
Ministra de 
da Pr 

ëisi Hoffmann 
stado Chefe da Casa Civil 
idência da República 

Presidência da República 
	 URGENTE 

Casa Civil 
Praça dos Três Poderes — Palácio do Planalto — 4" andar 

70150-900 — Brasília — DF 
Telefones: (61) 3411-1943/1754 — Fax: 3321-5804 ,092.000868/2013.51 

Ofício n.° Ja22: 	/Gab-C. Civil/PR 	
Brasília, 20 	de /an-eu,0- de 2013. 

Ao Senhor 
Paulo Sérgio Pinheiro 
Coordenador da Comissão Nacional da Verdade 
Brasília/DF 

Assunto: encaminha expedientes dos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, em atendimento a solicitações da Comissão Nacional da 
Verdade. 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o, envio a Vossa Senhoria, anexo, Aviso n°. 119/MD, 

datado de 17 de maio corrente, assinado pelo Ministro de Estado da Defesa, Celso 

Amorim, que encaminha Ofício n°. 60-138/MD-MB; Ofício n°. 10-A2/GabCmtEX e; 

Ofício n°. 1/CEGC/68712, dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

respectivamente, em atenção a solicitações da Comissão Nacional da Verdade, 

remetidas por esta Casa Civil àquele Ministério, via Aviso n°. 368/SE-C. Civil/PR, de 16 

de maio em curso. 

Atenci1.amente, 

C Rim I 



Atenciosamente, 

CEL O AMORIM 
Ministro de Estado da Defesa 

00020.000525/2013 -30 

Aviso n2 119 /MD 

Brasília, 17 de maio 	de 2013. 

A Sua Excelência a Senhora 
GLEISI HOFFMAN 
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República 

Assunto: Solicitação de documentação 

Senhora Ministra, 

1. Em resposta ao Aviso n° 368/SE-C.Civil/PR, de 16 de maio de 2013, informo Vossa 

Excelência que determinei aos Comando Militares nova busca nos termos do solicitado pela 

Comissão Nacional da Verdade (Of. n° 5576/MD, 5787/MD e 5788/MD). 

2. Em atenção a determinação, aqueles Comandos manifestaram-se por intermédio dos 

anexos Ofícios n° 60-138/MD-MB, n° 10-A2/GabCmtEx e n° 1/CEGC/6871, dos Comandos da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

GABINETE DO COMANDANTE 
QGEx - Bloco A - 42  Piso - SMU - BRASÍLIA (DF) - CEP 70630-901 

FONE (61) 3415-6118 - FAX (61) 3415-5489 - E-mail: gabcmtex@eb.mil.br  

Ofício n° 10-A2/GabCmtEx 
EB: 64536.011341/2013-78 

Brasília, DF, 16 de maio de 2013. 

A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador CELSO LUIZ NUNES A MORIM 
Ministro de Estado da Defesa 
Esplanada dos Ministérios — Bloco Q — 6° andar 
70049-900 Brasília - DF 

Assunto: recolhimento de documentação ao Arquivo Nacional 

Senhor Ministro, 

1. Versa o presente expediente sobre o Ofício n° 5787/MD, de 16 de maio de 2013. 

2. A respeito do assunto, informo a Vossa Excelência que, após estudo realizado na 
documentação encaminhada por esse Ministério, foram encetadas novas diligências que 
confirmam a inexistência de documentos, inclusive microfilmados, que guardem relação direta 
com o mencionado no Aviso n° 368/SE-C.Civil/PR, de 16 de maio de 2013. 

3. Ante o exposto, em face das razões de fato e de direito acima descritas, este 
Comando informa a V. Exa. não possuir em seus arquivos documentos para recolhimento ao 
Arquivo Nacional. 

Respeitosamente, 

General de Exércitlo ENZO MARTINS PERI 
Comandante do Exército 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

Esplanada dos Ministérios - Bloco "N" - 2° andar 
CEP: 70.055-900 - Brasília - DF 

(61) 3429-1020 - secom@gcm.mar.mil.br  

Ofício n° 60-138/MD-MB 
011 

Brasília, 17 de maio de 2013. 

A Sua Excelência o Senhor 
CELSO AMORIM 
Ministro de Estado da Defesa 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q", 6° Andar 
70049-900 - Brasília - DF 

Assunto: Solicitação de documentação Aviso n °  368/SE -CCivil/PR 

Senhor Ministro, 

1. 	Em atendimento ao Ofício n° 5576/MD, de 16 de maio de 
2013, participo a Vossa Excelência que os registros encontrados, 
no Centro de Inteligência da Marinha, constam do Anexo e que não 
existem microfilmes, slides, fotografias e fotogramas nos arquivos 
daquela Organização Militar. A inexistência dessas mídias decorre 
de sua destruição, em época desconhecida. 

Ressalto que a Lei n° 5.433/1968, ainda em vigor, que 
normatiza a microfilmagem de documentos oficiais, autoriza a 
eliminação de microfilmes, a critério da autoridade competente, 
mediante a lavratura de termo em livro próprio, mas não condiciona 
tal ação à manutenção em arquivo por prazo específico. Tampouco 
disciplina os prazos pelos quais deveriam ser mantidos os 
registros de destruição. Agrega-se ao fato que a legislação 
vigente, relativa à salvaguarda de documentos sigilosos entre 1949 
(Decreto n° 27.583/1949) e 1990 (Decreto n° 79.099/1977), 
estabelecia a previsão das autoridades responsáveis em rever a 
classificação atribuída inicialmente aos documentos, 
desclassificando-os sempre que as circunstâncias permitissem. 

Portanto, muitos documentos foram desclassificados em 
obediência às disposições legais e, por conseguinte, destruídos 
sem maiores formalidades. Participo, ainda, que o meu Ofício n° 

61001.006319/2013-56 
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MARINHA DO BRASIL 

(Continuação do OfExt n° 60-138/2013, do CM ao MD 	  

60-228/MD-MB, de 20 de julho de 2012, sobre "Requisição de 
informações - Comissão Nacional da Verdade", encaminhado a esse 
Ministério, aborda o porquê da inexistência de documentos do 
período solicitado. 

2. Cabe mencionar que os registros constantes do Anexo já 
haviam sido transmitidos ao Ministério da Justiça, por meio do 
Aviso n° 024/MM, de 5 de fevereiro de 1993, e estão sendo 
encaminhados, presentemente, ao Arquivo Nacional, por meio do 
Ofício n° 60-137, de 17 de maio de 2013. 

3. Outrossim, de forma a manter a transparência e a 
cooperação com a Comissão Nacional da Verdade, 	convido 
representante(s) daquela Comissão a conhecer(em) o Centro de 
Inteligência da Marinha, buscando estabelecer uma colaboração 
direta, para o atendimento de futuras demandas, se existirem. 
Indico o Contra-Almirante SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN, Diretor 
do Centro de Inteligência da Marinha, telefone de contato (61) 
3429-1219 - email: goldstein@qcm09.mar.mil.br,  como ponto de 
contato da Marinha do Brasil. 

Respeitosamente, 

..14 N4N4e 

JULIO SOAR S DE MOURA NETO 
Almirante-de-Esquadra 
Comandante da Marinha 
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Anexo (22) do OfExt n° 60-138/2013, do CM ao MD 

MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA MARINHA 

REGISTROS IDENTIFICADOS NO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA MARINHA DO BRASIL  
EM RESPOSTAAO OFÍCIO N°5576/MD, DE 16 MAIO DE 2013  

CARLOS MARIGHELLA 
NOV/74, realizou-se em Lisboa/Portugal, debate em homenagem ao 4° Aniversário da sua 
morte. (Documentário sobre tortura no Brasil). 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

CARLOS LAMARCA 
SET/71, figurou em uma relação publicada em um jornal de origem estrangeira, como ex-
Capitão do Exército, dirigente revolucionário, morto em 17SET71, na Bahia. 

SET/71, dirigente da VPR, posteriormente do MR-8. Ex-Capitão do EB abandonou a unidade 
a que pertencia, 4° RI, carregando abundante quantidade de armamento e equipamento 
militares, para integrar-se inteiramente à "Luta Popular de Resistência Antifascista". Foi morto 
em ação de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

EDUARDO LEITE 
DEZ/70, usava os nomes falsos EDSON CERQUEIRA MATTOS; WLADIMIR CAVALHEIRO; 
MILTON CABRAL e EUCLIDES MACHADO MOURA. Foi baleado, ao resistir à prisão, vindo a 
falecer em 07DEZ70, 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

DEVANIR JOSÉ DE CARVALHO 
ABR/71, terrorista, assaltante, assassino e sequestrador. Foi morto no dia 05ABR71, ao 
resistir à prisão disparando contra os agentes de segurança. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOÃO DOMINGOS DA SILVA 
JUL/69, foi ferido em tiroteio com a polícia na Barra Funda/SP, dentro de um Aero-Willys. 
Mesmo ferido conseguiu escapar ameaçando um motorista de táxi, que o conduziu à casa de 
sua irmã, que era enfermeira. Denunciado pelo motorista foi preso. Em face dos ferimentos 
faleceu no Hospital das Clínicas/SP. Pertencia ao PCB/PE. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOAQUIM CÂMARA FERREIRA 
OUT/70, membro do Comitê Central do PCB, do qual foi expulso em 67, por pertencer à 
dissidência, ala Marighella. Líder da Aliança Libertadora Nacional - ALN. Redator do Jornal 
"Novos Rumos" órgão oficial do PCB. Ao ser preso, resistiu, tentando sacar sua arma e 
entrando em luta corporal com os agentes. Dominado, começou a passar mal, vindo a falecer 
vítima de colapso em 23OUT70. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JUAREZ GUIMARÃES DE BRITO 
ABR/70, após ter sido perseguido e alvejado próximo ao Jardim Botânico, tentou o suicídio 
disparando sua arma para a própria cabeça. Ferido gravemente morreu horas depois no 
Hospital Souza Aguiar/RJ. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

CARLOS ROBERTO ZANIRATO 
JUN/69, morreu ao atirar-se debaixo de um ônibus quando conduzido preso e algemado. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 



CARLOS EDUARDO PIRES FLEURY 
DEZ/71, era militante da ALN e posteriormente do MLP. Morto em um carro estacionado em 
frente ao colégio GEORGES BERTANOS, nas proximidades do Méier/RJ, durante ação de 
segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

SET/02, pelos Ofícios n°. 422 e 567, da 12a Vara Federal Criminal do Distrito Federal, ambos 
de 09 de setembro de 2002, endereçados ao Diretor do CIM, foram solicitadas informações 
existentes nos arquivos deste Centro, referentes ao nominado e outros, na condição de 
autores ou réus. Pelo Ofício n°. 2429 de 29 de novembro de 2002, o GCM, respondeu o 
seguinte: não constam nos arquivos desta Força, como autores ou réus, os nomes das 
pessoas nominadas pelos documentos referenciados. Por meio do Ofício n°. 6395/02, o MD 
solicitou informação sobre o mesmo assunto. Pelo Ofício n°. 2456/02 o CM deu resposta com 
o mesmo teor. 

DIMAS ANTONIO CASSEMIRO 
ABR/71, chefe da organização terrorista MRT, autor de inúmeros assaltos em São Paulo e do 
assassinato do presidente da ULTRAGAS. Foi morto por agentes de segurança ao resistir a 
voz de prisão. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO 
JAN/71, usava os seguintes nomes falsos: FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO BACELAR, 
WAGNER LUIZ SANTORO PEREIRA, LOURIVAL PIZZO, ANTONIO SANTANA DE FREITAS 
e LUIZ CARLOS RIBEIRO MENDES. Quando tentava fugir da policia, em Belo Horizonte, 
saltou da janela de um edifício de apartamentos vindo a falecer, no hospital, no dia 06JAN71. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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RAIMUNDO GONÇALVES FIGUEIREDO 
ABR/71, militante da VAR-Palmares, morto em sua residência no Alto da Balança 	rro de 
Sucupira em Recife-PE. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO SERGIO DE MATTOS 
SET/71, ao tentar praticar assalto em SP, no dia 23SET71, às 16:00h, foi ferido em tiroteio 
com agentes de segurança, vindo a falecer. Era terrorista, assaltante e assassino. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA 
JAN/72, terrorista, assaltante, sequestrador e assassino. Morto a tiros por agentes da 
segurança, após matar um PM, na Avenida República do Líbano. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

FLÁVIO DE CARVALHO MOLINA 
NOV/71, usava os nomes falsos: JOAQUIM GUSTAVO VILLEDA LEIVA e ÁLVARO LOPES 
PERALTA. Pertenceu ao Movimento de Libertação Popular - MOLIPO, Aliança Libertadora 
Nacional - ALN/GB, sempre atuando no grupo de fogo. Foi preso em 06NOV71. Foi baleado 
ao tentar fugir, quando levado para cobrir ponto. Faleceu ao ser socorrido, sendo seu corpo 
levado para o IML/SP. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 
NOV/71, pertenceu ao MOLIPO, sendo selecionado para o comando do grupo tático armado - 
GTA da ALN. Era o coordenador do grupo dissidente da ALN. Fez curso de guerrilha em 
Cuba. Foi morto em 05NOV71 ao reagir com tiros à prisão, quando cobria um "PONTO" 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

FREDERICO EDUARDO MAYR 
FEV/72, faleceu no dia 24FEV72, quando cobria um ponto sob vigilância de agentes; foi 
alvejado por terroristas de dentro de um carro. Usava os seguintes nomes falsos: EUGÊNIO 
MAGALHÃES SARDINHA, EDUARDO SILVA BRAGA e JOSÉ LUIS O'REILLY. Pertenceu ao 
Movimento de Libertação Popular - MOLIPO, da Aliança Libertadora Nacional - ALN/GB, de 
seu grupo de fogo, realizando diversas ações armadas (Assaltos). 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ARNO PREISS 
FEV/72, militante da ALN, posteriormente do MLP, foi morto ao oferecer resistência aos 
policiais na cidade de Paraíso do Norte/GO . 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

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

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

CHAEL CHARLES SCHREIER 
NOV/69, iniciou suas atividades subversivas, quando universitário, ingressando na Ação 
Popular-AP, militando sucessivamente na Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e na 
Vanguarda Armada Revolucionária/Palmares - VAR-P, GB. Na VAR-P foi elemento de 
confiança de CARLOS LAMARCA. Resistiu a prisão durante batida policial em um "Aparelho" 
em Lins de Vasconcelos/RJ, sendo dominado após receber ferimentos à bala. Faleceu em 
25NOV69, em consequência dos ferimentos recebidos no momento de sua prisão. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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ABR/13, foi solicitado pelo MPU/RJ, por Ofício ao MD, cópia de quaisquer documentos 
arquivados pelas Forças Armadas, relacionados ao nominado, preso no dia 21/11/1969 na 
Rua Aquidabam no Lins do Vasconcelos por agentes do DOPS e da Policia do Exército, as 
torturas sofridas no DOPS e na Vila Militar. Respondido ao MD pelo Of. n° 60-112 de 29/04/13 
do GCM, informando o que consta em arquivo, inclusive já ter sido tal informação enviada ao 
Ministro da Justiça por meio do Aviso n° 024 de 05/02/93, do MM. 

EREMIAS DELIZOIKOV 
OUT/69, militante do VPR, morreu ao resistir ao cerco da Polícia do Exército em Vila 
Cosmo/RJ. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

LAURIBERTO JOSE REYES 
FEV/72, terrorista, assaltante e assassino. Foi morto no Tatuapé/SP, em 27FEV72, quando 
travou intenso tiroteio, junto com outro terrorista, contra as equipes de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

MARCOS NONATO FONSECA 
JUN/72, foi morto em tiroteio com agentes de segurança no dia 14JUN72, na Mooca/SP. Seu 
corpo foi transladado para o Rio de Janeiro e enterrado no jazigo da família no cemitério São 
João Batista. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ADERVAL ALVES COQUEIRO 
FEV/71, pertenceu a "Ala Vermelha" do PCB. Foi morto em um aparelho no Cosme Velho/GB, 
no dia 06FEV7I, ao resistir à prisão, após retornar, clandestinamente, ao país. Havia sido 
banido do território nacional pelo Decreto n°. 66.716, de 15JUN70 ao ser trocado pelo 
Embaixador Alemão VON HOLLEBEN. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

SET/02, pelos Ofícios n°. 422 e 567, da 12 a  Vara Federal Criminal do Distrito Federal, ambos 
de 09SET02, endereçados ao Diretor do CIM, foram solicitadas informações existentes nos 
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arquivos deste Centro, referentes ao nominado e outros, na condição de autores ou réus. 
Consta solicitação do Ministério da Justiça referente a ADERVAL ALVES COQUEIRO (Ano-
Seq 1993/1556). Pelo Ofício n° 2429 de 29NOV02, o GCM, respondeu o seguinte: não 
constam nos arquivos desta Força, como autores ou réus, os nomes das pessoas nominadas 
pelos documentos referenciados. Por meio do Ofício n° 6395/02, o MD solicitou informação 
sobre o mesmo assunto. Pelo Ofício n° 2456/02 o CM deu resposta com o mesmo teor. 

AYLTON ADALBERTO MORTATI 
AGO/76, condenado à prisão perpétua pela morte de PM em São Paulo. Já se encontrava 
morto. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ALCERI MARIA GOMES DA SILVA 
MAI/70, foi morta ao resistir à bala durante estouro de aparelho terrorista em Tatuapé/SP, no 
dia 17MAI70. Era terrorista e sequestradora. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

LUIS EDUARDO DA ROCHA MERLINO 
JUL/71, pertenceu ao Partido Operário Comunista - POC. Foi morto, no dia 20JUL71, 
atropelado por um carro quando tentava evadir-se, aproveitando-se de uma oportunidade em 
que os agentes que o conduziam procuravam consertar o carro em pane, na estrada entre 
Jacupiranga e São Paulo. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANA MARIA NACINONOVIC CORRÊA 
JUN/72, foi morta em intenso tiroteio com agentes de segurança, após assalto com outros 
companheiros a Firma D. F. Vasconcelos na área da grande São Paulo. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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LUIZ ANTONIO SANTA BARBARA 
AGO/71, militante do MR-8, camponês. Morreu na fazenda Buriti em Brotas de Macaúbas, 
durante ação de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

HELCIO PEREIRA FORTES 
JAN/71, foi um dos fundadores da Organização Terrorista Corrente/MG, pertencendo também 
ao PCB, ingressando posteriormente, na Aliança Libertadora Nacional, em seu grupo de fogo, 
por ser adepto da luta armada para a conquista do poder. Morreu no dia 28JAN71 em tiroteio 
com agentes de segurança ao tentar fugir em um fusca após estabelecer contato com um 
companheiro. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSÉ MILTON BARBOSA 
DEZ/71, terrorista, assaltante, sequestrador e assassino. Foi morto durante operação de 
controle de carros pela PM, quando regressava de área de treinamento de tiro em São Paulo, 
no dia 05DEZ71. O grupo reagiu a tiros sendo ferido gravemente um PM e uma terrorista. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

GASTONE BELTRAO - GASTONE LUCIA CARVALHO BELTRAO 
JAN/72, militante da ALN. Foi morto na Av. Lins de Vasconcelos/SP, ao oferecer resistência 
aos agentes de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

SEVERINO VIANA COLON 
MAI/69, Ex-Sargento da PMEG, punido pelo AI-1, foi excluído por prática de atos subversivos. 
Pertenceu à Organização Político Militar - OPM, Comando de Libertação Nacional - Colina, do 
PCB. Suicidou-se em 24MAI69 enforcando-se na prisão com a própria calça. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA 
AGO/71, foi morto em tiroteio ao resistir à prisão na Rua Otacílio Nunes, Pilares/RJ. Seu 
corpo foi enterrado como indigente através da guia n°. 59 expedida pela 24a DP. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

HIROAKI TORIGOI 
JAN/72, pertenceu ao Movimento de Libertação Popular - MOLIPO e à Aliança Libertadora 
Nacional - ALN, participando do Comando Nacional da Dissidência/ALN. Faleceu no dia 
05JAN72, no pronto socorro para onde foi conduzido, após ser ferido em tiroteio com agentes 
de segurança, ao reagir à bala a voz de prisão. Usava o nome falso, MASSAHIRO 
NAHAMURA, o que dificultou sua verdadeira identificação. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOÃO LUCAS ALVES 
MAR/69, suicidou-se em 11MAR69, em sua cela na prisão em Belo Horizonte/MG. 
Encontrava-se à disposição do Encarregado do Inquérito. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

EDSON LUIZ LIMA SOUTO 
MAR/68, foi morto a bala durante choque de estudantes com policiais da PMEG. Seu corpo foi 
transportado, pelos estudantes, para a Assembléia Legislativa, de onde saiu no dia seguinte 
em cortejo fúnebre para o cemitério São João Batista, onde foi enterrado. Sua morte foi 
amplamente divulgada pela imprensa, tendo desencadeado uma onda de agitação no Rio e 
em outros Estados. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

GERSON TEODORO DE OLIVEIRA 
MAR/71, terrorista, assaltante e assassino. Foi morto durante o tiroteio travado com agentes 
de segurança, no dia 22 MAR 71, em Madureira/RJ ao reagir à prisão. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO MARCOS PINTO DE OLIVEIRA 
MAR/72, decretada sua prisão pela 2a Auditoria do Exército, acusado de subversão. Morto em 
29/03/72 por agentes de segurança, na casa n° 72 da Av. Suburbana em Quintino 
Bocaiuva/RJ. (Jornal Tribuna da Imprensa, de 29/03/79). 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSE ROBERTO SPIGNER 
FEV/70, militante do MR-8, morto ao enfrentar cerco policial. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOAQUIM ALENCAR DE SEIXAS 
ABR/71, foi dado como morto em 17ABR71, por agentes dos órgãos de segurança de SP. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

YOSHITANE FUJIMORI 
DEZ/70, terrorista, assaltante e assassino. Foi ferido na praça Santa Rita de Cássia, São 
Paulo/SP, ao reagir, com outro terrorista à prisão, vindo a falecer quando era levado para o 
Hospital no dia 05/12/70. 
FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

MARIO DE SOUZA PRATA 
ABR/71, terrorista morto após assassinar o Major JOSE JULIO TOJA MARTINEZ e outro 
Oficial do Exército, no dia 02 ABR 71, após tentar furar o cerco da equipe de segurança. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

VIRGILIO GOMES DA SILVA 
MAI/75, usava também o nome falso "JOEL FERREIRA LIMA". Fez parte "Grupo Para-Militar - 
GPM" do MR-8/GB, ingressando na Aliança Libertadora Nacional - ALN, onde era elemento de 
confiança de Marighela. Morreu em 29 SET 69, ao reagir à bala quando de sua prisão em um 
aparelho. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

FELIX MARTINS ESCOBAR 
JUN/75, os dados apenas confirmam que já foi preso por atividades terroristas e que 
freqüentava a pedreira de Xerém em Duque de Caxias/RJ, junto com outros. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

REINALDO SILVA PIMENTA 
JUN/69, militante do MR-8, resistiu a prisão ao ter seu apartamento invadido por policiais. 
Tentou fugir pela janela, de onde despencou morrendo na queda. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOELSON CRISPIM 
AGO/70, militante do VPR. Morto em São Paulo, em ação de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CABRAL 
ABR/72, foi morto em intenso tiroteio, por agentes da segurança, em Lins de Vasconcelos no 
dia 12/04/72. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO DOS TRES REIS OLIVEIRA 
MAI/78, presidiu a União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul em 1968. 

Desapareceu no dia 10MA11970. Relacionado em lista organizada pelo Comitê Brasileiro pela 
anistia (Jornal do Brasil, de 09/05/78). 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que con a nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

FERNANDO BORGES DE PAULA FERREIRA 
JUL/69, foi morto em 30/07/69 por Agentes do DEIC de São Paulo ao reagir à prisão, o fato 
deu-se no Largo da Banana/SP. Militante da VAR-Palmares. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ISIS DIAS DE OLIVEIRA 
ABR/75, militante da Ação Libertadora Nacional (ALN) entre 68 e 69 fez curso de guerrilha em 
Cuba no chamado grupo dos 25 ou 11 Exército da ALN. Decretada a sua prisão acordo 
mandado de prisão expedido pela 1a Auditoria de Marinha da 1aCJM. Encontra-se foragida. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOAO MENDES DE ARAUJO 
JAN/72, terrorista, assaltante e assassino. Foi ferido quando se escondia em um aparelho da 
ALN, em Recife/PE. Mesmo ferido a tiros pelos agentes de segurança, conseguiu evadir-se 
lançando-se ao mar. Posteriormente, seu corpo foi achado e resgatado do mar. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSE CAMPOS BARRETO 
SET/71, morto em 17/09/71, ao resistir à prisão em plena caatinga, durante ação de 
segurança. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSE ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA 
NOV/71, militante da ALN, posteriormente do MLP. Foi morto em sua residência na Vila 
Prudente/SP ao resistir à prisão. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

MARIA REGINA LISBOA LOBO LEITE FIGUEIREDO 
MAR/72, terrorista e assaltante. Por ocasião do estouro do aparelho da VAR/Palmares, em 
Quintino/RJ, em 29/03/72, ao resistir à prisão, foi ferida à bala, morrendo posteriormente. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

OTONIEL CAMPOS BARRETO 
AGO/71, camponês, militante do MR-8. Morreu na Fazenda Buriti em Brotas de Macaúbas, 
durante ação de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ODIJAS CARVALHO DE SOUZA 
FEV/71, nome falso: HILTON ALENCAR ARAÚJO. Era militante do PCBR. Foi preso em JAN 
71, num aparelho do PCBR, localizado na Praia de Maria Farinha, em Paulista/PE. Faleceu no 
dia 08 FEV 71. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

RUI CARLOS VIEIRA BERBERT 
AGO/78, cursou guerrilha em Cuba. 
JAN/72, suicidou-se na Delegacia de Natividade/GO. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

DORIVAL FERREIRA 
ABR/70, foi abordado por equipes de segurança em sua residência. Ao reagir a tiros foi morto 
no local. Era terrorista da GTA/ALN/SP. O fato ocorreu em 02 ABR 70. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ARI DA ROCHA MIRANDA 
JUL/70, foi assassinado por EDUARDO LEITE - BACURI, após ter se desentendido por 
partilha do lucro de um assalto à mão armada contra uma Kombi do Banco Nacional de Minas 
Gerais. Seu corpo foi transportado no porta malas de um carro e enterrado num matagal à 
margem da EMBUGUAÇU, em São Paulo. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO RAIMUNDO LUCENA - ANTONIO RAYMUNDO DE LUCENA 
FEV/70, com prisão preventiva decretada por subversão foi morto no sítio Cerejeiras, em 
Atibaia-SP, em ação de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

BERGSON GURJAO FARIAS 
- OUT/68, foi indiciado em IP por infringir a LSN. Participou do XXX Congresso da UNE. 
- FEV/70, teve extinta a punibilidade pela prescrição da Ação Penal. 
- JUN/72, foi morto e tido como desaparecido, juntamente com outros presos políticos. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

EDSON CABRAL SARDINHA 
MAR/75, em declaração do preso subversivo LAERTE DORNELLES MELIGA citado como 
integrante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) com o codinorne ARARIBOIA, 
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Paradeiro desconhecido. - 1975, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos - CIDH, 
entidade autõnoma da 0.E.A, solicitou informações, ao governo Brasileiro. Em pesquisas, 
obtido o seguinte; a) Pertencia a VPR; b) Era envolvido em atividades terroristas da VPR; c) 
Morto em 05 SET 70, em São Paulo em ação terrorista. - AGO/76, segundo o vespertino 
sueco EXPRERSSEN, em artigo assinado por KARIN OHLANDER sobre torturas no Brasil, 
teria morrido devido a violência policial. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

EDSON NEVES QUARESMA 
DEZ/70, terrorista e agitador foi morto ao reagir à prisão, na praça Santa Rita de Cássia/SP, 
com outro companheiro no dia 05 DEZ 70, às 12:00 H. No local em poder dos terroristas, 
foram encontrados metralhadoras, revólveres e farta munição além de vários planos de ação. 
O fato foi divulgado com seu nome falso CELSO SILVAALVES. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

EDUARDO ANTONIO DA FONSECA 
OUT/71, foi morto por agentes dos órgãos de segurança, quando juntamente com outros 
elementos fortemente armados de metralhadoras, atacaram uma viatura militar do II Exército, 
que se encontrava estacionada à rua João Moura, no bairro de Sumarezinho/São Paulo. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

EIRALDO PALHA FREIRE - ERALDO PALHA FREIRE 
JUL/70, cometeu suicídio no interior de um avião "Caravelle" da Cruzeiro do Sul, no aeroporto 
do Galeão/RJ, quando houve uma tentativa de seqüestro do referido avião, impedida por ação 
de segurança; o fato foi publicado no Jornal "Última Hora", edição do dia 08/07/70. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

LIGIA MARIA SALGADO NOBREGA 
MAR/72, segundo a Anistia Internacional foi morta por policiais no RJ, em 19 MAR 72. Era 
terrorista e participou do crime do marinheiro Inglês em solidariedade ao povo Irlandês. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSE WILSON LESSA SABBAG 
AGO/69, terrorista, assaltante e assassino. Morto por agente de segurança, em AGO/69, logo 
após tentar assaltar a Loja Lutz Ferrando, São Paulo/SP, em intenso tiroteio na Av. Ipiranga. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

HAMILTON FERNANDO CUNHA 
FEV/69, elemento integrante da Vanguarda Revolucionária Palmares, faleceu em tiroteio com 
a polícia em São Paulo na gráfica URUPES dia 11/02/69. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

FLAVIO DE CARVALHO MOLINA 
NOV/71, usava os nomes falsos: JOAQUIM GUSTAVO VILLEDA LEIVA e ÁLVARO LOPES 
PERALTA. Pertenceu ao Movimento de Libertação Popular - MOLIPO, Aliança Libertadora 
Nacional - ALN/GB, sempre atuando no grupo de fogo. Foi preso em 06 NOV 71. Foi baleado 
ao tentar fugir, quando levado para cobrir ponto. Faleceu ao ser socorrido, sendo seu corpo 
levado para o IML/SP. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

LUIZ ALBERTO ANDRADE SA E BENEVIDES 
MAR/72, morreu em março de 72, em desastre de automóvel entre Caruaru e Lagoa/PE. Era 
líder do PCBR. Foi do comando logístico e depois passou a integrar o grupo de fogo, fazendo 
vários assaltos a bancos e automóveis. Como membro do PCBR, foi enquadrado no Art. 27 da 
LSN. Usava como nome falso: JOSÉ CARLOS RODRIGUES. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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LUIZ AFONSO MIRANDA DA COSTA RODRIGUES 
ABR/72, morto em circunstâncias misteriosas. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO 
ABR/68, participou do assalto ao Banco Francês/Italiano para América do Sul S/A. - MAR/70, 
foi indiciado em IP para apurar atividades subversivas da Organização Terrorista Aliança 
Libertadora Nacional (ALN). Encontrava-se foragido. - AGO/71, teria sido dado como morto. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

MAURICIO GUILHERME DA SILVEIRA 
MAR/71, morto em tiroteio com agentes de segurança no dia 22/03/71 na esquina da Rua 
Cupertino com a Avenida Suburbana/RJ. Ao receber ordem de prisão, reagiu. 
FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSE JULIO DE ARAUJO 
AGO/72, terrorista e agitador. Foi preso ao retornar de Cuba. Após interrogatório, foi levado 
para cobrir um ponto com outros terroristas, quando entrou em luta corporal com o policial que 
o escoltava; apossou-se de uma arma tentando fugir, quando foi baleado vindo a falecer no 
dia 18 AGO 72. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

CIRO FLAVIO SALASAR OLIVEIRA - CIRO FLAVIO SALAZAR DE OLIVEIRA 
SET/68, foi condenado à pena de (06) seis meses de detenção, incurso no Art. 39 inciso II Art. 
314/67 da LSN, revel. Extinta punibilidade pela prescrição da pena. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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ANTONIO BENETAZZO 
OUT/72, redator do Jornal Imprensa Popular, órgão oficial do MLP. Ao tentar a fuga quando ia 
ser preso, no Bairro do Brás/SP, foi atropelado e morreu. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

CELIO AUGUSTO GUEDES 
SET/72, suicidou-se em 15 AGO 72, no Rio de Janeiro. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO CARLOS MONTEIRO TEIXEIRA 
NOV/68, incurso na Lei de Segurança Nacional. - NOV/72, foi identificado, por fotografia, 
como sendo o professor "ANTONIO" que lecionou no período de JUN a DEZ de 1971 na 
Escola dos Padres de São Félix em Terra Nova, no sopé da Serra do Roncador. "ANTONIO" 
foi guerrilheiro do PC do B em Xambioá. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA NETO 
MAI/69, Padre do Clero da Arquidiocese de Olinda e Recife/PE, morto na cidade universitária, 
em ação de segurança. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

BERNARDINO SARAIVA 
MAI/64, suicidou-se no Quartel do 19° RI, São Leopoldo/RS, após ouvir voz de prisão e ter 
feito vários disparos, com sua arma de fogo, tendo inclusive acertado (2) dois aspirantes. 
Logo após, disparou sua arma contra a própria cabeça. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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EZEQUIAS BEZERRA DA ROCHA 
DEZ/73, consta de uma lista de desaparecidos em número de 54 pessoas, no ano de 1972. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

GELSON REICHER 
JAN/72, terrorista, assaltante, seqüestrador e assassino. Foi morto em intenso tiroteio com 
agentes de segurança, no dia 20JAN72, na altura do n°. 800 da Avenida República do Líbano 
às 23:30h. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nonninado. 

HELENIRA REZENDE DE SOUZA NAZARETH 
OUT/71, foi condenada (Revel) à pena de 18 meses de detenção pela 2aAUD/2aCJM, por 
haver participado do XXX Congresso da UNE em Ibiúna/SP no dia 12OUT68. (Encontra-se 
foragida). 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

IDALISIO SOARES ARANHA FILHO 
1969, militante do PC do B/MG; guerrilheiro rural componente do grupo do castanhal. 
Cognominado de "APARICIO". Teve prisão preventiva expedida pela 4a CJM de Juiz de 
Fora/MG, atuou na área de Minas Gerais até fim de 1971 quando se deslocou para Goiás. 

JUL/72, foi morto por ter resistido ferozmente na região de PERI. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOSE GOMES TEIXEIRA 
ABR/75, consta na relação de subversivos desaparecidos que seriam alvos de campanha pela 
Frente Brasileira de Informação. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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JOÃO CARLOS HAAS SOBRINHO 
OUT/72, consta como um dos terroristas mortos em Xambioá. 

SET/73, foi citado no depoimento de GLENIO FERNANDES DE SÁ, "MARIO", sobre as 
atividades do PC do B em Xambioá. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

JOEL VASCONCELOS SANTOS 
MAR/71, preso em 15/09/71 e transferido para local ignorado. A Policia do Exército deu 
parecer à família de JOEL, informando que ali não se encontrava bem como em nenhuma das 
dependências federais. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

MARIANO JOAQUIM DA SILVA 
AGO/71, condenado pelo CPJ da Aud/7a CJM, em 04AG071, à pena de 2 anos e 6 meses de 
reclusão como incurso no Art. 43, do Decreto-Lei n°. 898/69. Condenado pela mesma 
Auditoria, em 02FEV72, à pena de 10 anos de reclusão, como incurso nos Arts. 43 e 46, do 
mesmo Decreto-Lei. Condenado, ainda, à revelia, pelo CPJ da Aud/11a CJM, a pena de 10 
anos de reclusão, como incurso no Art. 25 do mesmo Decreto-Lei acima. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

MARIA LUCIA PETIT DA SILVA 
JUN/72, morta, durante enfrentamento na tarde do dia 16/06 próximo a Pau Preto. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

KLEBER LEMOS DA SILVA 
JUN/72, foi preso quando se encontrava acampado na mata portando uma espingarda 20 e 
um revólver 38. Pertencia ao grupo dos 900 do destacamento C. 
FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 
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MAURICIO GRABOIS 
NOV/74, relacionado entre os que estiveram ligados a tentativa de implantação de guerrilha 
rural, levada a efeito pelo comitê central do PC do B, em Xambioá. Morto em 25DEZ73. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA 
JAN/71, atividades desenvolvidas: militou na AP em Mauá/SP, desenvolvendo atividades num 
grupo de teatro dos jovens. Participou da elaboração (discussão) dos novos estatutos da Ação 
Popular Marxista - Leninista - APML. Participou do "Grupo de Agitação Urbana - GAU", nos 
moldes usados no Vietnam, no treinamento de confecção e lançamento de explosivos e 
bombas "Molotov". Faleceu em 05JAN71, em virtude de agressão à faca por parte de outro 
preso. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

ROBERTO MACARINI 
ABR/70, suicidou-se em 17ABR70, atirando-se do Viaduto do Chá/SP, para onde havia sido 
levado, após sua prisão, para cobrir um ponto com outro terrorista da VPR. Este fato não foi 
noticiado pela imprensa para evitar prejuízos á operações em curso, de desmantelamento da 
VPR. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

RUI OSVALDO AGUIAR PFJTZENREUTER - RUY OSVALDO AGUIAR PFITZENREUTER 
ABR/72, terrorista e agitador. Foi morto em tiroteio com agentes de segurança em 15ABR72. 

FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

LUIZ ANTONIO SANTA BARBARA 
AGO/71, militante do MR-8, camponês. Morreu na fazenda Buriti em Brotas de Macaúbas, 
durante ação de segurança. 
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FEV/93, em resposta à solicitação do Ministério da Justiça para a remessa do que consta nos 
arquivos do Ministério da Marinha, sobre pessoas mortas e desaparecidos políticos, foram 
encaminhados os registros referentes ao nominado. 

Brasília, 17 de maio de 2013. 

LUIZ 	O 132k 	S COUTINHO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Vice-Diretor do Centro de Inteligência da Marinha 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA 
Esplanada dos Ministérios - Bloco M - 8° andar 

Brasília - DF- CEP 70045-900 
Tel: (61)3966-9708 / Fax: (61)3223-0930 / e-mail: gabaer_protocolo@gabaenaer.mil.br  

Ofício n° 1/SEGC/6871 
Protocolo COMAER n° 67000.006405/2013-55 

Brasília, 17 de maio de 2013. 

A Sua Excelência o Senhor 
CELSO AMORIM 
Ministro de Estado da Defesa 
Esplanada dos Ministérios - Bloco Q - 6° andar 
CEP 70.049-900 Brasília-DF 

Assunto: Resposta à solicitação de documentação Aviso n° 368/SE-CCivil/PR. 

Senhor Ministro, 

1. Em resposta ao Ofício n° 5.788/MD, de 16 de maio de 2013, que solicita o 
envio ao Arquivo Nacional dos documentos, sob qualquer formato, que guardem relação 
direta ou indireta com o contido no Aviso n° 368/SE-C.Civil/PR, de 16 de maio de 2013, 
esclareço a Vossa Excelência que: 

2. Em 1° de fevereiro de 1993, o Ministro da Aeronáutica recebeu o Aviso n° 
00108/MJ/01021993, do Ministro da Justiça, que tratava de pedido de remessa do rol de 
pessoas incluídas no Relatório elaborado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, 
destinada a atuar junto aos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, conforme anexo I, 
apensado ao presente expediente. 

3. No mesmo dia, através do Aviso n° 002/MAer/C-002, o Ministro da 
Aeronáutica encaminhou as informações constantes nos arquivos do seu Ministério, conforme 
anexo II, também apensado ao presente expediente. 

4. O acompanhamento da conjuntura política, pelo então Ministério da 
Aeronáutica, no período, era conduzido pela Agência de Inteligência do Rio de Janeiro 
(AGINT-RJ), extinta no final do ano de 1995, por ordem do então Ministro da Aeronáutica. 

5. Em 1996, foi solicitado à engenharia do Sexto Comando Aéreo Regional, em 
Brasília, parecer técnico sobre a capacidade estrutural do piso do 4° andar do prédio Anexo ao 



então Ministério da Aeronáutica. O Parecer Técnico n° 002/SERENG-6/96 informa que as 
características da laje não estavam dimensionadas para suportar o acervo da AGINT-RJ. 

6. Todo o acervo documental foi, então, mantido no Rio de Janeiro, em arquivos 
localizados no Aeroporto Santos-Dumont, transferidos da já desativada AGINT-RJ. 

7. Na madrugada de 13 de fevereiro de 1998, um incêndio, amplamente 
divulgado pela imprensa, destruiu as dependências do Aeroporto Santos-Dumont e, 
consequentemente, os arquivos referentes ao assunto em questão, além de todo o acervo 
documental de outras organizações da Aeronáutica sediadas no Rio de Janeiro. 

8. O sinistro começou por volta de 1h30min, na ala esquerda do andar térreo, e se 
alastrou por todos os outros andares. 

9. Conforme laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o incêndio foi 
causado por acidente termoelétrico, ou seja, uma variação na tensão da rede elétrica. 

10. No início de 2004, por iniciativa própria, a Aeronáutica realizou uma 
campanha, por meio das redes mundial e corporativa de computadores, incentivando a 
participação de todos aqueles que, anônimos ou não, pudessem ajudar no esforço do Governo 
Federal na busca de informações que pudessem levar à localização de restos mortais dos 
desaparecidos no conflito do Araguaia. 

11. Em 16 de dezembro de 2004, por meio da Portaria n° 1320/GC-3, o 
Comandante da Aeronáutica delegou competência a um Oficial-General integrante do Alto-
Comando da Aeronáutica para coordenar ações relativas ao exame de todos os arquivos do 
Sistema de Inteligência da Aeronáutica (SINTAER), relativos ao período de 1964 a 1985, 
com o intuito de identificar a documentação de cunho histórico que pudesse favorecer o 
atendimento de legítimas demandas da sociedade. 

12. Como resultado do levantamento realizado foi possível identificar a presença 
de documentação genérica, entendida como de fortuito componente histórico, retratando a 
ambivalência nacional então vigente. 

13. Esses documentos foram colocados à disposição dos entes governamentais. 

14. Em 3 de fevereiro de 2010, lavrando o devido termo de recolhimento, o 
Comando da Aeronáutica procedeu ao recolhimento de 49.867 documentos (189 caixas) à 
Coordenação Regional do Arquivo Nacional do Distrito Federal (COREG). 

15. Observando o Anexo "A" do Relatório Anual de 1972, enviado junto com o 
Oficio n° 5788/MD, de 16 de maio de 2013, informo a V.Exa. que os documentos citados com 
destinação ao CISA (AGINT-RJ) e CISA/BSB (atual Centro de Inteligência da Aeronáutica) 
não foram localizados. 

16. Finalmente, reitero a V.Exa. a postura colaborativa seguidamente adotada por 
este Comando que, quando demandado, empenha meios de pessoal e de material em suporte 
às ações encetadas por comissões instituídas pelo Governo Federal para esse fim. 

Respeitosamente, 

,:"*I07/ 7 dNi ,LT 
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Aviso no- 002 /MAER/C-002 

Em 1 0- de fevereiro de 1993. 

Sr Ministrc, 

Encaminho a Vossa Excelência a relação solicitada, 
com as respectivas informações constantes nos arquivos deste 
Ministério. 

Atenciosamente 

LSII-01101 VIAi7A LOBO 
Ministro da eronautica 

A Sua Excelência o Senhor 
MAURICIO CORREA 
Ministro de Estado da Justiça 

commnEMCIAL1  



CsOHTUDERIUM 

1964: 

ALBERTINO JOSE DE OLIVEIRA - Nada consta. 

ALFEU DE ALCANTARA MONTEIRO - Cel Av, falecido em 
março de 1964, no interior do 00 do V GOMAR. 

ASTROGILDO PASCOAL VIANNA - Nada consta. 

BERNARDINO SARAIVA - Nada consta. 

CARLOS SCHIRNER - Nada consta. 

DILERMANO MELO DO NASCIMENTO - Nada consta. 

EDU  BARRETO LEITE - Nada consta. 

IVAN  ROCHA AGUIAR - Dado como desaparecido pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
com movimentos subversivos. 

JONAS JOSE ALBUQUERQUE BARROS - Nada consta. 

JOSE  DE  SOUZA - Registram-se vários homônimos. Não 
há dados que possibilitem dizer se o mesmo encontra-se morto e/ou 
desaparecido. 

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA - Registram-se vários homô-
nimos. Não há dados que possibilitem dizer se o mesmo encontra-se 
morto e/ou desaparecido. 

1965: 

SEVERINO ELIAS DE MELO - Nada consta. 

SILVANO SOARES DOS SANTOS - Tomou parte na guerrilha 
que operou no eixo Três Passos/Foz do Iguaçu, em março de 1965, 
sob o comando do ex-Ten Cel (Ex) JEFFERSON CARDIN DE ALENCAR 
OSORIO. Não há dados que possibilitem dizer se o mesmo encontra-se 
morto e/ou desaparecido. 

1966: 

MANOEL RAIMUNDO SOARES - Militante do MR-26. 
Encontrado morto no Rio Jacul/RS, em 24 Ago 66. Sua identidade só 
foi levantada em 31 Ago 66. Ficou conhecido como o caso das "MAOS 
AMARRADAS". Vários inquéritos, no RIO GRANDE DO SUL, foram 
realizados sobre o assunto. (JORNAL DO BRASIL de 23 Ago 88). 
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CORITULAIMUAI 
1967: 

MILTON PALMEIRA DE CASTRO  - Nada consta. Consta 
MILTON SOARES DE CASTRO, presa em 1967, na Guerrilha de Caparaó, 
que teria cometido suicídio na prisão em Abr 67. Militante do MNR. 

1968: 

CLOVIS DIAS AMORIM  - Dado CDMO desaparecido pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
como movimentos subversivos. 

DAVID DE  SOUZA MEIRA  - Dado como desaparecido pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
CDM movimentos subversivos. 

EDSON LUIZ DE LIMA SOUTO  - Morto em Mar 68, em 
conflito com a PM no Restaurante Calabouço. (TRIBUNA DA IMPRENSA 
de 30 Mar 79 - 11 anos de sua morte). 

FERNANDO DA SILVA LOBO  - Dado como desaparecido pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
com movimentos subversivos. 

JOAO FRAZAO DUTRA  - Dado como desaparecido pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
com movimentos subversivos. 

JORGE APRIGIO DE PAULA  - Dado como desaparecido pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
com movimentos subversivos. 

JOSE CARLOS GUIMARAES - Nada consta. 

LUIZ PAULO CRUZ NUNES  - Dado como desaparecido pela 
Comissão de Direitas Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
com movimentos subversivos. 

LUIZ CARLOS AUGUSTO  - Militante do PCdoB. Não há 
dados que possibilitem dizer se o mesmo encontra-se morto e/ou 
desaparecido. Entretanto, no dia 17 Out 83, esteve presente a uma 
palestra proferida por JON° AMAZONAS (CC/PCdoB), ocorrida no 
anfiteatro da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). 

MARIA  ANGELA  RIBEIRO  - Dada como desaparecida pela 
Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. 
Nesta Organização não há dados que comprovem qualquer ligação sua 
com movimentos subversivos. 

ORVALINO  CANDIDO  DA SILVA  - Dado comodesaparecido 
pela Comissão de Direitos Humanas e Assistêm.:ia Judiciária da 
OAB/RJ. Nesta Organização r.âo há dados que comprovem essa versão. 
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COHTUDER199a1 
1969: 

ANTONIO HENRIDUE PEREIRA NETO  (PADRE) - Encontrado 
morto num matagal, em RECIFE/PE, em Mai 69. Foram instaurados 
vários inquéritos sobre o assunto, sendo que, em Mai 88, o 
Procurador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, JOSE BARTOLOMEU 
LEMOS GIBSON, foi apontado como autor do assassinato. (O GLOBO, DE 
26 mAI 88). 

CARLOS MARIGHELA  - Militante da ALN, morto em 
tiroteio com a policia em 04 Nov 69, em São Paulo. 

CARLOS ROBERTO ZANIRATO  - Militante da VPR. Ex-
soldado do ES. Desertou junto com CARLOS LAMARCA. Foi preso no 
inicio de Jul 69, em São Paulo. Confessou ter participado do furto 
de armas do 4o RI, do assalto ao Banco Mercantil de São Paulo e do 
assalto contra o Pronto Socorro Santa Lúcia. Foi preso em 28 Jul 
69, em São Paulo. No dia seguinte a sua prisão, quando estava 
sendo levado em uma diligência visando à captura de outro elemento 
da VAR-PALMARES, suicidou-se, atirando-se sob as rodas de um 
ônibus em São Paulo, fato noticiado por publicação do Comitê Pró-
Anistia Geral dos presos Políticos no Brasil. 

CHAEL CHARLES SCHREIER  - Militante da VAR-PALMARES. 
Morto em 25 Nov 69 em tiroteio, conforme a imprensa noticiou. O 
fato ocorreu no RIO DE JANEIRO. (ISTO E de 27 Set 78). 

EREMIAS DELIZOICOV  - Militante da VPR, codinome 
"MANOEL". Usava, também, os falsos nomes de "RAUL LIMA JUNIOR" e 
"ALEXANDRE CARLOS DE LIMA JUNIOR". Morto, em 16 Out 69, em 
tiroteio com membros dos Orgãos de Segurança, em um aparelho no 
bairro Vila Kosmos/RJ, quando do desmantelamento de um "aparelho" 
subversivo, fato amplamente noticiado pela imprensa. (FOLHA DE SINO 
PAULO de 27 Ago 79). 

FERNANDO BORGES DE PAULA FERREIRA  - Pertenceu à VAR-
PALMARES (Organização Comuno-Terrorista Clandestina). Vulgo 
"FERNANDO RUIVO", utilizava também os nomes falsos de "SERGIO LUIZ 
DA MOTA" e "HUMBERTO TURRA". Em 31 Jul 69 ao reagir à bala ferindo 
um policial no Largo da Banana em São Paulo, perdeu a vida na 
troca de tiros. (Jornal Noticias Populares/SP, de 25 Nov 69). 

HAMILTON FERNANDES CUNHA  - Militante da VPR na 
década de 60. Morto em tiroteio, em diligência efetuada pelo 
DOPS/SF, em 11 Fev 69, na "gráfica Urupês", em São Paulo. 

JON] DOMINGOS(OU DOMINGUES) DA SILVA  - Codinome 
"ELIAS". Pertenceu à VAR-PALMARES (Organização Comuno-Terrorista 
Clandestina). Participou do assalto à Agência Muda do Banco 
Aliança S/A, ocorrido no dia 11 Jul 69. Morto em São Paulo, em Set 
69, segundo declarado por seu irmão, ROQUE APARECIDO DA SILVA, ao 
JORNAL DO BRASIL de 12 Mai 79, quando atendido, no Hospital das 
Clínicas após um tiroteio com membros dos Orgãos de Segurança. 

DOMO LUCAS ALVES - Membro do COLINA. Suicidou--se em 
uma das celas do DOPS de BELO HORIZONTE/MG. (ULTIMA HORA, de 12 
Mar 69). 
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JOAO  ROBERTO  BORGES DE SOUZA - Condenado pelo CPJ da 
AUD/7m. CJM/Recife/PE à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, como 
incurso no Art 33, Parágrafo Unica, do Decreto-Lei Nça- 314/67. Em 
1979 foi beneficiado pelo Lei da Anistia, tendo extinta a 
punibilidade, e poderia retornar ao Brasil sem qualquer problema 
com a Justiça Militar. (Jornal do Brasil, de 29 Ago 79). Não há 
dados sobre o seu paradeiro. 

JOSE WILSON LESSA SAFAS - Militante da ALN. Em 03 
Set 69, em São Paulo, veio a falacer em conseqüência de ferimentos 
recebidos durante perseguição; após realizar assalto, travou 
tiroteio com agentes da lei, assassinando um policial-militar e 
ferindo um policial civil. (fato noticiado pela publicação do 
"Comitê Pró-Anistia Geral dos Presos Políticos do Brasil", década 
de 70). 

LUIZ  FOGAÇA BALDONI - Militante da ALN, em 24 Set 
69, por ter reagido à voz de prisão, na Av. Paulista/SP, foi 
gravemente ferido, vindo a falecer horas depois, quando era 
socorrida no Hospital das Clínicas. (fato noticiado pela 
publicação do "Comitê Pró-Anistia Geral dos Presos Políticos do 
Brasil", década de 70). 

MARCO ANTONIO BRAZ DE CARVALHO - Militante da 
ALN/SP, faleceu em 1969, em um confronto com a polícia. (ISTO E de 
31 Mai 80). 

NELSON JOSE DE ALMEIDA - Militante da CORRENTE, 
morreu durante um assalto praticado contra a CEF/MG, em Teófilo 
Otononi/MG. 

REINALDO FSILVEIRA PIMENTA - Militante do MR-9, 
suicidou-se no dia 27 Jun 69, em Copacabana, fugindo dos agentes 
que tentavam prendê-lo, em seu apartamento. (O GLOBO de 28 Jul 
69). 

ROBERTO CIETO - Militante do MAR/PCBR, em 04 Set 69, 
após sofrer um acidente de automóvel, suicidou-se ao notar que 
havia sido identificado e que ia ser recapturado pelos policiais. 
(Dado como assassinado em Set 69, pela publicação do Comitê Pró-
Anistia Geral dos Presos Políticos no Brasil, década de 70). 

SEBASTIA0 GOMES DA SILVA - Registram-se vários 
homónimos, nenhum, porém, é dado como morto ou desaparecido. 

SEVERINO VIANA  COLON - Suicidou-se, em 24 Mai 69, 
enforcando-se na prisão, com a própria calça, conforme laudo 
médico (imprensa). 

1970: 

ABERLARDO RAUSCH ALCANTARA Nada consta. 

ALCERI  MARIA GOMES DA SILVA - Militante da VPR. 
Resistiu à ordem de prisão, durante estouro de "aparelho 
terrorista" em Tatuapé/SP, sendo ferido e, posteriormente, vindo a 
falecer no dia 17 Mai 70. (O ESTADO DE SMO PAULO de 21 Set 90). 
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ALVEMAR MOREIRA DE BARROS - Nada consta. 

ANTONIO RAIMUNDO LUCENA - Militante da VPR. Falecido 
no dia 20 Fev 70, ao reagir a voz de prisão, dada por soldados da 
PM/SP, na cidade de Atibaia/SP. 

ARI DE ABREU LIMA DA ROSA - Suicidou-se em 28 Out 
70, no Hospital de Aeronáutica de Canoas/RS, onde encontrava-se em 
tratamento psiquiátrico e no cumprimento de sua pena de 6 meses de 
detenção desde 01 Set 70, conforme apurado em IPM. 

DORIVAL FERREIRA - Militante da ALN. Falecido em 02 
Abr 70, ao ser abordado por uma equipe de segurança, em São 
Paulo/SP, quando reagiu a tiros e feriu gravemente um policial-
militar. (Morte noticiada em todos os jornais de São Paulo, em 04 
Abr 70). 

EDSON NEVES QUARESMA - Militante da VPR. Falecido em 
05 Dez 70, em São Paulo/SP, ao reagir a voz de prisão. 

EDUARDO LEITE - Militante da ALN, em 07 Dez 70, ao 
travar tiroteio com a policia, na localidade de São Sebastião, em 
Santos/SP, veio a falecer. (Jornal Gazeta de Noticias, de 10 Dez 
70 e Ultima Hora, de 09 Dez 70). Em Dez 70 fora localizado pela 
policia dirigindo uma perua Kombi em São Sebastião, no litoral 
paulista, quando resistiu à ordem de prisão e após cerrado 
tiroteio, tombou morto. (Revista VEJA, de 15 Ago 79). Nesta 
Organização não há dados que comprovem essa versão. 

EIRALDO PALHA FREIRE - Ferido a tiros quando do 
resgate de um avião comercial sequestrado, no Aeroporto do Galeão, 
em 1970, vindo a falecer no hospital. 

JOAQUIM CAMARA FERREIRA - Militante da ALN, em 23 
Out 70, ao ser preso, resistiu, tentando sacar sua arma e entrando 
em luta corporal com os agentes da lei; dominado, começou a passar 
mal, vindo a falecer, vitima de um enfarto. (Jornal O GLOBO, de 26 
Out 70). 

JOELSON CRISPIM - Militante da VPR, falecido em 23 
Abr 70, em São Paulo/SP, em tiroteio com a Policia Militar. Fato 
noticiado por documento do Comité Pró-Anistia Geral dos Presos 
Políticos no Brasil, década de 70. 

JOSE IDESIO BRIANEZI - Militante da ALN, falecido em 
14 Abr 70, em São Paulo/SP, em confronto com agentes dos Orgãos de 
Segurança. Um fac-simile de sua certidão de óbito foi publicado 
pelo jornal EM TEMPO de 24/30 Abr 78. 

JOSE ROBERTO SPIGNER - Militante do MR-8, falecido 
em Fev 70, no Rio de Janeiro/RJ, ao reagir à voz de prisão. Fato 
noticiado por documento do Comitê Pró-Anistia Geral dos Presos 
Políticos no Brasil, década de 70. 

JUAREZ GUIMARRES DE BRITO - Um dos dirigentes 
nacionais da VPR na década de 60. Morto num tiroteio com membros 
dos Orgãos de Segurança, no Rio de Janeiro/RJ, em 18 Abr 70. 
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Segundo 	documento do 	"Comité Pró-Anistia 	Geral dos Presos 
Políticos do Brasil", década de 70, "foi assassinado" em via 
pública dia 18 Abr 70. 

LUCIMAR BRANDA° GUIMARAES  - Militante do COLINA-
Comando de Libertação Nacional e VAR-PALMARES na década de 60. Um 
Congresso Nacional pela Anistia, realizado em Nov 78, no Rio, 
divulgou uma lista de desaparecidos, segundo o qual, LUCIMAR teria 
desaparecido em 1971, quando vigiava de Belo Horizonte para o Rio 
de Janeiro. Nesta Organização não há dados que comprovem essa 
versão. 

MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA  - Militante do MAR-
Movimento de Ação Revolucionária na década de 60. Foi morto em 13 
Jan 70, no Rio de Janeiro, em tiroteio com membros dos Crgãos de 
Segurança, em um "aparelho" da rua Inhangá 27/608, em Copacabana. 
(GAZETA DE NOTICIAS de 21 Jan 70). 

NORBERTO NEHRING  - "Suicidou-se no Hotel Pirajá (São 
Paulo/SP), no dia 24 Abr (...) O inquérito sobre o suicídio de 
NORBERTO NEHRING que se enforcou com a própria gravata, foi 
instaurado pela 34e, Delegacia Policial, onde ele constava como 
Snell Burmann, conforme carteira de identidade do Instituto de 
Identificação de São Paulo..."(Jornal do Brasil, edição de 16 Jul 
70 e GAZEIA DE NOTICIAS de 21 Jan 70). 

OLAVO HANSEN  - Militante do PORT. Falecido em São 
Paulo, no Hospital Militar, em 08 Mai 70, de morte natural, 
segundo comprovado através de inquérito, cujo Relatório, bem como 
o despacho de arquivamento do Juiz Auditor, foram publicados no 
"Correio da Manhã", de 20 Nov 70. (Noticiado pelo jornal "EM 
TEMPO", 22/28 Jul 78). 

ROBERTO MACARINI  - Militante do VPR. Suicidou-se em 
17 Abr 70, atirando-se do Viaduto do Chá (SP), quando conduzido 
preso, para encontrar-se com outro terrorista. Segundo documento 
do "Comité Pró-Anistia Geral dos Presos Políticos do Brasil, "foi 
obrigado a jogar-se do Viaduto do Chá em 28 Abr 70". 

YOSHITANE FUJIMORI  - Militante do VPR. No dia 05 Dez 
70, às 12 horas, na Praça Santa Rita de Cássia, em SP, ao reagir, 
COM outro terrorista, à voz de prisão, foi ferido, faleceu quando 
era levado ao hospital. (Obs.: Enquadrado nos Art 23 e 25 do 
Decreto nsk 314 e Art 51 e 121 do Código Penal). Noticiado pelo 
JORNAL DO BRASIL de 08 Dez 70. 

1971: 

ADERBAL ALVES COQUEIRO  - Militante do MRT. Foi preso 
em 29 Mai 69, tendo sido posteriormente banido pelo Decreto nga 
66.716, de 15 Jun 70, sendo trocado pelo Embaixador Alemão VON 
HOLLEBEN. Após retornar ao país, clandestinamente, e ao reagir à 
prisão foi morto em um "aparelho" em Cosme Velho/RJ, numa casa de 
cômodos, no dia 06 Fev 71, conforme foi amplamente divulgado pela 
imprensa. (TI, 05 Abr 79). 

ALDO DE SÁ BRITO DE SOUZA NETO  - Militante da ALN. 
Quando tentava fugir da policia, em Belo Horizonte/MG, saltou da 
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CELIO  AUGUSTO GUEDES - Militante do PCB. Falecido em 
15 Ago 72, segundo a "Voz Operária" Nça 92/Out/72. Conforme 
publicações, sua morte apareceu, oficialmente, como suicídio. 

DEVANIR JOSE DE CARVALHO - Militante do MRT. No dia 
05 Abr 71, em São Paulo, ao resistir à prisão, disparando sua 
metralhadora contra a equipe de segurança, vindo a falecer no 
local. Segundo documento do Comitê Pró-Anistia dos Presos 
Políticos do Brasil, década de 70, foi assassinado dia 05 Abr 71, 
por uma equipe do DOPS, na rua Cruzeiro no. 1111, em Temembé/SP. 

DIMAS ANTONIO CASEMIRO - Militante do MRT. Em 17 Abr 
71, em São Paulo/SP, ao receber voz de prisão quando do estouro de 
"aparelho" do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), na rua 
Elias da Silveira 27, Saúde/SP. Resistiu à bala a ordem de prisão, 
sendo ferido e falecendo posteriomente. (O GLOBO de 19 Abr 71). 

EDUARDO ANTONIO DA FONSECA - Militante da ALN. 
Faleceu no dia 23 Set 71 no bairro de Pinheiros/SP, ao reagir a 
tiros a ordem de prisão dada por agentes policiais. 

FLAVIO DE CARVALHO  MOLINA - Militante do MOLIP0- 
Movimento de Libertação Popular. Foi preso em 06 Nov 71, em São 
Paula, após o regresso ao Brasil, ao "cobrir ponto", portando uma 
pistola 7.65 mm, uma LUGER 9 mm e um bomba de fabricação caseira. 
Foi baleado, ao tentar fugir, quando levado para encontrar-se com 
outro terrorista; faleceu, ao ser socorrido, sendo seu corpo 
levado para o IML/SP. (Morto em 04/05 Nov 71, em São Paulo, 
conforme documento do Comitê Pró-Anistia dos Presos Políticos do 
Brasil, década de 70). 

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - Militante do MOLIPD. No 
dia 05 Nov 71, em São Paulo/SP, ao encontrar-se com outro 
terrorista, agentes de segurança tentaram realizar a sua prisão, 
reagindo a tiros, senda morto; no tiroteio que se seguiu. Segundo 
documento intitulado "Aos Bispos do Brasil", de 1973, "foi morto 
na rua Turiaçá, em São Paulo, em tiroteio com um equipe DOI". 

`janela de um edifício de apartamentos, vindo a falecer no hospital 
a que foi recolhido em 06 Jan 71. 

AMARO LUIZ DE CARVALHO - Militante do PCR. Falecido 
em 22 Ago 71, na Casa de Detenção de Recife/PE, onde cumpria pena 
por crime de subversão. Segundo noticiário de imprensa, o mesmo 
foi morto por companheiros de cela. (JORNAL DO COMERCIO 04 Mar 
91). 

ANTONIO SERGIO DE MATOS - Militante da ALN. Ao 
tentar praticar mais um assalto em São Paulo/SP, no dia 23 Set 71, 
foi ferido no tiroteio com as equipes de segurança, vindo a 
falecer, fato amplamente divulgado pela imprensa. 

CARLOS EDUARDO PIRES FLEURY - Militante do MOLIPO. 
Acompanhado de outros terroristas, estavam num carro roubado 
(PLACA GB-4495) e ao serem abordados por agentes de segurança, 
responderam a tiros, sendo alvejado e falecendo posteriormente no 
dia 10 Dez 71, no RJ. (ULTIMA HORA de 12 Dez 71). 

CARLOS LAMARCA - Militante da VPR. Morto em 17 Set 
71, no Sertão da Bahia em circunstâncias conhecidas de todos. 
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GERSON TEODORO DE OLIVEIRA  - Militante do VPR. 
Faleceu em tiroteio com agentes dos órgãos de segurança ao reagir 
à prisão, em 22 Mar 71, em Madureira/RJ. (JORNAL DO BRASIL de 23 
Mar 71). 

JOAQUIM ALENCAR SEIXAS  - Militante do MRT. Falecido 
às 13 horas de 16 Abr 71, conforme consta do seu histórico de 
exame necroscópio, após travar vilento tiroteio com os órgãos de 
segurança da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. 
(JORNAL FAZENDO O AMANHA, Ago 85). Obs: um dos assassinos do 
industrial HENNING BOILESEN. 

JOSE CAMPOS BARRETO  - Militante do VER. Falecido em 
17 Set 71, junto com CARLOS LAMARCA, ao reagir à voz de prisão, no 
município de Pintadas/BA. (Noticiada sua morte por todos os 
jornais de 18 Set 71, dia seguinte). 

JOSE GOMES TEIXEIRA  - Militante do MR-8. Suicidou-se 
em 23 Jun 71, no interior de sua cela, conforme apurado em 
IPM/BAGL. 

JOSE MILTON BARBOSA  - Militante da ALN. Falecido em 
06 Dez 71, juntamente com outros terroristas, ao não acatar ordem 
de policiais militares que executavam operação de rotina de 
controle de automóveis e respectiva documentação, em São Paulo/SP. 
Obs: na ocasião, portava a identidade de "HELIO JOSE DA SILVA". 
(JORNAL DO BRASIL de 07 Dez 71) 

JOSE MANOEL MENDES NUNES DE ABREU  - Militante da 
ALN. Em acordo com o jornal "CORREIO BRAZILIENSE", de 17 Set 90, 
foi morto no dia 23 Set 71, em Pinheiros/SP; entretanto, não há 
dados que confirmem essa versão. 

JOSE RAIMUNDO DA COSTA  - Militante da VPR. Em 05 Ago 
71, ao resistir à voz de prisão e travar tiroteio com as equipes 
de segurança, em Pilares/RJ, foi ferido e veio a falecer em 
seguida, no local. (jornal "ULTIMA HORA", de 06 Ago 71) 

1 
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JOSE  ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA - Militante do 
MOLIPO. Falecido em 04 Nov 71, em São Paulo/SP, ao reagir à voz de 
prisão. O GLOBO de 20 Abr 77 noticiou que a Justiça Militar de São 
Paulo declarou extinta a punibilidade do mesmo, por este ter 
falecido. 

LUIS ANTONIO SANTA BARBARA - Militante do MR-8' 
Falecido em 28 Ago 71, em confronto com agentes dos Orgãos de 
Segurança, em Brotas de Macaúbas/BA. (O ESTADO DE SINO PAULO de 16 
Set 81). 

LUIS EDUARDO DA ROCHA MERLINO - Militante do POC. 
Faleceu em 1971, vitima de atropelamento, na rodovia BR-116, na 
altura da cidade de Jacupiranga, quando jogou-se sob as rodas de 
um carro, no momento em que estava sendo transportado para o Rio 
Grande do Sul. ( O GLOBO, de 01 Ago 79). 

LUIZ 	HIRATA - Militante da AP (AÇA0 POPULAR). 
Falecido em 16 Dez 71, em São Paulo/SP. Ao tentar a fuga, sofrendo 
lesões traumáticas graves, baixando ao hospital onde veio a 
falecer, em conseqüência, conforme relatório do Inquérito 40/71- 
DEOPS/SSP/SP. 

MARLENE  VILLAS-BOAS FINTO - Nada Consta. Registra-se 
MARILENA VILLS-BOAS PINTO, militante do MR-8, autora do 
assassinato do Maj EB JOSE jULIO TOJA MARTINEZ juntamente com seu 
amante MARIO DE SOUZA PRATA, em 02 Abr 71; na tentativa de fuga, 
foi gravemente ferida num tiroteio vindo a falecer a caminho do 
hospital. 

MARIO DE SOUZA PRATA - Militante do MR-8. No dia 02 
Abr 71, após assassinar o Maj EB JOSE TOJA MARTINEZ, tentou furar 
o cerco da equipe de segurança, através de intenso tiroteio, sendo 
ferido e morto. 

MAURICIO GUILHERME DA SILVEIRA - Militante da VPR. 
Falecido quando era transportado ao Hospital Salgado Filho, após 
tiroteio com agentes de segurança, ao reagir à prisão, na rua 
Cupertino Durão/RJ, no dia 22 Mar 71. Seu falecimento foi 
publicado pelo Diário de Noticias de 23 Mar 71, 

NICOLAU 21 - Nada consta. 

NILDA CARVALHO CUNHA - Militante do MR-8. Falecida 
em clinica particular,no dia 14 Nov 71, em Salvador/BA, tendo como 
causa edema cerebral. 

MIJAS DE SOUZA CARVALHO - Militante do PCBR. 
Falecido dia OS Fev 71 em Maria Farinha/PE . (O ESTADO DE SA0 
PAULO de 21 Mai 77). 

OTONIEL CAMPOS BARRETO - Militante do MR-8' Falecido 
em tiroteio no dia 28 Ago 71, na Fazenda Buriti, em Buriti 
Cristalino/BA, quando acompanhava CARLOS LAMARCA. 

RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA - Militante da AP. 
Falecido em 05 Jan 71, no HCE, em virtude de agressão a faca por 
parte de outro preso de nome MOACIR MOUTINHO. 
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RAIMUNDO  GONÇALVES FIGUEIREDO - Militante da VAR- 
PALMARES. Falecido em 27 Abr 71, em Recife/PE, em confronto com 
agentes dos Orgãos de segurança (imprensa). Documento do Comitê 
Pró-Anistia dos Presos Políticos do Brasil, década de 70, diz que 
o mesmo foi assassinado pela repressão politica no dia 27 Abr 71, 
em sua casa, no Alto da Balança, em Recife/PE. 

ROBERTO LANARI - Nada consta. 

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

1972: 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA - Militante da ALN. 
Falecido durante intenso tiroteio com Agentes de Segurança, 
ocorrido na Av. República do Líbano/RJ, em 20 Jan 72. Conhecido 
também por "MIGUEL" ou "MATEUS", utilizava ainda o nome falso de 
"JOAO MARIA DE FREITAS". Pertenceu à ALN/RJ (Organização 
Terrorista), tendo participado de vários assaltos e atentados a 
bomba no RJ. Em 1970, esteve em Cuba, onde passou por um curso de 
Guerrilha Urbana. Em Jan 72, após matar com uma rajada de 
metralhadora, um cabo da Polícia Militar em São Paulo , foi morto 
por Agentes de Segurança que passavam pelo local, em diligência de 
rotina (Jornal do Brasil, 22 Jan 72). Circunstâncias noticiadas 
pelo JORNAL DO BRASIL de 09 Nov SO, diz "ALEX DE PAULO XAVIER 
PEREIRA e GELSON REICHER, que haviam matado, momento antes, com 
uma rajada de metralhadora, o Cabo da PM SILAS BISPO FECHE, foram 
mortos, segundo o versão oficial, em tiroteio com agentes de 
segurança na Av República do Líbano, no ibirapuera (...) O laudo 
de necropsia foi feito em nome de Jono MARIA DE FREITAS, nome 
falso de ALEX. 

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

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

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

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CABRAL - Militante da ALN. 
No dia 12 Abr 72, no Rio de Janeiro, ao ser surpreendido com a 
ordem de prisão em um "aparelho", reagiu, travando-se cerrado 
tiroteio, vindo a falecer. (Obs: seus crimes e morte tiveram 
ampla divulgação pela imprensa). A Certidão de Obito nla 8625, 
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• 	livro de óbitos ns/ F-100, fls 260v, dando a morte como ocorrida às 
' 05:25 horas de 12 Abr 72, na rua Zizi nse. 115, Lins de Vasconcelos, 

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

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

CARLOS  NICOLAU DANIELLI - Militante do PCdoB. No dia 
30 Dez 72, foi levado à Av. Engça Armando de Arruda Pereira, onde 
disse que tinha encontro às 17:00 hs com um membro do Comitê 
Central. Na hora prevista, um VW branco placa CN-1006 (roubado), 
passou lentamente pelo local e parou cerca de 10 m à frente; ato 
continuo, DANIELL1 correu em direção ao carro, alertando os dois 
ocupantes do veiculo, os quais abriram fogo contra os Agentes de 
Segurança, estabeleceu-se, então, intenso tiroteio, no qual foi 
gravemente ferido, vindo a falecer quando era conduzido ao 
Hospital das Clinicas. (O ESTADO DE sno PAULO de 02 Jan 73). 

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

FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA - Militante do PCBR. 
Falecido dia 29 Dez 72,no Grajaú/RJ, por seus próprios 
companheiros, os quais travaram intenso tiroteio com a equipe de 
segurança que se aproximava do local. (Jornal ULTIMA HORA, de 17 
Jan 73). 

GASTONE LUCIA CARVALHO BELTRAO - Militante da ALN. 
Faleceu dia 22 Jan 72, após travar tiroteio com Agentes de 
Segurança em São Paulo/SP. 

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

GETULIO DE OLIVEIRA CABRAL - Militante do PCBR. 
Faleceu dia 29 Dez 72, no Rio de Janeiro, em tiroteio com Agentes 

CO INTU DgfiCUU 



COHTLIDENUAI 
• 	*de Segurança, após ter atirado, juntamente com outros companheiros 

no terrorista FERNANDO AUGUSTO DA FONSECA. (ULTIMA HORA de 17 Jan 
73). 

GRENALDO DE JESUS DA SILVA  - Morto em 30 Mai 72 ao 
tentar sequestrar um avião comercial em São Paulo. 

HELCIO PEREIRA FORTES  - Militante da ALN. Falecido 
no dia 28 Jan 72, ao dar entrada no Hospital das Clinicas em São 
Paulo, após travar tiroteio com Agentes de Segurança que o 
perseguiam. (Jornal CORREIO DA MANHP de 31 Jan 72). 

HIROAKI TORIGOI  - Militante do MOLIPO. Em 05 Jan 72, 
localizado em um veiculo roubado, (VW AI-4407, no bairro de Santa 
Cecília/SP), foi interceptado, em conseqüOncia travou-se intenso 
tiroteio com agentes dos Orgãos de Segurança, sendo ferido 
gravemente, conduzido para o Pronto Socorro onde veio a falecer. 
(O JORNAL de 20 Jan 72). 

ISMAEL DE JESUS SILVA  - Nada consta. Registra-se 
ISMAEL SILVA DE JESUS, militante do PCB. Suicidou-se em 09 Ago 
72, época em que se encontrava recolhido à prisão em Goiânia/GO. 

IURI XAVIER PEREIRA  - Militante da ALN. No dia 14 
Jun 72, em São Paulo, após dada voz de prisão pelos agentes de 
segurança reagiu à bala vindo a falecer no local. 

JEOVA DE ASSIS GOMES  - Militante do MOLIPO. Falecido 
dia 09 Jan 72, em Guará/GO, no campo de futebol, após lhe ser dada 
voz de prisão pela equipe de segurança, momento em que retirou do 
bolso uma granada e tentou acioná-la. 

JORO CARLOS CAVALCANTE REIS  - Faleceu em 02 Nov 72, 
em São Paulo, após travar violento tiroteio com agentes de 
segurança, quando do estouro do "aparelho" do "MOLIPO" (Movimento 
de Libertação Popular). 

JORO MENDES ARAUJO  - Faleceu no dia 24 Jan 72, 
quando se escondia num "aparelho" da ALN, em Recife/PE, resistiu à 
prisão, sendo ferido juntamente com outro terrorista, que foi 
preso. Mesmo gravemente atingido, evadiu-se, lançando-se ao mar. 
Posteriormente, seu corpo foi resgatado do mar. 

JOSE BARTOLOMEU RODRIGUES DE SOUZA  - Militante do 
PCBR. No dia 29 Dez 72, no Grajaú/RJ, no interior de um Fuscão 
roubado, ao ser abordado pelas equipes de segurança, travou 
intenso tiroteio, resultando sua morte. 

JOSE INOCENCIO PEREIRA  - Nada consta. 

JOSE JULIO DE ARAUJO  - Militante da ALN. Preso em 18 
Ago 72, após, interrogatório, foi levado para encontrar com outro 
terrorista, quando entrou em luta corporal com um policial que o 
escoltava, apossando-se de sua arma e tentando fugir, atirando, 
quando então foi baleado e vindo a falecer. 

JOSE SILTON PINHEIRO  - Militante do PCBR. No dia 29 
Dez 	72, estando em Volkswagem no Grajaú com seu grupo de 
terroristas, 	ao ser 	abordado pelas 	equipes de agentes de 
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carro incendiado-se e o nominado falecido no local. 
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LAURIBERTO JOSE REYS  - Militante do MOLIPO. No dia 
27 Fev 72, em Tatuapé/SP, ao resistir à prisão, travou, em 
companhia de outro terrorista, violento tiroteio com a equipe de 
agentes de segurança, ferindo um policial e matando um transeunte. 
Foi ferido e, não resistindo, faleceu no local. 

LIGIA  MARIA SALGADO NOBREGA  - Em 29 Mar 72, quando 
do "estouro" de "aparelho" da VAR-PALMARES, no Rio de Janeiro, 
resistiu à bala a ordem de prisão, sendo ferida e falecendo 
posteriormente. Assassinada na residência de um companheiro por 
adendo do DOI/CODI, juntamente com dois outros companheiros, na Av 
Suburbana 8988 casa 72, Quintino, Rio. (Jornal COMPANHEIRO, 27 
Fev/ 11 Mar 80), 

LINCOLN CORDEIRO OEST  - Militante do PCdoB. Preso em 
20 Dez 72, no Rio de Janeiro, foi atingido mortalmente, após 
tentar fugir da equipe de agentes de segurança. (Jornal O DIA, de 
06 Jan 73). 

LOURDES MARIA WANDERLEY PONTES  - Militante do PCBR. 
Falecida no dia 29 Dez 72 em Bento Ribeiro/RJ, após o aparelho em 
que residia com outro terrorista, ser cercado pela equipe de 
agentes de segurança, tentando romper à bala, o cerco, inclusive 
empregando granadas de mão. Na ocasião utilizava uma identidade 
com nome de "LUCIANA RIBEIRO DA SILVA". (Morte noticiada pelo 
jornal ULTIMA HORA de 17 Jan 73; na ocasião usava falsa identidade 
em nome de LUCIANA RIBEIRO DA SILVA), 

LUIZ ANDRADE DE SA E BENEVIDES  - Nada consta-
Registra-se LUIS ALBERTO ANDRADE DE SA E BENEVIDES, militante do 
PCBR. Morreu em desastre de automóvel no dia 09 Mar 72, na Rodovia 
que liga caruaru a Lajes (Pernambuco) em companhia de sua esposa 
MIRIAM LOPES VERBENA. (CORREIO BRAZILIENSE, 16 Mar 72 e JORNAL DO 
BRASIL de 13 Mai 72). 

LUIS GUILHARDINI  - Membro do Comité Central do 
Partido Comunista do Brasil (CC/PCdoB), preso em Dez 72. Segundo 
publicação do Comitê pró-Anistia Geral do Presos Políticos, da 
década de 70 , teria sido morto após sua prisão no Rio de 
Janeiro/RJ. Não existem dados que comprovem que esse elemento 
tenha sido morto e, se o foi, não há dados sobre as circunstâncias 
dessa presumível morte. 

MARCOS NONATO DA FONSECA  - Militante da ALN. Após 
travar violento tiroteio com agentes dos órgãos de segurança, foi 
ferido e, em conseqüência, veio a falecer no dia 14 Jun 72, em São 
Paulo/SP. Nessa ocorrência, foram feridos dois policiais. Exame de 
necrópsia realizado em 14 Jan 72 pelo Instituto Médico Legal do 
Estado de São Paulo. 

MARIA REGINA LOBO LEITE FIGUEIREDO  - Em Mar 72, 
quando do estouro de "aparelho" da VAR-PALMARES, no Rio de 
Janeiro/RJ, resistiu à bala a ordem de prisão, sendo ferida e 
falecendo posteriormente. Morta nas mesmas circunstâncias que 
LIGIA MARIA SALGADO DE NOBREGA. O fato foi noticiado pelo mesmo 
jornal, mesma dada. 
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MIRIAM  LOPES VERBENA  - Militante do PCBR na década 

de 60. Morreu em acidente de automóvel dia 09 Mar 72, na Rodovia 
que liga Caruaru a Lajes (Pernambuco) em companhia de seu marido 
LUIS ALBERTO ANDRADE DE SA E BENEVIDES. (Correio Braziliense. 16 
Mar 72). Morreu junto com LUIZ ALBERTO ANDRADE SA E BENEVII)ES. 
Fato noticiado pelo mesmo jornal, mesma data. 

RUY OSVALDO AGUIAR PFITZENREUTER - Militante do 
PORT. Em 15 Abr 72, em São Paulo/SP, ao receber VOZ de prisão, 
sacou de sua arma e atirou na equipe de segurança, sendo ferido, 
mesmo assim, conseguiu evadir-se aproveitando a escuridão, porém 
caiu adiante, sendo conduzido ao hospital e falecendo no trajeto. 
O exame de necropsia foi realizado pelo IML/SP, dia 26 Abr 72. 

VALDIR SALLES SABOIA - Em 23 Dez 72, morreu, ao ter 
o "aparelho" em que residia com outro terrorista do PCBR, cercado 
por equipes de segurança, procurou romper, á bala, o cerco, 
inclusive empregando granadas de mão. Este fato foi amplamente 
divulgado pela imprensa. (ULTIMA HORA, de 17 Abr 73). 

WILSON FERREIRA - Nada consta. 

1973: 

ALEXANDRE VANUCHI LEME  - Militante da ALN. Falecido 
em 1973. (Folha de São Paulo, 26 Mar 83). 

ALMIR CUSTODIO DE LIMA - Militante do PCBR. Falecido 
em 27 Out 73, no Rio de Janeiro/RJ, ao resistir à voz de prisão 
(JORNAL DO BRASIL de 17 Nov 73). 

ANATALIA DE SOUZA ALVES MELO - Militante do PCBR. 
Suicidou-se em 13 Jan 73, no interior do DOPS/PE . (JORNAL DO 
BRASIL de 23 Jan 73). 

ANTONIO CARLOS BICALHO LANA - Militante da ALN. 
Morto em Nov 73, em São Paulo/SP, em confronto com agentes dos 
órgãos de segurança . (0 ESTADO DE SA0 PAULO de 01 Dez 73). 

ARNALDO CARDOSO ROCHA - Militante da ALN. Falecido 
em 15 Mar 73, em confronto com agentes dos órgãos de segurança, 
ocorrido no bairro da Penha/SP. (JORNAL DO BRASIL, 16 Mar 73). 

EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS - Militante do POR. 
Morreu no dia 04 Set 73, em confronto com agentes dos órgãos de 
segurança, em Moema/SP. Mesmas circunstâncias da morte de MANOEL 
LISBOA DE MOURA. 

■ 

EUDALDO  GOMES DA SILVA - Militante da VPR. Faleceu 
em 08 Jan 73, em Recife/PE, ao reagir a ordem de prisão, travando-
se intenso tiroteio com agentes do órgãos de segurança, vindo a 
falecer em conseqüéncia dos ferimentos. Mesma circunstância da 
morte de PULINE PHILIPE REISOHSTUL. 

EVALDO LUIS FERREIRA DE SOUZA - Conhecido também por 
"SERGIO", utilizava C.) nome falso de "RENATO PEREIRA DA SILVA". 
Pertenceu à VPR (Organização terrorista) autor de vários 
seqüestros de Embaixadores no Brasil. Em 1967, esteve em Cuba, 
onde permaneceu por cinco anos, freqüentando vários cursos de 
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• ^ 	Guerrilha Urbana. Retornou ao Brasil a fim de organizar a VPR, 
• comando regional em Recife/PE. Em 08 Jan 73, ao ser "estourado" um 

aparelho da VPR em Paulista/PE, os terroristas reagiram a tiros à 
ordem de prisão, travando intenso tiroteio com as equipes dos 
órgãos de segurança, resultando em vários feridos, entre os quais 
se encontrava o nominado que veio a falecer. Mesma circunstância 

• da morte de EUDALDO GOMES DA SILVA. 

FRANCISCO EMANUEL PENTEADO - 	Militante da ALN. 
Faleceu em 15 Mar 73, em tiroteio com agentes dos órgãos de 
segurança no bairro da Penha/SP. (jornal do Brasil, 16 Mar 73). 

FRANCISCO SEIKO  OKAMA  - Militante da ALN. Faleceu em 
15 Mar 73, no bairro da Penha/SP, após travar tiroteio com agentes 
dos órgãos de segurança.(Jornal do Brasil, 16 Mar 73). 

GILDO  MACEDO LACERDA  - Militante da APML. Dado como 
desaparecido por familiares, pela imprensa e por defensores dos 
Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ. Nesta 
Organização não há dados que comprovem essa versão. Junto com JOSE 
CARLOS NOVAES DA MATA MACHADO, foram mortos dia 28 Out 73 em 
tiroteio havia às 19:30 hs na esquina da Av. Caxangá com a rua 
General polidora, no Recife. GILDO MACEDO LACERDA faleceu no local 
e JOSE CARLOS NOVAES DA MATA MACHADO a caminho do hospital. (O 
ESTADO DE SA0 PAULO de 01 Nov 73). 

HELBER JOSE GOMES GOULART  - Militante da ALN. Morto 
em São Paulo em 16 Jul 73. Na ocasião portava documentos falsos 
com os nomes de "VALTER APARECIDO DOS SANTOS" e "ACRISIO FERREIRA 
GOMES." (O GLOBO de 19 Jul 73 ). 

HENRIQUE ORNELAS FERREIRA CINTRA  - Nada consta. 
Registra-se HENRIPJE CINTRA FERREIRA DE ORNELAS, Advogado. Acordo 
noticiário de impresa (Diário de Noticias, 23 Ago 73) teria 
cometido suicidio no dia 16 Ago 73, em Brasília/DF. Nesta 
Organização não há dados que comprovem essa versão. 

JARBAS PEREIRA MARQUES  - Militante da VPR. Falecido 
em 08 Jan 73, ao reagir à bala, a ordem de prisão. Mesma 
circunstância da morte de EUDALDO GOMES DA SILVA. 

JOSE CARLOS NOVAES DA MATA MACHADO  - Militante da 
APML. Falecido dia 28 Out 73, em Recife/PE, durante tiroteio com a 
equipe de Agentes de Segurança, na ocasião saíram feridos 02 
(dois) agentes. 

JOSE MANOEL DA SILVA  - Militante da VPR. Faleceu em 
08 Jan 73, em um tiroteio, quando de um estouro em um "aparelho", 
onde se realizava um "Congresso", na localidade de Paulista, em 
Pernambuco. Idem EUDALDO GOMES DA SILVA. 

LINCOLN  BICALHO ROQUE - Militante do PCdoB. Morreu 
em 21 Mar 73, no Rio de Janeiro/RJ, em confronto com agentes dos 
Orgãos de Segurança . (JORNAL ULTIMA HORA de 22 Mar 73). 

LUIZ JOSE DA CUNHA  - Militante da ALN. Faleceu ao 
reagir à ordem de prisão, ocasião em que trocou tiros com agente 
dos Orgãos de Segurança, tendo sido alvejado, vindo a falecer no 
dia 13 Jul 73, em São Paulo/SP. 

MANOEL ALEIXO DA SILVA  - Militante do PCR. Falecido 
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num 	tiroteio com 	a 	policia 	no 	interior 	de 	Pernambuco 
(Ribeirão/PE), em 29 Ago 73. Fato noticiado pelo O GLOBO de 14 Jul 
73. Na ocasião de sua morte utilizava documento falso em nome de 
ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA. (CORREIO DA MANHÃ de 08 Dez 73). 

MANOEL LISBOA DE MOURA - Fundador e um dos 
dirigentes do Partido Comunista Revolucionário (PCR), morto em 04 
Set 73, em São Paulo/SP, após cerrado e violento tiroteio com 
agentes de segurança. Morte noticiada pelo O ESTADO DE SA0 PAULO 
de 05 Set 73: "Dois terroristas ligados ao Partido Comunista 
Revolucionário, MANUEL LISBOA DE MOURA e EMANUEL BEZERRA DOS 
SANTOS, morreram na manhã de ontem, durante tiroteio travado com 
agentes dos órgãos de segurança, em Moema, na capital". 

MERIVAL ARAUJO - Militante da ALN. Em 07 Mai 73, no 
Rio de Janeiro/RJ, morreu em confronto com agentes de segurança. 
No "aparelho" do referido elemento, as autoridades descobriram 
grande quantidade de armamento e munição, inclusive uma carabina 
calibre 12, ainda com vestígios de areia, tudo levando a crer que 
a arma tenha sido utilizada no assassinato do Delegado OCTAVIO 
GONÇALVES MOREIRA JUNIOR. Também foram encontrados dois revólveres 
pertencentes a policiais militares que haviam sido assaltados por 
elementos de um grupo subversivo. O assunto foi amplamente 
divulgado pela imprensa.(Jornal ULTIMA HORA de 08 Mai 73). 

PAULINE PHILIPE REICHSTUL - Morreu em 08 Jan 73, ao 
ser estourado um "aparelho" da VPR, em Paulista/PE. Os terroristas 
reagiram a tiros à ordem de prisão, travando intenso tiroteio com 
as equipes de segurança. (JORNAL DO BRASIL de 17 Nov 73). 

RANUSIA ALVES RODRIGUES - Militante do PCBR. Morreu 
em 27 Out 73 em confronto com agentes de segurança, no Rio de 
Janeiro/RJ. O fato foi noticiado pela imprensa. 

RONALDO MOUTH QUEIROZ - Militante profissional da 
ALN, morto em 06 Abr 73, em São Paulo/SP, em tiroteio com agentes 
de segurança. (FOLHA DE sno PAULO de 07 Abr 73). 

SOLEDAD BARRETT VIEDMA - Morreu em 08 Jan 73, ao ser 
estourado um "aparelho" da VPR, em Paulista/PE. Os terroristas 
reagiram a tiros à ordem de prisão, travando intenso tiroteio com 
as equipes de segurança. (JORNAL DO BRASIL de 17 Nov 73). 

SONIA MARIA LOPES DE MORAES ANGEL JONES - Militante 
da ALN. Faleceu em 30 Nov 73, na região de Santo Amaro/SP, ao 
reagir à bala, à voz de prisão. Sepultada com o nome de ESMERALDA 
SIQUEIRA AGUIAR, constante de uma identidade que utilizava por 
ocasião de sua morte. (JORNAL DO BRASIL de 15 Mai 80). 

1975: 

JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - Oficial da PM/SP e 
militante do PCB. Suicidou-se em 08 Ago 75, por enforcamento, no 
interior da cela que ocupava no DOI/II EX, conforme apurado em 
IPM. 

JOSE MAXIMILIANO DE ANDRADE NETO - Cel Ref PM/SP e 
militante do PCB. Segundo noticiário de imprensa, teria falecido 
vítima de infarto. Nesta Organização não há dados que comprovem 
essa versão. A rádio Havana em 01 Nov 75, em noticiário para o 
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, . 	Brasil, "foi assassinado e sua morte apresentada como suicídio". 

PEDRO JERONIMO DE SOUZA - Falecido em 17 Set 75, em 
Fortaleza/CE. Foi instaurado inquérito no 2sa Distrito, em 
Fortaleza/CE, sobre sua morte. Nada consta nos arquivos, sobre o 
resultado do inquérito; todavia, em algumas publicações da 
imprensa, teria sido suicídio. 

WLADIMIR HERZOG - Militante do PCB. Suicidou-se em 
25 Out 75, por enforcamento, no interior da cela que ocupava no 
DOI/II EX, segundo apurado em IPM e laudos elaborados pelos órgãos 
competentes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 
(SSP/SP), 

1976: 

ANGELO ARROYO - Membro do Comitê Central do Partido 
Comunista do Brasil (CC/PCdoB), morto em Dez 76, em São Paulo/SP, 
quando do desmantelamento de uma reunião do CC/PCdoB, fato 
amplamente noticiado pela imprensa. (O GLOBO de 17 Dez 76). 

JORO BATISTA FRANCO DRUMOND - Militante do PCdoB. 
Falecido em 16 Dez 76, em São Paulo/SP, em confronto com agentes 
dos órgãos de segurança. (REVISTA VEJA de 29 Dez 76). 

JOAO ROSCO PENIDO BURNIER - Assassinado em 11 Out 
76, em Aragarças/MT, por um policial militar. (Agência JORNAL DO 
BRASIL/MT dia 15 Out 76). 

MANOEL FIEL FILHO - Em 17 Jan 76 foi encontrado 
morto (teria se suicidado por enforcamento, usando uma meia) em 
uma cela de um órgão de segurança de São Paulo, onde estava preso. 
(Jornal O Estado de São Paulo, de 20 Jan 76. 

PEDRO VENTURA FELIPE DE ARAUJO POMAR - Militante e 
fundador do PCdoB. Faleceu em 16 Dez 76, em tiroteio por ter 
resistido à bala à voz de prisão em sua casa, em São Paulo, onde 
funcionava um "aparelho" do PCdoB. (O GLOBO, 16 Mar 77). 

1977: 

JOSE SOARES DOS SANTOS - Segundo sua viúva, RUTE 
GOTTSCHALF DOS SANTOS, ele foi trucidado por policiais militares 
(em 1977)". Na época ela movia processo na justiça "contra esses 
policiais". (Revista Isto E, 15 Mar 78). Não há dados que possam 
confirmar essa versão. 

1979: 

ALBERI VIEIRA DOS SANTOS - "Ex-guerrilheiro não 
morreu por motivos políticos. O ex-Coronel do Exército JEFFERSON 
CARDIM DE ALENCAR OSORIO descartou a possibilidade de conotação 
política no assassinato do ex-sargento da Brigada Militar, 
ocorrido 	no dia 	11 de 	fevereiro último na localidade de 
Medianeira, no sudoeste do Paraná." 

"Para o ex-Coronel, ALBERI, seu companheiro de Guerrilha em 
1965, (...) se tivesse sido assassinado em Mato Grosso, onde vivia 
numa região afastada, ai poderia haver dúvidas (...) O assassinato 
de ALBERI provavelmente está vinculado à morte do irmão dele há 
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. trés anos passados. Aliás, antes de nos despedirmos em Porto 

Alegre, recomendei que tivesse cuidado. ALBERI respondeu que teria 
de apurar tudo sobre a morte do irmão caçula, pois queria que os 
assassinos respondessem na justiça..."(Jornal Folha de São Paulo, 
22 Fev 79). 

BENEDITO GONÇALVES - Metalúrgico. Morreu em Ago 79, 
em Divinópolis/MG, "vítima dos ferimentos que sofreu nos choques 
de um piquete no início da greve" de 6 mil metalúrgicos daquele 
município. (Jornal O Estado de São Paulo, de 22 Ago 79). 

GUIDO LEAO (DOS SANTOS) - Falecido no decorrer de 
uma greve de metalúrgicos, em 1979, no município de BETIM/MG. 
(Jornal Em Tempo, edição de Dez 80/Jan 81). 

OTACILIO MARTINS GONÇALVES - Nada consta. 

SANTOS 	(SANTO) DIAS DA SILVA - Funcionário da 
Filtros Mann que, no dia 30 Out 79, foi alvejado (e morto) por um 
tiro "durante um piquete de grevistas, na porta da Sylvánis, em 
Campo Grande (Santo Amaro, zona sul de São Paulo). LUIS CARLOS 
FERREIRA, operário que participava da manifestação, identificou o 
soldado PM HERCULANO LEONEL, integrante da Rondas Ostensivas 
Tobias Aguiar (ROTA) 220, como autor do disparo. Condenado pela 10L 
Auditoria Militar de São Paulo, em Abr 82, a seis meses de prisão 
por homicídio simples, Leonel recorreu da sentença. Em Dez 83, D 
Tribunal de justiça Militar de São Paulo (...) absolveu o soldado 
por unanimidade. 05 juizes decidiram que Leonel 'não concorreu 
para o fato'. (...) Em 20 Mai 86, o então governador de São Paulo, 
Franco Montoro, determinou à Procuradoria Geral do Estado 
providOncias para o pagamento imediato de pensão à viúva do 
operário, ANA MARIA DIAS, de acordo com sentença proferida pelo 
juiz ARMANDO SERGIO DE TOLEDO da E" Vara da Fazenda Estadual, em 
Nov 85". (Jornal Folha de São Paulo, 02 Abr 87). 

1980: 

RAIMUNDO FERREIRA LIMA - "(...) Com dois tiros, um 
na cabeça e outro no estômago, foi encontrado morto (29 Mai 80), 
no município de Araquaina/GO, o lavrador RAIMUNDO FERREIRA LIMA, 
candidato da oposição á presidéncia do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Conceição do Araguaia/PA e agente pastoral de 
Itaipavas". 

"Acreditava-se que o lavrador e líder foi sequestrado e 
assassinado por questões de terra. Dias antes, seu nome figurou 
numa lista de seis pessoas - entre elas o padre ARISTIDES - 
condenadas à morte. São elas as que mais se destacam na luta em 
favor dos posseiros da região contra a expulsão de suas terras". 
(Jornal do Brasil, 02 jun 80). 

WILSON DE SOUZA PINHEIRO - "(...) O presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, na fronteira com 
a Bolívia, Wilson de Souza Pinheiro, foi morto anteontem (22 Jul 
80) à noite, a tiros na sede da entidade. Dirigentes da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (...) 
acreditam que ele tenha sido morto por questões de líderes 
sindicais rurais, ultimamente, vinha recebendo ameaças por parte 
de fazendeiros que estão encontrando resisténcia dos sindicatos 
para realizar desmatamentos em áreas ainda habitadas por 
seringueiros e posseiros".(Jornal do Brasil, 24 Jul 80). 

CUIÈ1HDERICLAEL 

 

   

    



CORITLIDEHMEL 
LYDA MONTEIRO DA SILVA - Nada consta. Registra-se 

LYDA MONTEIRO DIAS, secretária da ABI/Rio que morreu em Ago 80, ao 
abrir uma carta-bomba endereçada à ABI (imprensa). 

Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. A 
respeito foi realizado um inquérito. 

MARGARIDA MARIA ALVES - Ex-presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande/PB, foi morta no dia 12 
Ago 83, na porta de sua casa, com um tiro (no rosto) de 
"espingarda calibre 12". Na ocasião, ela estava movendo "72 ações 
trabalhistas em favor de camponeses, contra proprietários de 
terras daquela região da Paraíba." 

No inicio da madrugada de 06 Jul 88, "sob um clima de grande 
revolta popular, o fazendeiro ANTONIO CARLOS COUTINHO REGIS foi 
absolvido, pelo tribunal do juri popular de Alagoa Grande/PB, da 
acusação de ter participado do assassinato de MARGARIDA MARIA 
ALVES." (Jornal Zero Hora/Porto Alegre/RS, de 07 Jul 88). 

ANTONIO CARLOS SILVEIRA ALVES - Morto em decorrência 
de acidente com arma de fogo, quando organizava com companheiros a 
resistência ao golpe militar, em 1Q- de abril de 1964. (Jornal "Em 
Tempo" de 19 Jun/ 02 Jul 80). 

CATARINA ABI-EÇAB - Faleceu em Nov 68, no antigo 
Estado da Guanabara, em acidente automobilístico com seu irmão 
JOAO ANTONIO ABI-EÇAB. 

	

ISHIRO 		NAGAMI - 	Militante da ALN. Faleceu no 
Hospital das Clínicas (São Paulo), em 04 Set 69. Naquela data, ao 
transportar explosivos em seu carro - auto Volkswagen, ano 1969, 
placas 44 52 75, quando trafegava pela rua da Consolação, de 
frente ao nça758 - foi vitima da explosão acidental do material 
transportado. Após o ocorrido, entre outros objetos, foram 
encontradas duas armas de fogo, pela policia. 

SERGIO CORREIA - Nada consta. 

ARI ROCHA MIRANDA - Militante da ALN (Grupo Tático 
Armado). Faleceu no dia 11 Jun 70, vitima de um disparo feito por 
seu companheiro EDUARDO LEITE "Bacuri", também militante da ALN, 
quando do assalto que empreenderam contra uma perua do Banco 
Nacional de Minas Gerais. Seu corpo teria sido sepultado 
clandestinamente pelos seus próprios companheiros de militância. 
("O Jornal" 07 Fev 72). 

LUIZ AFONSO MIRANDA DA COSTA REGO - Consta como LUIZ 
AFONSO DE MIRANDA COSTA RODRIBUES - Pertenceu ao grupo de fogo da 
ALN. Participou de vários assaltos a bancos no antigo Estado da 
Guanabara. Foi morto numa ação contra a sentinela da Gábrica de 
Projetis de Artilharia do Andarai. Seu óbito foi registrado no 
livro 344, fls. 94 verso, sob o nua 119.762 na 8A- circunscrição 
(Registro civil de pessoas naturais) - Freguesia do Engenho Velho. 
Data de falecimento: 25 Jan 70. 

ANGELO PEZZUTI DA SILVA - Morreu na Bélgica em 1975, 
num acidente de moto. (Jornal "O Estado de São Paulo", 16 Jul 89). 
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CARMEM  JACOMINI  - 	 Nada consta. 	Consta CARMEN 

MONTEIRO JACOMINI - Militante da VPR na década de 60. Segundo 
documento do Comité Brasileiro pela Anistia, de 1985, morreu em 
Abr 77, na França, em desastre de automóvel. Nada consta, 
oficialmente, que confirme esse dado. 

MARIA AUXILIADORA LARA BARCELOS  - No dia 01 Jun 76, 
"jogou-se debaixo de um trem de metrõ na estação de Neu-Westend, 
em Berlim Ocidental". (Revista "Veja" de 07 Dez 77). 

TEREZINHA VIANA DE JESUS  - Suicidou-se em 02 Fev 78 
na Holanda, onde estava exilada desde 1974, conforme "DossiO dos 
Mortos e Desaparecidos", elaborado pelo Comitê Brasileiro pela 
Anistia - Seção, Rio Grande do Sul, impresso pela Companhia 
Riograndense de Artes Gráficas. (CORAS). 

FREI TITO DE ALENCAR LIMA  - "Frade Dominicano". 
Banido do pais em 13 Jan 71, quando do seqdestro do embaixador da 
Alemanha no Brasil, viajou para o Chile. 

Após algum tempo, instalou-se na comunidade dominicana de 
Arbresle (França). 

No dia 07 Ago 74, Frei Tito enforcou-se, pendurando-se em 
uma árvore. 

Em 1983, os restos mortais de Frei Tito foram trasladados de 
Paris para Fortaleza. (conforme "Dossié dos Mortos e 
Desaparecidos" elaborado pelo Comité Brasileiro pela Anistia - 
Seção do Rio Grande do Sul, impresso pela Companhia Riograndense 
de Artes Gráficas). 

NILTON ROSA DA SILVA  - Aos 24 anos de idade, foi 
mortalmente ferido à bala durante distúrbios de rua, no 15 dia Jun 
73, numa luta que envolveu grevistas da mina de cobre "Eltenente", 
policiais e estudantes, em Santiago/Chile. Seu corpo foi enterrado 
no Cemitério Geral de Santiago, em 18 Jun 83. NILTON pertencia às 
Brigadas do MIR - Movimento de Izquierda Revolucionário. (Jornal 
"A Tarde/Salvador", 20 Jun 78); "Dossié dos Mortos e 
Desaparecidos", elaborado pelo Comité Brasileiro pela Anistia - 
Seção do Rio Grande do Sul, impresso pela Companhia Riograndense 
de Artes Gráficas. (CORAS). 
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ANTONIO  JOAQUIM  MACHADO - Militante da VAR-PALMARES. 
Segundo noticiário da imprensa e documento de entidades de defesa 
dos direitos humanos, teria sido morto ou desaparecido no ano de 
1971. Não há dados que comprovem essa versão. 

ANTONIO DE PADUA COSTA  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

ANTONIO TEODORO DE CASTRO  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

ARMANDO TEIXEIRA FRUTUOSO'  - Militante do PC do B, 
dado como desaparecido no Brasil em Set 75 (pela imprensa e por 
entidades de defesa dos direitos humanos). Não há dados que 
confirmem essa versão. 

ARILDO VALADRO  Militante do PC do B e guerrilheiro 
no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos últimos 18 anos e 
documentos de entidades de defesa dos direitos humanos, teria sido 
morto ou desaparecido no Araguaia. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

AUREA ELIZA PEREIRA VALADRO  - Militante do PC do B e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

AYLTON ADALBERTO MORTATI'  - Pertenceu, na década de 
60, ao MOLIPO, do qual foi um dos dirigentes, ingressando mais 
tarde na ALN, setor armado. Em 04 Nov 69, comandou o sequestro do 
BOEING da VAR IG, na rota BUENOS AIRES-SANTIAGO, desviando-o para 
CUBA. Em Abr 1970, foi demitido do Corpo de Oficiais da Reserva de 
2da. classe, tendo sido cassada a sua Carta-patente, de acordo com o 
AI-5. Em Jul 72, foi condenado a 21 anos de reclusão pelo 
sequestro do BOEING da VARIG. Encontrava-se foragido no exterior. 
Falecido, conforme panfleto da ALN, de 1972. Neste Orgão consta 
que foi morto em 04 Nov 71, quando foi "estourado" um aparelho na 
Rua Cervantes N- 7, em São Paulo. Na ocasião usava um "documento" 
(passaporte) em nome de "Eduardo Janot Pacheco". 

BERGSON SURJA() FARIAS'  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

CAIUBY ALVES DE CASTRO  - Militante do PCB. Detido 
pelo DOPS/GUANABARA, em Mai 68, participando de agitaçbes de rua, 
foi posto em liberdade em 06 Mai 68, após prestar declaraçbes. 
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ADRIANO FONSECA FERNANDES  FILHO  - Militante da VPR 
e guerrilheiro no Araguaia. Segundo o noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

ALUISIO PALHANO PEDREIRA FERREIRA  - Militante da 
VPR. Segundo o noticiário da imprensa em geral e documentos de 
entidades de defesa dos direitos humanos, teria desaparecido em 
maio de 1971, em São Paulo. Todavia, não existem dados que 
comprovem essa versão. 

ANA ROSA KUCINSKI DA SILVA'  - Militante da ALN. 
Segundo o noticiário da imprensa em geral, teria desaparecido em 
São Paulo/SP, em 22 Abr 74. NãD há dados que comprovem essa 
versão. 

ANDRE GRABOIS  - Militante do PC do B e guerrilheiro 
no Araguaia. Segundo o noticiário da imprensa nos últimos 18 anos 
e documentos de entidades de defesa dos direitos humanos, teria 
sido morto ou desaparecido no Araguaia. Nâ há dados que comprovem 
essa versão. 

ANTONNIO DOS TRES REIS OLIVEIRA "ARGEU"  - Militante 
da ALN pertencente ao "grupo de fogo" ou "Grupo Armado GTA". 
Faleceu em 17 Mai 70, em TaubateiSP, quando uma equipe de 
segurança procurava averiguar a existência de um provável 
"aparelho", sendo que resultou na sua morte. 

ANTONIO ALFREDO CAMPOS  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

ANTONIO 	"ALFAIATE"- 	Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de oefesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparEcido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

ANTONIO CARLOS MONTEIRO TEIXEIRA  - Militante do PC 
do B e guerrilheiro no Araguia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. NãO há 
dados que comprovem essa versão. 

ANTONIO GUILHERME RIBEIRO  RIBAS.- Militante do PC do 
B e guerrilheiro na Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 
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Segundo noticiário da imprensa e documentos de entidades de defesa 
dos direitos humanos, teria desaparecido em Nov 73. Não há dados 
que comprovem essa versão. 

/ 

CARLOS ALBERTO SOARES DE FREITAS - Militante da VAR-
PALMARES (dirigente). Segundo noticiário da imprensa e documentos 
de entidades de defesa de direitos humanos, teria desaparecido no 
RIO DE JANEIRO/RJ, em Fev 71. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

CELSO GILBERTO DE OLIVEIRA - Militante da VPR. 
Participou do sequestro do Embaixador Suiço GIOVANNI ENRICO 
BUCHER, em 07 Dez 70, do qual resultou o assassinato do agente da 
Polícia Federal HELIO CARVALHO DE ARAUJO. Enquanto o referido 
diplomata permanecia em cativeiro, foi detido por uma equipe do 
então CISA e encaminhado ao DOI/I EX, em 11 Dez 70. 

CILON DA CUNHA BRUM'-  Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

CIRO FLAVIO SALAZAR E OLIVEIRA - Militante do PC do 
B e guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

CUSTODIO SARAIVA NETO - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

DAVID CAPISTRANO  DA  COSTA 	Militante do PCB. De 
acordo com noticiário da imprensa e documentos de entidades de 
defesa dos direitos humanos, teria sido morto ou desaparecido. Não 
há dados que comprovem essa versão. 

DANIEL RIBEIRO DA COSTA CALLADO - Militante do PC do 
B e guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

DENIS ANTONIO CASEMIRO 	Pertenceu à VPR, após 
deixar a Vanguarda Armada Revolucionária VAR/PALMARES. Segundo 
familiares e entidades de defesa dos direitos humanos, encontra-se 
desaparecido desde 17 Abr 71. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

DERMEVAL DA SILVA PEREIRA - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

DINAELZA SOARES SANTANA - Militante do PC do B e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
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últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
. humanos, teria sido morta ou desaparecido. 

no Araguaia. Não há dados que comprovem essa versão. 

DINALVA OLIVEIRA  TEIXEIRA  - Militante do PC do El e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
Últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

DIVINO FERREIRA  SOUZA - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

DURVALINO DE SOUZA  1- Nada consta. 

DANIEL JOSE DE CARVALHO  - Militante da VPR, banido 
do território nacional em 1971 e, segundo a Igreja e publicações 
da imprensa, desaparecido na Argentina desde 1973. Não há 
registros que comprovem o seu desaparecimento. 

EDMUR PERICLES CAMARGO !  - Pertenceu ao PCB, VAR-
PALMARES e ALN. Mais tarde, fundou no RIO GRANDE DO SUL, sua 
própria organização denominada M3G-MARX, MAO, MARIGHELA e GUEVARA, 
da qual foi dirigente. Banido do território nacional em 1971, 
asilado no CHILE, constando ter viajado para diversos países e 
finalmente dado como desaparecido na ARGENTINA, desde Dez 73, 
segundo denunciou a imprensa. Não há registros que comprovem seu 
desaparecimento. 

EDGAR DE AQUINO DUARTE  I- Ex-Cabo Fuzileiro Naval, 
participante ativo do Movimento dos Marinheiros em 1964 e 
militante da VPR, com curso de guerrilha em CUBA. Dado como 
desaparecido por familiares, por publicações na imprensa e por 
defensores dos direitos humanos. Não há registros que comprovem a 
versão do seu desaparecimento. 

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA  - Nada consta. 
Registra-se JOSE MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ex-marinheiro e 
militante da VPR, com curso de guerrilha em CUBA. Dado como 
falecido em 11 Mar 72, por familiares, por noticia da imprensa e 
por defensores dos direitos humanos, com o nome de EDSON CABRAL 
SARDINHA. Neste Orgão, não há registros que comprovem a sua morte. 

ELMO CORREA )-  Militante do PC do B e guerrilheiro no 
Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos últimos 18 anos e 
documentos de entidades de defesa dos direitos humanos, teria sido 
morto ou desaparecido no Araguaia. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

HELENY FERREIRA TELLES GUARIBA  - Militante da VAR-
PALMARES e posteriormente da VPR. Presa em 20 Out 70, em POÇOS DE 
CALDAS/MG, sendo liberada em 01 Abr 71, mediante Alvará de Soltura 
que transformou a prisão preventiva, anteriormente expedida, em 
menagem. Segundo familiares e entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido em 24 Jul 71. Não há 
dados que comprovem essa versão. 
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EDUARDO COLLIER FILHO  - Militante da APML. Desapare-
cido desde Fev 73, segundo familiares e entidades de direitos 
humanos. Não há registros que comprovem essa versão. 

i/ 
ELSON COSTA  - Jornalista e membro do Comité Central 

do Partido Comunista Brasileiro (CC/PCB). Segundo familiares, 
noticias divulgadas pela imprensa e por entidades de direitos 
humanos, está desaparecido desde 15 Jan 75. Não há registros que 
comprovem essa versão. 

EZEQUIAS BEZERRA DA ROCHA - Militante do PCBR. Preso 
pelo DOI/IV EX, no dia 11 Mar 72, tendo sido encontrado em seu 
poder farto material subversivo. Na noite do dia 11 Mar 72, foi 
conduzido para a região da Cidade Universitária (BR/232), a fim de 
cobrir um "ponto", tendo sido nesta ocasião resgatado por seus 
companheiros de subversão, os quais o conduziram num VW 1300, cor 
branca, placa não identificada, apesar de todas as tentativas dos 
agentes de segurança no sentido de detê-lo, o que ocasionou forte 
tiroteio de ambos os lados; entretanto, não há dados que comprovem 
se o mesmo encontra-se morto ou desaparecido. 

FELIX ESCOBAR  - Nada consta. Registra-se FELIX 
ESCOBAR SOBRINHO, militante do MR-8. De acordo com noticiário da 
imprensa e entidades de defesa dos direitos humanos é citado como 
morto ou desaparecido; entretanto, não há dados que comprovem essa 
versão. 

FERNANDO AUGUSTO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA - Militante 
da APML. De acordo com noticiário da imprensa e entidades de 
defesa dos direitos humanos é citado como morto ou desaparecido; 
entretanto, não há dados que comprovem essa versão. 

GILBERTO OLIMPIO MARIA  /7- Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

GUILHERME GOMES LUND 	Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

HELENIRA REZENDE DE SOUZA NAZARETH  - Militante do PC 
do B e guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa 
nos últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos 
direitos humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. 
Não há dados que comprovem essa versão. 

7 
HIRAN DE LIMA PEREIRA  - Jornalista, teatrólogo e 

militante 	do Comité Central do Partido Comunista Brasileiro 
(CC/PCB). Segundo familiares, o noticiário da imprensa e entidades 
de defesa dos direitos humanos, está desaparecido desde Jan 75. 
Não há dados que comprovem essa versão. 

HELIO LUIZ NAVARRO  /- Militante do PC do B e guerri-
lheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos últimos 18 
anos e documentos de entidades de defesa dos direitos humanos, 
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c • 	teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há dados que 
comprovem essa versão. 

// 
HONESTIND MONTEIRO GUIMARAES  - Militante da APML. 

Segundo familiares, noticiário da imprensa e entidades de defesa 
dos direitos humanos, encontra-se desaparecido desde 10 Out 7•. 
Não há registros que comprovem o desaparecimento. 

HUMBERTO ALBUGUEROUE CAMARA NETO  - Militante da Ação 
Popular Marxista Leninista do Brasil (APML do B) e posteriormente 
do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). 
segundo familiares e entidades de defesa dos direitos humanos, 
encontra-se desaparecido desde OS Out 73. Não há dados que 
comprovem essa versão. 

IDALISIO  SOARES ARANHA FILHO  - Militante do PC do B 
e guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

IEDA SANTOS DELGADO  1 - Militante da ALN. Segundo 
familiares, a imprensa e entidades de defesa dos direitos humanos, 
encontra-se desaparecida desde 11 Abr 74. Não há registros quee 
comprovem essa versão. 

ISSAMI NAKAMURA OKAMO /  - Militante da ALN. Dado como 
desaparecido por familiares, publicaçbes diversas da imprensa e 
por entidades defensoras dos direitos humanos. Não há dados que 
comprovem essa versão. 

ISIS DIAS DE OLIVEIRA  - Militante da ALN. Dada como 
desaparecida por familiares, publicaçbes diversas da imprensa e 
por entidades defensoras dos direitos humanos. 

ITAIR  JOSE VELOSO  - Militante do PCB. Dado como 
desaparecido por familiares, pela imprensa e por entidades 
defensoras dos direitos humanos. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

IVAN DA MOTA DIAS 	Militante da VPR. Dado como 
desaparecido por familiares, pela imprensa e por entidades 
defensoras dos direitos humanos. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

JAYME  AMORIM DE MIRANDA'- Militante do PCB. Dado 
como desaparecido por familiares, pela imprensa e por entidades 
defensoras dos direitos humanas. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

JAIME PETIT DA SILVA  I- Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

JANA MORONI BARROSO  '- Militante do PC do B e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
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Admanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Não há • 
. dados que comprovem essa versão. 

JOAO_ALFREDO - Nada consta. 

JOAO BATISTA  RITA  - Militante do M3G (MARX, MAO, 
MARIGHELA e GUEVARA) no RS, na década de 60. Banido do Território 
Nacional em troca da liberdade de Giovani Bucher, Embaixador da 
Suiça, sequestrado em Dez 70. Viajou para o CHILE e dai, após a 
queda do governo ALLENDE, em Set 73, para a ARGENTINA. Nesse país, 
segundo dados da imprensa e de organizaçóes de defesa dos direitos 
humanos, teria sido sequestrado em Dez 73 e trazido para o BRASIL 
(jornal "TRIBUNA DA IMPRENSA" de 11 Fev 87). Não há dados que 
comprovem essa versão. 

JOAO CARLOS HAAS SOBRINHO  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

JOAO LEONARDO DA SILVA ROCHA  - Militante do MOLIPO. 
Integrante da VPR. Em Set 69, foi banido do Território Nacional 
com destino ao MEXICO, em troca do Embaixador dos ESTADOS UNIDOS, 
Charles Bruce Elbrick, sequestrado em Set 69, no RIO DE JANEIRO. 
De acordo como noticiário da imprensa e entidades defensoras dos 
direitos humanos, é citado como tendo sido morto e/ou 
desaparecido, entretanto, não há dados que confirmem essa versão. 

JOAO GUALBERTO  - Militante do PC do B e guerrilheiro 
no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos últimos 18 anos e 
documentos de entidades de defesa dos direitos humanos, teria sido 
morto ou desaparecido no Araguaia. Não há dados que comprovem essa 
versão. 

JOAO MASSENA MELO - Militante do PCB. Dado como 
desaparecido por familiares, pela imprensa e por defensores dos 
direitos humanos. Não há dados que comprovem essa versão. 

JOAQUINZA0 - Nada consta. 

JOAQUIM PIRES CERVEIRA  - Militante da FLN. Ex-
Oficial do Exército Brasileiro, cassado pelo Ato Instituciona l.  

1, de 09 Abr 64. Preso em 1970, aceitou integrar a relação de 
banidos do Território Nacional em troca da liberdade do Embaixador 
na Suiça no Brasil, sequestrado pela guerrilha urbana em Dez 60. 
Viajou para o CHILE, posteriormente para vários outros países, 
tendo sido dado como desaparecido na ARGENTINA, em 1973. Não há 
dados a respeito desse desaparecimento. 

JOEL VASCONCELOS SANTOS  - Militante do PC do B. Dado 
como desaparecido por familiares e nnr defensores dos direitos 
humanos. Não há dados que comprovem ersão. 

JORGE  LEAL GONÇALVES PEREIRA-  Militante da APML. 
Dado como desaparecido por familiares, por publicaçbes diversas da 
imprensa e por defensores dos direitos humanos. Não há dados que 
comprovem essa versão. 
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JORGE OSCAR ADUR, Padre  - Argentino dado como 
• desaparecido pela Igreja, por diversas publicações da imprensa e 

por organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Não 
há dados que comprovem essa versão. 

JOSE FRANCISCO CHAVES  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão, 

JOSE HUMBERTO BRONCA  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos. 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

/ 
JOSE LIMA PIAUHY DOURADO  - Militante do PC do B e 

guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

JOSE MONTENEGRO DE LIMA  - Dado como desaparecido 
pelo PCB desde 1975. Não há dados que comprovem essa versão. 

JOSE TOLEDO DE OLIVEIRA  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

/ 
JOEL JOSE DE CARVALHO - Dado como desaparecido na 

ARGENTINA desde 1973, pela Igreja e por organismos internacionais 
de defesa dos direitos humanos. Não há registros que comprovem 
essa versão. 

' JOSE LAVECHIA-  Militante da VPR 	preso em 1969 na 
região de treinamento de guerrilhas no Vale da Ribeira. Banido do 
pais em troca da liberdade do Embaixador da RFA, sequestrado em 
Jun 70. Viajou para a ARGELIA e, posteriormente, para outros 
países. Dado como desaparecido na ARGENTINA em Dez 73. Não há 
dados que confirmem o fato. 

JOSE MAURILIO PATRICIO  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

/7  
JOSE  PORFIRIO DE SOUZA  - Dado como desaparecido por 

familiares, pela imprensa e por defensores dos direitos humanos. 
Não há dados que comprovem essa versão. 

JOSE  ROMAN  - Dado como desaparecido por familiares, 
pela imprensa e por defensores dos direitos humanos. Não há dados 
que comprovem essa versão. 

/ 
KLEBER  LEMOS DA SILVA  - Militante do PC do B e 

guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
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' 	últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 

humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

LIBERO GIANCARLO  CASTIGLIA  f- Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

LUIS DE ALMEIDA  ARAUJOI- Dado como desaparecido por 
familiares, pela imprensa e por defensores dos direitos humanos. 
Não há dados que comprovem essa versão. 

LUIS EURICO TEJERA LISBOA  - Dado como desaparecido 
por familiares, por diversas publicações na imprensa e por 
defensores dos direitos humanos . Não há dados quee comprovem essa 
versão. Segundo a imprensa, seus restos mortais foram encontrados 
recentemente num cemitério em SMO PAULO. Seu corpo foi encontrado 
sepultado no Cemitério de Perus, com o nome de NELSON BUENO. 
(FOLHA DE sno PAULO de 22 Ago 79). 

LOURIVAL PAULINO 	Militante do 	PC do 	B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimas 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

LUIS INACIO MARANHAO FILHO / Segundo nota do Exmffil 
Ministro da Justiça publicada dia 07 Fev 75, pela imprensa, o 
mesmo "encontrava-se foragido e com mandado de prisão preventiva 
expedida em 1971, pela 22,- Auditoria da Marinha." 

LÚCIA MARIA DE  SOUZA 	Militante do PCdoB e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo o noticiário de imprensa nos 
últimos IB anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Neste 
Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

LUCI()  PETIT  DA SILVA 	Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. NâD há 
dados que comprovem essa versão. 

LUIZ RENE SILVEIRA E SILVA  - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 1B anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

LUIZA AUGUSTA  GARLIPPE - Militante do PC do B e 
guerrilheira na Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

MANUEL JOSE  NURCHIS - Militante do PC do B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
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Wmanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

MARCO ANTONIO DIAS BATISTA '  /- Militante da VAR-
PALMARES guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa 
nos últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos 
direitos humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. 
Não há dados que comprovem essa versão. 

MARCIO BECK MACHADO  / Militante do MOLIPO, dado como 
desaparecido em Rio Verde/GO, juntamente com MARIA AUGUSTA THOMAZ. 
Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

MARIA AUGUSTA THOMAZ 	Militante do MOLIPO, dada 
como desaparecida em Rio Verde/GO, juntamente com MARCIO BECK 
MACHADO. Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

MARIA CELIA CORREA  - Militante do PC do B e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

/
/ 

MARIA  LÚCIA PETIT DA SILVA  - Militante do PC do B e 
guerrilheira no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morta ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

/ 
MARIANO  JOAQUIM DA SILVA  - Dado como desaparecido 

por familiares, pela imprensa e por entidades de direitos humanos. 
Neste Orgão não há dados que comprovem essa versão. 

/ 
MARIO ALVES DE SOUZA VIEIRA  - Dado como desaparecido 

por familiares, pela imprensa e por defensores dos direitos 
humanos. Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

MAURICIO GRABOIS 	Militante do 	PC do 	B e 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

/ 
MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS  - Militante do PC do B e 

guerrilheiro no Araguaia. Segundo noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Não há 
dados que comprovem essa versão. 

NESTOR VERAS  - Militante do PCB. De acordo com 
noticiário da imprensa e entidades de defesa das direitos humanos 
é citado como tenda sido morto ou desaparecido no ano de 1974. Não 
há dados que confirmem essa versão. 

// 
NELSON DE LIMA PIAUHY DOURADO  - Militante do PCdpB e 

guerrilheiro no Araguaia segundo o noticiário da imprensa nos 
últimos 18 anos e documentos de entidades de defesa dos direitos 
humanos, teria sido morto ou desaparecido no Araguaia. Neste 
Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 
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NORBERTO ARMANDO HABEGER  - Jornalista argentino dado 
• como desaparecido por familiares e por defensores dos Direitos 

Humanos. Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

ORLANDO ROSA BONFIM JUNIOR  - Jornalista dado como 
desaparecido por familiares, por várias publicaçbes na imprensa e 
por entidades de direitos humanos. Neste Orgão, não há dados que 
comprovem essa versão. 

ORLANDO  MOMENTE  - Tratar-se-ia de ORLANDO MOURA  
MOMENTE,  guerrilheiro do PCdoB no Araguaia (período aproximado de 
1966 a 1974), morto segundo matéria publicada no Semanário 
"Movimento" de 03/09 Mar 80. Reportagem publicada na revista 
"Afinal" de 13 Out 87, com ROSANA MOMENTE, filha de ORLANDO MOURA 
MOMENTE, conclui que ele "desapareceu" no Araguaia. Neste Orgão, 
não há dados que comprovem essa versão. 

ONOFRE PINTO  - Ex -Sargento do EB, um dos lideres da 
VPR, banido do Brasil em troca da liberdade de um diplomata 
seqüestrado. Seguidas matérias publicadas pela imprensa apontam 
ONOFRE PINTO como tendo sido morto - ou desaparecido - em 1974, no 
trecho Argentina/Brasil. Neste Orgão, não há dados que comprovem 
essa versão. 

/ 
OSVALDO ORLANDO DA COSTA  - Guerrilheiro do PCdoB no 

Araguaia, conhecido como "OSVALDAO". Engenheiro e Of da Reserva do 
Exército (CPOR). Dado como morto ou desaparecido no Araguaia por 
um Manifesto divulgado quando do II Congresso Nacional pela 
Anistia, realizado em Nov 79, em Salvador/BA. 

Segundo o atual Dep Fed JOSE GENOINO (ex-guerrilheiro do 
Araguaia), OSVALDO ORLANDO DA COSTA está morto, pois viu uma foto 
de seu corpo, "após capturado pela repressão" (Folha de São Paulo, 
26 Jun 78). 

Uma série de reportagens publicadas pela imprensa dão conta 
que OSVALDO ORLANDO DA COSTA morreu no Araguaia. Neste Orgão, não 
há dados que comprovem essa versão. 

PAULO ROBERTO CESAR BOTELHO MASSA  - Não existem 
registros sobre pessoa com esse nome. 

/ PAULO COSTA RIBEIRO  BASTOS  -/- Militante do MR-8 em 
RJ, na década de 70. "Morto sob tortura em 11 Jun 72" após ser 
preso por "agentes do DOI-CODI-RJ" (necrológio em sua homenagem 
feito pela Associação de Moradores do Conjunto Gouveias e 
Adjacências, quando da inauguração de uma rua, que levou seu nome, 
no Rio, em 1986. 

Uma longa série de matérias publicadas pela imprensa apontam 
PAULO COSTA RIBEIRO BASTOS ora como desaparecido, ora como morto. 

Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

Na década de 70, foi indiciado em vários inquéritos nas 
Auditorias Militares. 

/ 
PAULO  PEREIRA MARQUES - Não existem registros sobre 

pessoa com esse nome. 
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PAULO  DE  TARSO CELESTINO  DA SILVA - Militante da ALN 

na década de 60. Ora dado como desaparecido, ora como morto em 
1971 por órgãos da repressão à guerrilha urbana. Neste Orgão, não 

' há dados que comprovem essa versão. 

// PEDRO ALEXANDRINO  DE  OLIVEIRA  - Existem dados sobre 
PEDRO 	ALEXANDRINO DE 	OLIVEIRA FILHO, 	militante do 	PCdoB, 
guerrilheiro no Araguaia. Segundo dados de Jun 81, foi um dos 
participantes de um debate na ABI sobre o tema "Constituinte", com 
a presença de diversos militantes do PCdoB. 

PAULO SUTUART WRIGHT - Militante da Ação Popular nas 
décadas de 60 e 70. Por inúmeras publicações da imprensa, tem sido 
dado como desaparecido ou morto pelos órgãos de repressão à 
guerrilha urbana, no ano de 1973. Neste Orgão, não há dados que 
comprovem essa versão. 

Recentemente em 1991, em documentos de informações que 
teriam sido encontrados nos arquivos extinto DOPS/RS, consta que 
ele teria sido morto. (O Globo de 23 Jul 91). 

7 
PEDRO INACIO DE ARAUJO - LIder camponês na Paraíba, 

desaparecido em Set 64, segundo carta assinada por sua esposa 
publicada às lis 212 do livro "Torturas e Torturados" de MARCIO 
MOREIRA ALVES e segundo documento do Comité Brasileiro pela 
Anistia/RJ, de 1979. Neste Orgão, não há dados que comprovem essa 
versão. 

/ 
RAMIRES MARANHÃO  DO VALE - Militante do PCBR na 

década de 70. Teria sido um dos mortos em Jacarepaguá/RJ, em 27 
Out 73, segundo noticiado, na época, pela imprensa. Encontrava-se 
dentro de um carro junto a outros três militantes do PCBR, que 
também morreram, em tiroteio com membros de Orgãos de Segurança. O 
fato na época, foi fartamente noticiado pela imprensa. Morte 
noticiada pelo "O GLOBO" em 1992, "conforme documento encontrado 
no acervo do antigo DOPS/RJ. Na época - 1973 - a morte dele e mais 
três pessoas foi noticiada pelo JB de 28 Out 73, embora sem 
revelar a identidade dos mortos. 

/ 

FsoppLFp_pç CARVALHO TROIANO - Teria sido guerrilhei-
ro no Araguaia com o codinome de "MANUEL" (identificado no 
depoimento de ELZA DE LIMA MONERAT, em Jan 77, a militante do 
PCdoB que deslocou para a região do Araguaia a maioria dos que ali 
se encontravam). 

Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

ROSALINDO_SQUZA - Militante do PCdoB e guerrilheiro 
no Araguaia. Dado como morto por documento do Comité Brasileiro 
pela Anistia, datado de Nov 79 e segundo declaração do Dep. Fed. 
JOSE GENOINO publicada na F. de São Paulo, 26 Jun 78. Neste Orgão, 
não há dados que comprovem essa ver o. 

RUBENS BEIRODT PAIVA - Preso em Jan 71. Dias depois, 
segundo a imprensa, evadiu-se de um carro, quando estava sendo 
transportado, por agentes do DOI, para outro local, tendo sido 
instaurado um IPM para apurar o fato, tendo suas conclusões 
amplamente divulgadas pela imprensa. Neste Orgão, não há dados que 
confirmem a versão de que estaria morto. 
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RUI CARLOS VIEIRA BERBERT  - Militante do MOLIPO - 
Movimento de Libertação Popular. Desaparecido desde 1971 e dado 
como morto - por suicídio - numa delegacia policial de 
Natividade/atual Tocantins, em 1972, e sepultado com o nome de 
JOAO SILVINO LOPES, que utilizava na ocasião (dados contidos numa 
reportagem do jB, 01 Abr 92). Neste Orgão, não há dados que 
comprovem essa versão. 

/ 
RUI FRAZAO  SOARES  - Militante da AP na década de 60. 

Segundo o jB de 03 Abr 91, "com uma sentença de 36 páginas, o Juiz 
da Vara da Justiça Federal em Pernambuco, ROBERTO WANDERLEY 
NOGUEIRA, responsabilizou a União pelo desaparecimento e a morte 
do militante da Ação Popular (AP) e do PCB, RUI FRAZA0 SOARES, 
seqüestrado por agentes da Polícia Federal em Mai 74, numa feira-
livre em Petrolina." 

Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

SERGIO LANDULF0 FURTADO  - Militante do MR-8 em 
1970/1971. Dado como morto por inúmeras publicações na imprensa. 
Participante em inúmeros assaltos e réu em diversos processos. 
Neste Orgão, não há dados que comprovem tenha sido morto. 

STUART EDGAR ANGEL JONES  - Militante do MR-8 nas 
décadas de 60 e 70. Participante em inúmecos assaltos e réu em 
diversos processos. Há cerca de 20 anos a imprensa vem publicando 
que, 71/72, STUART foi morto na Base Aérea do Galeão, "arrastado 
por toda a Base, amarrado a um Jeep, com a boca no cano de 
escapamento". Essa versão teria sido baseada em declarações de 
ALEX POLARI DE ALVERGA - Militante da VPR, participante em cerca 
de 20 assaltos à mão armada e no seqüestro de 2 Embaixadores e 
que, quando anistiado, estava condenado a duas prisões perpétuas e 
mais de 60 anos de prisão, nos processos em que já havia sido 
julgado. Neste Orgão, não há dados a respeito da prisão e suposta 
morte de STUART EDGAR ANGEL JONES. 

SOELY YOMIKO KANAYAMA/  - Militante 	do 	PCdoB; 
guerrilheira no Araguaia. Desaparecida na região do Araguaia. 
Segundo declaração do Dep Fed JOSE GENOINO, SUELY teria sido morta 
no Araguaia (Folha de São Paulo, 26 Jun 78). Neste Orgão, não há 
dados que comprovem essa versão. 

THOMAZ  ANTONIO  DA SILVA MEIRELLES NETO  Militante 
da ALN nas décadas de 60 e 70. Segundo publicações da imprensa, do 
Grupo Tortura Nunca Mais e do Comité Brasileiro pela Anistia, 
teria sido morto em 1971' Neste Orgão, não há dados que comprovem 
essa versão. 

TELMA REGINA CORDEIRO CORREA/-  Militante do PCdoB e 
guerrilheira no Araguaia. Dada por diversas publicações e por seus 
parentes como "desaparecida". Neste Orgão, não há dados que 
comprovem essa versão. 

Casada 	com ELMO CORREA, também guerrilheiro no 
Araguaia. 

TOBIAS PEREIRA JUNIOR  - Militante do PCdoB, dado 
COMO desaparecido ou morto no Araguaia por diversas publicaçbes da 
.imprensa e de entidades de Direitos Humanos. Neste Orgão, não há 
dados que comprovem sua morte. 
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UIRASSU  DE ASSIS BATISTA' - Militante do PCdoB, 

guerrilheiro no Araguaia, dado como morto por seu irmão UBIRAJARA 
DANTAS BATISTA e por entidades defensoras dos Direitos Humanos. 
Neste Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

7 
VANDICK REIDNER PEREIRA COQUEIRO  - Militante do 

PCdoB e guerrilheiro no Araguaia. Dado como desaparecido por seus 
familiares, pela imprensa e por entidades defensoras dos Direitos 
Humanos, juntamente com sua irmã DINAELZA SANTANA COQUEIRO. Neste 
Orgão, não há dados que comprovem essa versão. 

VIRGILIO GOMES  DA SILVA /- Militante da ALN na década 
de 60, dado como "desaparecido". Segundo o JB de 27 Jan 91, do 
arquivo extinto DOPS/RS há referências sobre sua morte. Segundo 
uma edição do "Correio Braziliense" de 1990, teria sido 
encontrado, 	no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, a 
sepultura de VIRGILIO GOMES DA SILVA. 

VITORINO ALVES MOITINHO  - Militante do PCBR. Morto 
em 27 Out 73, num carro, em Jacarepaguá, juntamente com outros 
três militantes do PCBR. Na época, a imprensa noticiou o fato. 

WALQUIRIA AFONSO COSTA  - Militante do PCdoB, 
guerrilheira no Araguaia, dada como morta ou desaparecida por 
publicações diversas, da imprensa e de entidades defensoras dos 
Direitos Humanos. Neste Orgão, não há dados sobre o seu paradeiro. 

WALTER RIBEIRO NOVAES  - Militante da VPR na década 
de 60. Teria sido preso em 1971, segundo publicações e entrevistas 
diversas. Neste Orgão, não há dados sobre o seu paradeiro. 

WALTER DE SOUZA RIBEIRO  - Militante do PCdoB dado 
como desaparecido por seus companheiros. Seria Oficial Reformado 
do Exército. Foi membro do Comitê Central do PCB. Neste Orgão, não 
há dados que comprovem essa versão. 

WILSON SILVA I-  Apontado por uma série de publicaçbes 
na imprensa e movimentos de Direitos Humanos - como desaparecido, 
juntamente com sua mulher ANA ROSA KUCINSKI. Neste Orgão, não há 
dados que comprovem essa versão. 

JORGE ALBERTO  BASSO  - Militante do (POC) Partido 
Operário 	Comunista. Inúmeras 	publicações da 	imprensa e de 
entidades 	defensoras dos 	Direitos Humanos 	afirmam ter ele 
desaparecido na Argentina, na década de 70 (1976). 

No Brasil, era militante do POC - Partido Operário 
Comunista. Neste Orgão, não há dados que confirmem seu 
desaparecimento ou morte. 

LUIZ RENATO DO LAGO 	 - Dado, por diversas 
publicações, como desaparecido na Argentina em Fev 80. Segundo 
essas publicações, estudava medicina em Buenos Aires. 

Neste Orgão, não há dados sobre seu dasaparecimento, bem 
como vinculação a qualquer organização ou partido político. 

($:»AlfiDURICOÂ1 
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MARIA RESINA MARCONDES PINTO ~ -  Segundo diversas 

publicações, desapareceu na Argentina em OS Abr 76, após ter sido 
presa juntamente com EDGARD ENRIQUEZ, chileno, membro da Comissão 
Política do MIR. Ambos cumpriram tarefas ligadas à "ResistOncia 
Chilena". 

MARIA REGINA vivia no Chile, onde era estudante de 
Sociologia e viajou para a Argentina após a queda do governo 
ALLENDE, em 11 Set 73. No Chile, MARIA REGINA viveu maritalmente 
com EMIR SIMAO SADER, militante da POLOP-Política Operária, no 
Brasil, na década de 60, e atual dirigente do PT. 

MARIA REGINA não registra militância em qualquer partido 
político ou organização no Brasil. Neste Orgão, não há dados 
comprobatório do seu desaparecimento. 

ROBERTO RASCADO RODRIGUES' - Teria desaparecido na 
Argentina, segundo a imprensa, onde teria sido detido em 1977. Não 
existem registros de qualquer militância do mesmo em partidos 
políticos ou organizações brasileiras. 

SIDNEY FIX MARQUES DOS SANTOS - Militante do Partido 
Operário Revolucionário Trotskista - Posadista que, segundo a 
imprensa, teria sido preso, morto, ou teria desaparecido na 
Argentina em 1976. Desde a década de 60 era dirigente do PORT. Era 
casado com LEONOR ELVIRA CRISTALI (argentina), filha do dirigente 
máximo do PORT, HOMERO CRISTALLI FRAGNELLI (argentino, já 
falecido). Neste Orgão, não há dados sobre sua prisão ou morte. 

WALTER KENNETH NELSON FLEURY'-  Segundo publicações 
diversas, desapareceu na Argentina em Ago 76. No Brasil não 
registrava qualquer militância em partidos políticos ou 
organizações. 	Neste Orgão, 	não há dados que comprovem seu 
desaparecimento. 

LUIZ CARLOS ALMEIDA - Há alguns homónimos. Um deles 
era militante do POC - Partido Operário Comunista, que vivia no 
Chile, durante o governo ALLENDE. Pela imprensa, foi dado como 
morto ou desaparecido nos fatos que se sucederam, durante a queda 
do governo ALLENDE, em 11 Set 73. Neste Orgão, não há dados sobre 
esse presumível desaparecimento. 

TULIO OUINTILIAND - Seria TULIO ROBERTO CARDOSO 
QUINTILIANO, militante do POC ou PCBR no Brasil. 

Vivia no Chile e desapareceu quando da queda do governo 
ALLENDE, em 11 Set 73, após ter sido preso por uma patrulha do 
Exército e conduzido a um quartel (dados da imprensa e de 
documentos de entidades defensoras dos Direitos Humanos). Neste 
Orgão, não há dados que comprovem, oficialmente, seu paradeiro. 

VANIO 	JOSE DE 	MATOS - Foi oficial da PM/SP. 
Militante da VPR que se encontra preso quando do seqüestro do 
Embaixador da Suíça no Brasil, em Dez 70. Aceitou ser um dos 
trocados pela liberdade do Embaixador e foi banido do território 
nacional viajando para o Chile onde, durante os acontecimentos que 
levaram à deposição do governo ALLENDE, em 11 Set 73, teria sido 
morto no Estádio Nacional de Santiago, segundo imprensa. 

“MIPIDERIMAI 
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Em 1Q de fevereiro de 1993. 

Atenciosamente, 

URICIO C 
Ministro 	Etdo da Just 

MINISILRIO DA At RONAUI !CA 
Gt. GINETE DO MINISTRO 

SECRE I ARI A 

E l'IT'ADA 

CONFIDENCIAL 

Aviso nQ 00108 /MJ 

Senhor Ministro, 

Dando seqüência às nossas tratativas anteriores, submeto 

à elevada apreciação de Vossa Excelência pedido de remessa a esta 

Pasta da Justiça do rol de pessoas incluídas no relatório elabora-

do pela Comissão Externa da Cãmara dos Deputados destinada a atuar 

junto aos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, cujos 

nomes tenham sido porventura localizados nos arquivos desse Minis-

tério. 

A Sua Excelência o Senhor 

Tenente-Brigadeiro-do-Ar LÉLIO VIANA LUO 

Ministro de Estado da Aeronáutica 

DOM te-063 /7,_ 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

J Adriano Fonseca Fernandes Filho 
2., André Grabdis 
3 Antônio Alfredo Campos 
4 Antônio 'Alfaiate' 
	

- 

5 Antônio Carlos Monteiro Teixeira 
	

- 

E; Antônio Guilherme Ribeiro Ribas 	- 
; Antônio de Pádua Costa 	 - 

p, Antônio Teodoro de Castro 	 - 

3 Arildo Valadgo 	 - 

lo4urea Eliza Pereira Valadgo 	 - 

11 Bergson Gurjão Farias 	 - 

12-Cilon da Cunha Brun 	 - 

13Ciro Flávio Oliveira Salazar 	 - 

1-tCustddio Saraiva Neto 	 - 

IS Daniel Ribeiro Calado 	 - 

Dermeval da Silva Pereira 	 - 

• Dinaelsa Soares Santana Coqueiro 	- 
• Dinalva Oliveira Teixeira 	 - 

"Divino Ferreira de Souza 	 - 

ZoElmo Correa 	 - 

21 Gilberto Olímpio Maria 	 - 
2zGuilherme Gomes Lund 	 - 
215Helenira Rezende de Souza Nazareth - 
2,1/Hélio Luiz Navarro de Magmlhges - 
25Idalisio Soares Aranha Filho 
26 Jaime Petit da Silva 
2,1 Jana Moroni Barroso 
zg Jogo Carlos Haas Sobrinho 
2-9 Jogo Gualberto 

Joaquinzgo* f/3 
3J José Francisc6 Chaves 
3:2- José Humberto Bronca 
33 José Lima Plauhy Dourado 
jei José Toledo de Oliveira 

Jnsé Maurilio Patrício 
36 Kleber Lemos da Silva 
S1 Libero Giancarlo Castiglia 

Lourival Paulino 
31 Ldcia Maria de Souza 

Ldcio.Petit da Silva 
41 Luiz Renê Silveira e Silva 
4Z Luíza Augusta Garlippe 

Manuel José Nurchis 

militincia data morte 

VPR 28 ou 29/11/73 
PC do B 14/10/73 

14/10/73 
PC do B 14/01/74* 
PC do B 20/09/72* 
PC do B 29/11/73* 
PC do B início/74* 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 24/11/73 
PC do B 1973* 
PC do B 08/05/72 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 30/09/72 
PC do B 1974* 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 1974* 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 10/73 
PC do B 1974* 
PC do B 25/12/73* 
PC'do B 25/12/73* 
PC do B 29/09/72 
PC do B 14701/74* 
PC flo B 07/73 
PC do B 29/11/73* 
PC do B 02/01/74* 
PC do B 30/09/72 
PC do B 14/10/73 

PC do B 20/09/73 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 25/12/73* 
PC do B 20/09/72 
PC do e 1974* 
PC do B 07/72* 
PC tio B 25/12/73* 

23/05/72 
PC do B 24/10/73 
PC do B 14/01/74* 
PC do B 01/74* 
PC do B 25/11/73* 
PC do B 30/09/73* 

o 

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ATUAR JUNTO AOS FAMILIARES DOS MORTOS E 
DESAPARECIDOS POLÍTICOS APOS 1964, NA LOCALIZAÇÃO DOS SEUS RESTOS MORTAIS. 

"DESAPARECIDOS' NO BRASIL 
REGIÃO DO ARAGUAIA 



o- 	• ;dr, • 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO EXTERNA - DESAPARECIDOS POLÍTICOS AP6S 1964 	 • c. 

'DESAPARECIDOS' NO BRASIL 
ARAGUAIA 

44 Marco Antônio Dias Batista 	- 

4s Márcio Beck Machado 
46 Maria Augusta Thomaz 
4."? Maria Célia Correa 
44 Maria Lúcia Petit da Silva 
4' Maurício Grabdis 
50 Miguel Pereira dos Santos 
61 Nélson de Lima Piauhg Dourado 
52 Orlando Moment e 
63 Osvaldo Orlando da Costa 
Sei Paulo Pereira Marques 
5- 5 Pedro Alexandrino de Oliveira 
66 Rodolfo de Carvalho Troiano 

Rosalindo Souza 
S.gSuely Yomiko Kanayana 
59 Telma Regina Cordeiro Corrêa 
go Tobias Pereira Júnior 
£.1 Uirassu de Assis Batista 

Vandick Reidner Pereira Coqueiro 
G3 Walquiria Afonso Costa 

VAR-PALMARES 
- MOLIPO 
- MOLIPO 

(interior 	de 	Goiás)* 
(int.Goiás) 	05/73 
(int.Goiás) 	05/73 

- PC do B 01/74* 
- PC do B 04-07/1973* 
- PC do B 25/12/73* 
- PC do B 20/09/72 
- PC do B 02/01/74 
- PC do 1974* 
- PC do 04/74* 
- PC do B 25/12/73* 
- PC do 1974* 
- PC do B 1974* 
- PC do B 09/73* 
- PC do B inicio/74* 
- PC do B 1974* 
- PC do B 1974* 
- PC do B 1974* 
- PC do B 25/12/73* 
- PC do B 1974* 

ALN 
APML 
FLN 
MOLIPO 
MR-8 
M-3-G 

- Ação Libertadora Nacional 
- Ação Popular Marxista-Leninista 
- Frente de Libertação Nacional 
- Movimento de Libertação Popular 
- Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

Marx, Mao, Marighella, Guevara 
PCB 	 - Partido Comunista Brasileiro 
PCBR 	- Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 
PC do B 	- Partido Comunista do Brasil 
VAR-PALMARES - Vanguarda Armada Revolucionária Palmares 
VPR 	 - Vanguarda Popular Revolucionária 

COMISSÃO EXTERNA - DESAPARECIDOS POLÍTICOS APOS 1964 

Deputado Nilmário Miranda - Presidente 

Sala 17 - Anexo II - (061) 318-6902 	318-6903 
Cãmara dos Deputados - Brasília - DF 
Rubmaier Antunes - Secretário 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSZO EXTERNA DESTINADA A ATUAR JUNTO AOS FAMILIARES DOS MORTOS E 
DESAPARECIDOS POLÍTICOS APÓS 1964, NA LOCALIZAM DOS SEUS RESTOS MORTAIS. 

ASSASSINADOS A PARTIR DE 1964 

1964 

Albertino José de Oliveira 
Alfeu de Alcântara Monteiro 
Astrogildo Pascoal Vianna 
Bernardino Saraiva 
Carlos Schirner 
Dilermano Melo do Nascimento 
Edu Barreto Leite 
Ivan Rocha Aguiar 
Jonas José Albuquerque Barros 
José de Souza 
Manuel Alves de Oliveira 

1965 

Severino Elias de Melo 
Silvano Soares dos Santos 

1966 

Manoel Raimundo Soares 

1967 

Milton Palmeira de Castro 

19613 

Clóvis Dias Amorim 
David de Souza Meira 
Edson Luiz de Lima Souto 
Fernando da Silva Lobo 
Jogo Frazgo Dutra 
Jorge Aprígio de Paula 
José Carlos Guimarães 
Luis Paulo Cruz Nunes 
Luiz Carlos Augusto 
Maria Ângela Ribeiro 
Ornalino Cândido da Silva 

- MR-26 

- MNR 

r. 

1969 

Padre Antonio Henrique Pereira Neto 
Carlos Marighella 	- ALN 
Carlos Roberto Zanirato - VPR 
Chael Charles Schreier - VAR-PALMARES 
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COMISSÃO EXTERNA - DESAPARECIDOS POLiTICOS AP6S i964 	 .3 
ASSASSINADOS A PARTIR DE 1964 

- 1971 
José Campos Barreto 	 - VPR 
José Gomes Teixeira 	 - MR-8 
José Milton Barbosa 	 - ALN 
José Manoel Mendes Nunes de Abreu - ALN 
José Raimundo da Costa 	 - VPR 
José Roberto Arantes de Almeida - MOLIPO 
Luis Antonio Santa Bárbara 	- MR-8 
Luis Eduardo da Rocha Merlino 	- POC 
Luis Hirata 	 - AÇÃO POPULAR - AP 
Marlene Vilas-Boas Pinto 	- MR-8 
Mario de Souza Prata 	 - MR-8 
Maurício Guilherme da Silveira - VPR 
'Nicolau 21" 
Nilda Carvalho Cunha 	 - MR-8 
Odijas Carvalho de Souza 	- PCBR 
Otoniel Campos Barreto 	 - MR-8 
Raimundo Eduardo da Silva 	- AP 
Raimundo Gonçalves Figueiredo 	- VAR-PALMARES 
Roberto Lanari 
Yara Yavelber 	 - MR-8 

1972 

Alex de Paula Xavier Pereira 	- ALN 
Alexandre José Ibsen VoerOes 	- MOLIPO 
Ana Maria Nacinovic Corrêa 	- ALN 
Antonio Benetazzo 	 - MOLIPO 
Antonio Carlos Nogueira Cabral - ALN 
Antonio Marcos Pinto de Oliveira - VAR-PALMARES 
Arno Preiss 	 - ALN 
Carlos Nicolau Danielli 	 - PC do B 
Frederico Eduardo ).1ayr 	 - MOLIPO 
Fernando Augusto da Fonseca 	- PCBR  
Gastone Lúcia Beltrgo 	 - ALN 
Gelson Reicher 	 - ALN 
Getúlio de Oliveira Cabral 	- PCBR  
Grenaldo de Jesus da Silva 
Hélcio Pereira Fortes 	 - ALN 
Hiroaki Torigoi 	 - MOLIPO 
Ismael de Jesus Silva 	 - PCB 
Iuri Xavier Pereira 	 ALN 
Jeová de Assis Gomes 	 - MOLIPO 
Jogo Carlos Cavalcanti Reis 	- MOLIPQ 
João Mendes Araújo 	 ALN 
José Bartolomeu Rodrigues de Souza - PCBR 
José Inocência Pereira 
José Júlio de Araújo 	 - ALN 
José Silton Pinheiro 	 - PCBR 
Lauriberto José Reges 	 - MOLIPO 
Ligia Maria Salgado Nóbrega 	- VAR-PALMARES 
Lincoln Cordeiro Oest 	 - PC do B 
Lourdes Maria Wanderley Pontes - PCBR 
Luis Andrade de Sá e Benevides - PCBR 
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ASSASSINADOS A PARTIR DE 1964 

1972 
Luis Guilhardini 	 - PC do B 
Marcos Nonato da Fonseca 	- ALN 

5 
	

Maria Regina Lobo Leite Figueiredo 	- VAR-PALMARES 
Miriam Lopes Verbena 	 - PCBR 
Ruw Osvaldo Aguiar Pfitzenreuter - PORT 
Valdir Sales Sabóia 	 - PCBR 
Wilson Ferreira 	 - VAR-PALMARES 

1973 

Alexandre Vanucchi Leme 	 - ALN 
Almir Custódio de Lima 	 - PCBR 
Anatlia de Souza Alves de Melo - PCBR 
Antonio Carlos Bicalho Lana 	- ALN 
Arnaldo Cardoso Rocha 	 - ALN 
Emanoel Bezerra dos Santos 	- PCR 
Eudaldo Gomes da Silva 	 - VPR 
Evaldo Luis Ferreira de Souza 	- VPR 
Francisco Emanoel Penteado 	- ALN 
Francisco Seiko Okano 	 - ALN 
Gildo Macedo Lacerda 	 - APML 
Helber José Gomes Goulart 	- ALN 
Henrique Ornelas Ferreira Cintra - 
Jarbas Pereira Marques 	 - VPR 
José Carlos Novaes 5:1;, Mata Machado - APML 
José Manoel da Silva 5., 	 - VPR 
Lincoln Bicalho Roque 	 - PC do B 
Luis José da Cunha 	 - ALN 
Manoel Aleixo da Silva 	 - PCR. 
Manoel Lisboa de Moura 	 - PCR 
Merival Araújo 	 - ALN 
Pauline Reichstul 	 VPR 
Ranúsia Alves Rodrigues 	 - PCBR 
Ronaldo Mouth Queiroz 	 - ALN 
Soledad Barret Viedma 	 - VPR 
Sonia Maria Lopes Moraes 	- ALN 

1975 

José Ferreira de Almeida 
José Maximiliano de Andrade Neto 
Pedro Jerônimo de Souza 
Wladimir Herzog 

1976 

Ângelo Arrogo 	 - PC do B 
João Baptista Franco Drumond 
	

- PC do B 
Padre Jogo Bosco Penido Burnier 
Manoel Fiel Filho 
PS - 	 • • 
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COMISSÃO EXTERNA - DESAPARECIDOS POLÍTICOS AP6S 1964 
ASSASSINADOS A PARTIR DE 1964 

1977 

José Soares dos Santos 

1979 

Alberi Vieira dos Santos 
Benedito Gonçalves 
Cuido Leso 
Otacilio Martins Gonçalves 
Santos Dias da Silva 

i980 

Raimundo Ferreira Lima 
Wilson Souza Pinheiro 
Lyda Monteiro da Silva 
Margarida Maria Alves 

MORTOS EM FUNÇa0 DA REPRESSÃO 

Antonio Carlos Silveira Alves 
Catarina Abi-Eçab 
Ishiro Nagami 
Sérgio Correia 
Ari Rocha Miranda 
Luiz Afonso Miranda da Costa Rego 

r 

MORTES NO EXÍLIO • 

Ângelo Pezzuti da Silva 
Carmem Jacomini 
Maria Auxiliadora Lara Barcelos 
Terezinha Viana de Jesus 
irei Tito de Alencar Lima 
Nilton Rosa da Silva 

	 =r= 	
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- DESAPARECIDOS" NO BRASIL 

Adriana Fonseca Fernandes Filho 	- VPR 
Aluisio - Palhano Pedreira Ferreira - VPR 
Ana Rosa Kucinski Silva 	 - ALN 
André GrabOis 	 - PC do B 
Antonio dos Três Reis Oliveira 	- ALN 
Antônio Alfredo Campos 
Antônio 'Alfaiate' 	 - PC do B 
Antônio Carlos Monteiro Teixeira 	- PC do B 
Antônio Guilherme Ribeiro Ribas 	- PC do B 
Antônio Joaquim Machado 	 - VAR-PALMARES 
Antônio de Pádua Costa 	 - PC do B 
Antônio Teodoro de Castro 	 - PC do B 
Armando Teixeira Frutuoso 	 - PC do B 
Arildo Valadão 	 - PC do B 
Áurea Eliza Pereira Valadão 	- PC do B 
Aylton Adalberto Mortati 	 - MOLIPb 
Bergson Gurjão Farias 	 - PC do B 
Caiubby Alves de Castro 	 - PCB 
Carlos Alberto Soares de Freitas 	- VAR-PALMARES 
Celso Gilberto de Oliveira 	 - VPR 
Cilon da Cunha Brun 	 - PC do 
Ciro Flávio Oliveira Salazar 	- PC do B 
Custódio Saraiva Neto 	 - PC do B 
David Capistrano da Costa 	 - PCB 
Daniel Ribeiro Calado 	 - PC do B 
Denis Antônio Casemiro 	 - VPR 
Derme'val da Silva Pereira 	 - PC do B 
Dinaelsa Soares Santana Coqueiro 	- PC do O 
Dinalva Oliveira Teixeira 	 - PC do B 
Divino Ferreira de Souza 	 - PC do B 
Durvalino de Souza 
Daniel José de Carvalho 	 - VPR 
Edmur Péricles Camargo 	 - M-3-G 
Edgar Aquino Duarte 
Edson Cabral Sardinha (ou José Maria Ferreira de Souza) - VPR 
Elmo Correa 	 - PC do B 
Eleni Telles Pereira Guariba 	- VPR 
Eduardo Collier Filho 	 - APML 
Elson Costa 	 r - PCB 
Ezequias Bezerra da Rocha 
Félix Escobar 	 Ma-B 
Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira 	- APML 
Gilberto Olímpio Maria 	 - PC do B 
Guilherme Gomes Lund 	 - PC do B 
Helenira Rezende de Souza Nazareth - PC do B 
Hiran de Lima Pereira 	 - PCB 
Hélio Luiz Navarro de Magalhães 	- PC do B 
Honestino Monteiro Guimarães 	- APML 
Humberto Albuquerque Câmara Neto 	- APML 
Idalfsio Soares Aranha Filho 	- PC do B 
Ieda Santos Delgado 	 - ALN 
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- DESAPARECIDOS -  NO BRASIL 

Issami Nakamura Okano 	 - ALN 
Isis Dias de Oliveira 	 - ALN 
Itair José Veloso 	 - PCB 
Ivan Mota Dias 	 - VPR 
Jaime Amorim Miranda 	 - PCB 
Jaime Petit da Silva 	 - PC do B 
Jana Horoni B a rroso : 	 - PC do B 
João Alfredo r, 	 - 
João Batista Rita 	 - M-3-G 
João Carlos Haas Sobrinho 	 - PC do B 
João Leonardo da Silva Rocha 	- MOLIPO 
João Gualberto 	 - PC do B 
Jogo Massena Melo 	 - PCB 
Joaquinzão 
Joaquim Pires Cerveira 	 - FLN 
Joel Vasconcelos Santos 	 - PC do B 
Jorge Leal Gonçalves Pereira 	- APML 
Padre Jorge  Oscar Adur 
José Francisco Chaves 	 - PC do B 
José Humberto Bronca 	 - PC do 
José Lima Piauhy Dourado 	 - PC do B 
José Montenegro de Lima 	 - PCB 
José Toledo de Oliveira 	 - PC do B 
Joel José de Carvalho 	 - VPR 
José La Vechia 	 - VPR 
José Maurilio Patrício 	 - PC do B 
José Porfirio de Souza 
José Roman 	 - PCB 
Kleber Lemos da Silva 	 - PC do B 
Libero Giancarlo Castiglia 	 - PC do B 
Luis de Almeida Ar: alijo 	 - ALN 
Luis Eurico Tejera LisbOa 	 - ALN 
Lourival Paulino 
Luís Inácio Maranhão Filho 	 - PCB 
L'ícia Maria de Souza 	 - PC do B 
Lúcio Petit da Silva 	 - PC do B 
Luiz Renê Silveira e Silva 	 - PC do B 
Luíza Augusta Garlippe 	 - PC do B 
Manuel José Nurchis 	 - PC do B 
Marco Ant8nio Dias Batista 	 - VAR-PALMARES 
Márcio Beck Machado 	 - MOLIPO 
Maria Augusta Thomaz 	 - MOLIPO 
Maria Célia Correa 	 - PC do B 
Maria Lúcia Petit da Silva 	 - PC do B 
Mariano Joaquim da Silva 	 - VAR-PALMARES 
Mário Alves de Souza Vieira 	- PCBR 
Maurício GrabOis 	 - PC do B 
Miguel Pereira dos Santos 	 - PC do 
Nestor Veras 	 - PCB 
Nélson de Llma Piauhy Dourado 	- PC do 
Norberto Armando Habeger 
Orlando Rosa Bonfim Júnior 	 - PCB 
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- DESAPARECIDOS' NO BRASIL 

. 

I 	, 

p 

Orlando Momente 	 - PC do B 
) 	 Onofre Pinto 	 - VPR 

Osvaldo Orlando da Costa 	 - PC do B 
Paulo Roberto César Botelho Massa - ALN 
Paulo Costa Ribeiro Bastos 	 - MR-8 
Paulo Pereira Marques 	 - PC do B 
Paulo de Tarso Celestino da Silva - ALN.  
Pedro Alexandrino de Oliveira 	- PC do B 
Paulo Stuart Wright 	 - APML 
Pedro Início de Araújo 
Ramires Maranhão do Valo 	 - PCBR 
Rodolfo de Carvalho Troiano 	 - PC do B 
Rosalindo Souza 	 - PC do B 
Rubens Beirodt Paiva 
Rui Carlos Vieira Berbert 	 - MOLIPO 
Rui Frazgo Soares - PC do B 
Sérgio Landulfo Furtado 	 - MR-8 
Stuart Edgar Angel Jones 	 - MR-8 

1 	 Suely Yomiko Kanayana 	 - PC do B 

/ 	
Thomaz Antonio da silva Meirelles Neto 	- ALN 
Telma Regina Cordeiro Corrêa 	- PC do B 
Tobias Pereira Júnior 	 - PC do B 
Uirassu de Assis Batista 	 - PC do B 
Vandick Reidner Pereira Coqueiro 	- PC do B 
Virgílio Gomes da Silva 	 - ALN 
Vitorino Alves Moitinho 	 - PCBR 	• 
Walquiria Afonso Costa 	 - PC do 
Walter Ribeiro Novaes 	 - VPR 

1 	
Walter de Souza Ribeiro 	 - PCB 
Wilson Silva 	 - ALN 

- DESAPARECIDOS -  NO EXTERIOR 

DESAPARECIDOS NA ARGENTINA: 

Jorge Alberto Basso 
Luiz Renato do Lago Faria 
Maria Regina Marcondes Pinto 
Roberto Rascado Rodrigues 
Sidney Fix Marques dos Santos 
Walter Kenneth Nelson Fleury 

DESAPARECIDOS NO CHILE: 

- POC 
r. 

PORT 

Luiz Carlos Almeida 
Nelson de Sopuza Kohl 
Tulio Quintiliano 
Vânio José de Matos 

- POC 
- PCBR 
- VPR 

	 === ==== 	 = 

 - 

= 	  



CAMARA D-OS DEPUTADOS 

ALN 	- Ação Libertadora Nacional 
APML 	- Ação Popular Marxista-Leninista 
FLN 	- Frente de Libertação Nacional 
MOLIPO 	- Movimento de Libertação Popular 
MR-8 	- Movimento Revolucionário 8 de outubro 
M-3-0 	- Marx, Mao, Marighella, Guevara 
PCB 	- Partido Comunista Brasileiro 
PCBR 	- Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 
PC do B 	- Partido Comunista do Brasil 
VAR-PALMARES - Vanguarda Armada Revolucionária Palmares 
VPR 	- Vanguarda Popular Revolucionária 

COMISSIO EXTERNA - DESAPARECIDOS POLITICOS APÓS 1984 

Deputado Nilmário Miranda - Presidente 

Rubmaier Antunes - Secretario 

Sala 17 - Anexo Il (061) 318-6902 	318-6903 
70160-900 - Cmara dos Deputados - Brasília - DF 
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