Soares da Cunha 
08000.020548/97-01 Linda Tayah de Melo José Milton Barbosa 
08000.027611/97-95 Vital Fogaça Balboni Luiz Fogaça Balboni 

Maria de Lourdes Barbalho dos Santos, Maíra 
08000.020547/97-30 Jurema Barbalho dos Santos e Luiz Gonzaga dos Santos 

Silvino Eduardo Barbalho dos Santos 
08000.020546/97-77 Maria do Amparo Almeida Araujo e Maria Luiz José da Cunha 

Madalena da Cunha 
08000.027615/97-46 Eunice Soares Tunes Otávio Soares da Cunha 
08000.020555/97-68 Kleber Silveira Pimenta Reinaldo Silveira Pimenta 
08000.020554/97-03 Elza Mutte Queiroz Ronaldo Mouth Queiroz 
08000.020552/97-70 Anadir de Carvalho Nacinovic Ana Maria Nacinovic Corrêa 
08000.020551/97-15 Iara Xavier Pereira Arnaldo Cardoso Rocha 
08000.020557/97-93 Maria de Belém Souto Rocha Edson Luiz de Lima Souto 
08000.027614/97-83 Carlos Roberto Palomino Francisco Emmanuel Penteado 
08000.020544/97-41 Masahares Okama, Yocico Okama e Neide Francisco Seiko Okama 

Kiyoko Okama Bertholomeu 
08000.020545/97-12 Zilda Paula Xavier Pereira Iuri Xavier Pereira 
08000.020539/97-10 Álvaro Augusto da Cruz Nunes e Gustavo Luiz Paulo da Cruz Nunes 

Henrique da Cruz Nunes 
08000.020556/97-21 Leda Nonato Fonseca e Octávio Fonseca Filho Marcos Nonato Fonseca 



08000.020538/97-49 Adriano Magno Souza de Alcântara Abelardo Rausch de Al 
08000.027613/97-11 João Jorge Pio, Júlio Cesar Pio e Eliana Cherem Higino João Pio 

Pio Barontini 
08000.027620/97-86 Maria Divina da Silva Silvestre e Ornalino Cândido da Silva 

Carlos Cândido da Silva 
080000.027610/97-22 Peres Dannuzio Tavares Roque Israel Tavares Roque 
08000.027612/97-58 Isaura Silva Coqueiro Aderval Alves Coqueiro 
08000.027673/9742 Maria Izabel Brianezi de Melo José Idésio Brianezi 

Raimunda Patemostro Reis de Oliveira, Alberto 
08000.027607/97-18 Jorge Paternostro Reis, 

José Trajano Partenostro Reis e 
João Carlos Cavalcanti Reis 

Regina Paternostro Reis 
08000.027608/97-81 Lauriberto José Reyes Rosa Castralho Reyes 
08000.027618/97-34 Feliciano Pinto Marilena Villas Bôas Pinto 
08000.027609/97-43 Maria de Lourdes Santana Domiense de Oliveira Pedro Domiense de Oliveira 

Respei

/

osamente, 

Francis He 	IVI-aedo Pereira 
Secaria da-Comissão Especial 

• 

• 



i ro . 02, a) R•20640  
N° 244 QUARTA-FEIRA, 17 DEZ 1997 	 DIÁRIO OFICIAL 

	
SEÇÃO 1 	30113 

DECRETO NO 2.421, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997 

Concede indenização a famiba de pessoa desaparecida ou 
morta em razão de partiapação, ou acusação de 
participação. em atividades politicas, no penodo de 2 de 
setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o ara 84, 
inciso IV, da Constituição. e tendo em vista o disposto no 6 2° do ara 1 I da Lei n° 9 140. de 4 de 

dezembro de 1995. e o parecer da Comissão Especial instnuida pelo ao 4°  da citada Lei, 

DECRETA: 

Art. 1.  Ficam concedidas, na forma dos aras. 10 e 1I da Lei ri°  9.140, de 4 de dezembro 
de 1995, as indenizações aos beneficiamos constantes do ADOÇO a este Decreto 

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

Brandia, 16 de dezembro de 1997, 176' da lndependenca e 1091  da República 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Ira Rezende 

ANEXO 

DINEVICIÁJUO 	 DESAPARECIDO/ MORTO PARENTESCO INDENIZAÇÃO 
as 

Paulo Pomes da SM 	 I Coardes Mana Wanderin Paes ~ 121.39000 
Mana Portela Ciestotio 	 1 Panela Gado Raios coag

RO 
e 100.000.00 

Nitriu Pagroon 	 1 1 anate Fanon aio 111.360.00 
EU.12Ce 54,13 lano 	 1 Atoas soares da Cunha irmá 100.000,00 
Landa 7oab de Melo 	 I 
Vital Pope, Batom 

loa Milton Boboca 
Loa Fora Bilbau 

companheira 
inalo 

100.000.00 

Mana de Lata Bainalho dos soma 
Man Maca Batalho dm ~os e 
SlfrUlo E4210150 Banano doa Sano 

Laia Conoto doa Santos 
coage a 

filhos 

121.110.00 
100.000,00 

Mana do Amparo Almada Mano e 
Mana Madaáro da Cotia 

Lusa faie da Lanha companhia c 
mam 

111.360.00 

Emace Soara 1 as Otaso oro da emala filha 100.000.00 
Kleber Silveira Punem 	 !Ronaldo &Seira Moera macio 121.110.00 
Elza Mau Queiroz 	 ¡Ronaldo Moais Curuca tisk 121.110.00 
Amar de Carvalho Namora 	 Ana Mana Nanar. Corres mãe 138.300,00 

121.110.00 Iara Ana Fera 	 Arnaldo Cardoso Mocha 	 companheira ..1 
Mana de Balem Sano Rocha 	 , Eason Laz de Lima Sonso 	 mãe 137.220.00 
Carlos Mamo Palato 	 il. ame. amanhei Pesam irmão 137.320,00 
Mamares (acama Vasco Oknos e 	! Franco Salto (lhama 
Nade Enio Cama BC11/010.102 

pau e uma 121.110,00 

211da Pana X.M1Ct Pena 	 1 lun asna Pereira Mãe 121.110.00 
Alvos momo da Cata Nano e ~avo 1 Luiz Paio da Crua Naco 
Hamada da Crio Nona 

~los 121.110,00 

Leda i 	Poma e Omino Fuma 1 Manos Soemo Fooent 
Falhe 

pus 137.220,00 

Adriana Momo Sou. de Ah:~ 	1 Abalado Patch de Anatara filho 
leio Jorge Pio. lula Coar Pio a Escoa 	I haat Mão Pio 
Cheresa Fio Bano= 

4112.4 
100.000,00 
100.000,00 

Mana Lhana da Salva &Noas e 	1 Oenaind Casahdo da Salva 
Carla Gadado da Silva 	 1 

comadora e 
filho 

137.220,00 

Pereci la®o cavares Rosne 	 , Israel Imana Roque atarão 100.000.00 
Loura Soa Cegam 	 , Adenal Ana Caiam ateima 100.000.00 
Mana lane/ bruxa de Melc 	 1 loa lato Brune. une 121.110,00 
Ramada Paertroaro Reta de cama 
Alberto siam Pata ca:o Roa 	 1 ledo Colo Cavalcanti Ra. 
Jose lano Paradora Roa e 
Reta ~rate Ren 

vaca 111.360,00 

Pau caetzallo Rever 	 liou-item loa naves M8: 111.360.00 
Felina:o élan 	 1 Manam Valas Boa Pano vai 138.300.00 
Mau de Lado Santana Damos os 1 Pedro ~me de Oima 
°Iram 	 I 

~PC. 100.000,00 

• 
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'f EVENTO INSCRICAO t 
	

INSCRICAO 2 	CLASSfr.t CLASSIEN2 
5i0204 97NE00260 	 334909301 

VALOR 
1.00„000v00 

A--ro, 	2, (2 Ja10 Y2,  

SIAFI97-DOCUMENTO-CONSULTA-CONO3 (CONSULTA ORDEM DANCARIA)_____________ 
29/j2/97 17r26 	 USUARIO CLEUSA 

DATA EMISSAO 	 26De.in97 TIPO DE UB 	tt 	 NUMERO 2  270D0030 
Ui/GESTA° EMITENTE:: 20000í / 0000í - GADINETE PO MINISTRO 	Md 

BANCO 	001. 	AGENCIA 1 3606 	CONTA CORRENTE 	297380ó32 

FAVORECIDO 	 05.230158-37 	- ISAURA SILVA COQUEIRO 
BANCO f: 237 	AGENCIA 	0046 	CONTA CORRENTE 	98980424 

NUMERO DANCARIO 
	

004742304-6 	RE00250 	PROCESSO 	0276í2/97-0 
INVERTE SALDO 	NAO VALOR !: 	 1.00.000v00 

OBSERVACAO 
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A rntruLm DF DESAPARECIDO POLíTSCO. 

o 

LANCADO POR 	096602W3i/2 - CLEUSA 	 UO 	20000t 	26:07.97 	1.4::55 

PFi., AjUDA PF3=SAI PF4:-ESPEL110 PF1j*,:R.1:::.T8RNA 

• 	 C01. PrnO7 20::47 
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