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DESTAQUE

Comissão de 
Justiça e Paz

Advogada e membro fundadora da Comis
são de Justiça e Paz, tereza Braga diz nesta coluna a 
finalidade desta entidade constituída em 1977, e e- 
numera alguns trabalhos que foram desenvolvidos 
junto ao povo por esta comissão.

' 'A Comissão de Justiça e Paz tem em sua asses- 
soria pessoas integradas e interessadas no debate 
da questão social brasileira. Nasceu também da ne
cessidade de apoio jurídico aos grupos de evangeli
zação do campo, diante da crescente violência dos 
proprietários contra trabalhadores e posseiros da 
zona rural.

Sabemos que, a partir do golpe de 1964, 
a investida do capitalismo no campo resultou na ex
pulsão de milhares de famílias camponesas, hoje 
compondo um exército de mão^e-obra sempre * dis
ponível, os chamados “ bóias frias” , que trabalham 
em média dois meses no ano e que somam cifra de 
7,5 milhões de brasileiros” , diz Tereza Braga.

Acrescenta que a Comissão elaborou um projeto 
de fixação do homem na terra onde trabalha, 
cujos resultados consideram positivos, pois cerca de 
685 famílias estão organizadas em condomínios ru
rais, com atividades centradas na produção de 
hortigrangeíros.

Ao longo desses seis anos, assegura que a Co
missão tem levado apoio e solidariedade também 
àqueles que a procuram, mesmo na cidade, onde ci
ta 0 problema da posse do solo urbano — mais espe
cificamente nas favelas — que vem se agravando 
dia a dia, ‘ ‘ora por pressão e cupidez das imobili
árias, ora pela política insensata dos conjuntos habi
tacionais do sistema dominante” . Cita como exem
plo a luta dos moradores do Pedregal, área

tereza éraga lembra, entre outros momentos de 
atuação da Comissão, o caso da Wallig, ‘ ‘que sur- 

I preendentemente deixou de ser mais uma falência, 
onde centenas de trabalhadores, ameaçados pelo 
desemprego, poderiam ter sido lesados em seus di
reitos trabalhistas, transformou-se numa luta orga
nizada e pontíticou a história das lutas operárias 
nesta cidade” , principalmente porque, acrescenta, 
pela primeirtí vez no Brasil foi paffo o salário- 
desempregoe, posteriormente, a totalidade das ide- 
nizações.

T^o momento a Comissão de Justiça e Paz se en
contra em fasa do reestruturação, para ampliação e 
diversificação dos seus trabalhos. A Comissão que 
sempre se inspirou no trabalho pastoral de 
D. Manuel Pereira, hoje encontra na pessoa de D. 
Luís Fernandes, precursos das Comunidades Ecle- 
siaís de Base, todo apoio e experiência necessários 
para a condução de seus trabalhos, diz Tereza Bra
ga, todos eles voltados na busca de maior Justiça 
Social, "sobretudo porque urge soluções imediatas 
para a crise socieí em que se encontra mergulhado o 
povo brasileiro” .

Tereza Braga
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Comissão de Justiça e 
Paz pede providências

A Associação de Docentes da UFPb — ADUF — 
Campus II de Campina Grande, e SUB.SEÇAO DA 
nlíDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Campina 
ííraiide, PD. e Comissão de Justiça e Paz da Diocese 
de Campina Grande, e demais entidades e pesSoas 
que subscreveram a presente NOTA, vem de público 
expressai’ Seu niais veemente protesto e repúdio às 
Josó ÍMartiiilio Lisboa, que por ter reconhecido tais 
atributos foi indicado para presidir a Comissão Ju . 
diciária qup apura a revoltante “ Chacina ocorrida no 
interior do presídio Rc"ional de Campina Grande” no 
dia de junho iiltimo.

O fato, por representar um flafrrante desrespeito 
às nutoi idndos Icíralmente constituídas e as normas le. 
"a is  viírentes, merece repúd io  uão só das entidades 
que subscreveram este documento, mas de toda a eo. 
munida<le coestaduana, diprno por outro ânpulo de 
imediatas providiMieias por parte do Boverno estadual. 
y>orqne. dc resto Se espera. As ameaças mais uma 
voz, foram confirmadas pela Comissão de Justiça e 
Paz. que por esta razão remetem esta nota a popuU. 

de Campina Grande. j
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A dcivojdda Terüza Braya, em entrevista na Rádio Caturité

Tereza Braga: " 0  PMDB não 
tem comportamento coletivo
Para a sup len te  de vcreadoni e a lMxja 

da Tereza Braga, do  PMHB o s«.mi piii rii'o  
não  esta ten d o  co m p o rtam en to  cok ti\> i. 
no  âm b ito  m unicipal e as (piestões adm inis 
tn itivas e.stão so b rep o n d o  aos interesses 
do  povo. Ela se refere ao  p rob lem a do  
a u m e n to '^ o s  servidores m unicipais de ap e 
nas dado  pelo governo m unicipal e 
p ro tes to u  afirm ando  que “quem  não  pode 
pagar 68%. o índice m íd io  d o  govenio . 
não  pode pagar 100“'̂  aos secretários m u
nicipais.

t f

A advogada, que tem  destacada a tu a 
ção ju n to  às classes trabalhado ras, sindica 
tos e associações rep resen tativas, reafirm ou 
que se to res ligados ao  la tifú n d io  fo ram  res- 
ponsáVeis pelo a te n ta d o  de 1?’ de se tem bro  
do  ano  passado, con tra  a sua re s id ^ c ia ,  
“ m as, lam en tavelm en te  eu  não  iden tifiquei 
os nom es, pois se assim  fizesse j í  teria d e 
n u n c iad o s” .

“ Há disposição de grupos ligados ao  
la tifúnd io  de me co locar em  situações em 
baraçosas, mas eu  não  os te m o ” di.sse 
Tereza Braga, d u ran te  a sua en trev ista  a 
R ádio  C a tu rité , n o  program a “ A flo ra  da 
V 'erdade”

ATUAÇÃO

Tereza Braga a firm ou  que se sente 
im p o ten te  para co n tin u a r o  seu m ovim en 
to  de lu ta  na C om issão de Ju s tiça  e Paz 
da O iocesf de C am pina G rande , “ p o rau e  
a própria com unidade cam pinense não  es
ta  preparada para o  trab a lh o  de com bate  a 
violência da m aneira com o ele vinha sendo  
fe ito ” . E prosseguiu, ju stificando .

“ Eu reconheço  que nos avançam os na 
fren te . Devemos recuar um  p o u co , pensar 
m ais, para poder cam inhar ao  lado  do  
povo, de aco rdo  com  as suas aspirações e 
desejos. Eu acho  que o p rop rio  povo não  
está p reparadò  para o tipo  de trab a lh o  que 
estávam os desenvolvendo , pois fa lta  ed u ca 
ção  a este m esm o povo para a lu ta  de co m 
bate  a violência, através da não  v io l^ c ia ” .

sem  m edo dc c rn ir <pie mc sin to  
cansada com a m inha im agem  dc luta 
Solitária em  C am pina f l ra n d e .”

Sobre o problem a dos salarios dos fu n 
cionários m unicipais, sem c ita r te x tu a lm e n 
te . Tereza Braça deixou  tran sparecer que se 
estivesse na C âm ara. com o vereadora, teria 
vo tado  co n tra  a p roposta  de reajuste dc 
30 '’'  e 40% , “ pois e n te n d o  que  a P refeitura 
'•u n ic ip a l está  a ch a tan d o  os salarios dos 
servidores a níveis superiores ao  achatam eii- 
to  do  G overno Federal. N este as |)ec to . re 
conheço , o nosso p artido , o  PMOB não  e.s- 
tá  ten d o  um  co m p o rtam en to  co letivo  ’ 
apesar de ser o p artido  mais c o m p ro m e ti
do  com  os traba lhado res brasileiros.

A bordando  a questão  da invasão do  
Presidio R egional. Tereza Braga afirm ou  
que acred ita  n o  que esta nos au to s  do  pro 
cesso e que cabe à sociedade cam pinense 
ju lgar os envolvidos de aco rd o  com  a Lei. 
N egou que o a te n ta d o  con tra  a sua residêh 
cia tenha  sido sim ulado com o foi ven tilado  
por se to res -  segundo ela -  ligados ao  la 
tifúnd io . C om o advogada, disse reconhecer 
que n o  Brasil a lei só te r r  validade para os 
pobres e hum ildes, en q u an to  para os ricos 
o tra tam en to  é d if e re n te ’.

FA LTA  DECISÃO

O uando  respondia um a pergunta  se fal 
tava decisão ao  p re fe ito  R onaldo  C nnha Li
ma para to m ar certas m edidas ad m in is tra ti
vas, disse Tereza Braga:

“ N inguém  tem  decisão neste  País. N em  
o P residente da R epdbiica. Vejam o caso da 
sucessão presidencial, onde fa lta  decisão  ao 
C hefe da N ação para com .intlar o processo 
sucessório  d e n tro  do seu p a rtid o ” .

Posicionou-se po r o u tro  lado co n tra  a 
ida do  PMDB ao Colégio E leitoral, a f ir
m ando  que im p o rtan te  seria que o seu par 
tid o  cruzasse os b raços, deixasse o sr. Paulo 
M aluf assum ir -o G overno, levar o Pais ao  
caos. para encerra r o  ciclo de p residen tes 
não  e le ito s pelo povo.
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Tereza Braga díz que 
o PMDB está sem 

jcomportamento coletivo
"Fa lta  ao P r^nB ", a nívni 

T iim icirial, no tra to  das ques
tões partidárias, um com por
tamento coletivo. Na adminis
tração 'Ronaldo Cunha Lima, as 
questões administrativas estão 
sobrepujando aos interesses do 
povo e prejudicando o nróprio 
administrador , pois ele assim 
está agindo contra os interes
ses d o  p a rtid o " .

A afirmação é da primeira su
plente de vereador, Tereza 
Braga, advogada, ontem duran

te entrevista na Rádio Caturite 
no programa " A  Hora da Ver
dade".

Ela disse que se sente im po
tente para continuar o seu 
movimento de luta na Comis
são de Justiça e Paz, e tem u l
timamente, parado para pensar. 
Reconheceu que avançou além 
Ha educação do nosso povo". 
Segundo Tereza Praga, no Bra
sil ning(rem tem decisão, 
"nem  o Presidente da Repúfa/r-
ca

(PÁGI^^A -4 )
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Tereza Braga assume hoje 

na Câmara a vaga de Peba
o  vereador José Peba Perei

ra dos Santos, do PMDB, entrou,iS/
sessão de ontem, com um pe

dido de licença a mesa da Casa 
de Félix Araújo, para tratamento 
de saúde por um período de 120 
dias .0 pedido fo i aprovado, me
diante a apresentação de atesta
do médico fe ito pelo parlamen
tar .

Imediatamente, o presidente 
da Câmara, Mário de Souza Araú
jo, convocou o prim eiro suplen
te do PMDB, a advogada Tereza 
Braga, que deverá assumir a ca
deira na sessão de hoje a tv d e  :

O PEDIDO -  0  pedido de 
licença de José Peba está vazado 
no seguintes termos;

<
"José Peba Pereira dos San

tos brasileiro, casado, vereador 
com assento nessa Casa Legisla
tiva, residente nesta cidade, vem, 
respeitosamente, requerer licen
ça, para tratamento de saúde, 
de suas atividades legislativas, 
pelo tempo de 122 (cento e v in
te e dois) dias, a contar desta 
data, conforme Atestado Médi
co em Anexo — Campina Gran- 
íle 06 de junho de 1983".

----- ----------------------------------- /
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Atalib^u.

igoroso In- 
nadrugada 
elegadoda 
nesta -ci- 

nelCruz, o 
a de 0 1 !- 
26 anos. 
ou a au-, 

dez crimes 
î cidade e 
les, tldos 

osos pela 
.ainpinense. . 

or volta das 20 
■ ci - quarta-feira, na 

lioa Floriano Peixoto. 
ndo ocupava o auto- 
^el Brasilia L2-3061-Pb 
cor branca, o perigoso 
nicida que fol perse- 
do por vârlos agentes da 

distribuídos em très 
'uras disfarçadas de par- 
ülares, ainda reaglu àvoz 

i  prlsSo abrindo fogo con- 
a os policiais que respôn- 

f aram com armas de grosso 
illbre, mas sob o cuidado 
3 “ segurà-lo'com vida.
Contra Atallba Arruda 

t xistiam dois mandados de 
:>ris&o preventiva, um ex-

ê ido pelo Juiz Amaury 
5iro de Barros, da 1*. 

'ara Criminal e outro da 4*. 
Vara, expedido pelo Juiz 
-litle r de Siqueira Canta- 
iice, os quais foram dis
tribuídos com a Delegacia 
de Crimes Contra a Pessoa 
a Delegacia Regional da 
Policia Federal.

Em companhia do temido 
homicida, fol preso ainda o 
elemento Josè Ruflno, 
residente nesta cidade, que 
se encontrava armado, mas 
foi dominado pelos agentes 
quando tentava furar o cer-, 
co que nSo ofereceu con- 
diçBes de fuga para o pe
rigoso criminoso resporv 
sâvel por uma s6rle de 
delitos cios mais violentos 
na Comarca de Campina 
Grande.

e q u ip a d o  COM ARMAS

Alêm de portar 400 
gramas de maconha, 
Ataliba Arruda ainda estava 
reforçado com nada menos 
de cinco armas de diferen
tes calibres: uma espingar
da calibre " 12 ” ; uma pistola 
7.65, outra 6.35 e dois 
revúWeres, um calibre 38 e
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quanto , í-Ií^js to i sub
metido ; o interro0at6rlo 
onde contou toda hlstôrla 
de sua vide progressa neste 
fíldade.

CC ES

Depois d« assumir o ts -  
sa&sitiôto prd icadc contrE 
0 cümerclíirio Sebtit<;li-c* 
Ferr'j:ra de Assis, c& '.i; í., 
funcionário de Tecido» 
Serldò, Atóliba Arruda sur
preendeu a Policla Federal,., 
ao assumir uma. série de 
crimes registrados no 
período de ufi) ano, nests 
c ifi- ''- '. tc.A'sconstderEdos 
mistfeflosos pi'la Pollclf 
Civil, cujoi, processos et- 
tao pp ra lL -clos na Justiça 
porf;:lta d< (.iovas. Eittrv .a 
crirnes, At- l!b Arruda, C;iio 
tambfim calft onvolvidocoiit 
assaltos a bancos e outros 
fatos considtiüdos graves 
pela PF, assumiu o assas
sinato do estudante A dil
son Costa, que denaps- . 
receu no dia 20 de mi<io do 
ano passado 6 para seus 
pais ele havia fugido de 
casa e estava vivo. "Matei 
Adilson còm très tiros no 
peito e sepultamos no 
Marinho porque ele tlnh ' 
desonn.do minha sc-fciir* 
com mi Is cols", "  o 
hom ic itit, cur. nlt 
terrocM-‘i>o.

Vk-tL/<ítTL

O seqüestro e morte do 
vigilante Severino Lauretv 
iino de Araújo, 54 anos, p«l 
de lO fIlhos, tam bèm folas- 
lBi)mldo por Atallba Arruda, 
quu»iat|rmou ter .«esassl- 

inado Bfu Guartía, com Tor
quato Gonçalves e Antbnio 
Arnaud Mala, o ûalftgo, 
porque aquele cIdaaSo 
"sabia datnais sobre sua 
vida e falava multo", disse

i ; '
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Ví. , f ”, morto com tifci tiro» no pelto
Em rolt-;JQ LO desapa- 

ti-c|rneiito tiils toricsonsA t- 
i 'i.tís Hf<re.irr. tí2 i ilva, o 
■ . Atulli)!^ tam
bém' contirmcu ter o ma- 
tndo com trè.s ílros de revól
ver c» libre 38 e o Jogou 
prbximo a Doa Vista, mas 
quemiate.)u fogo no cadáver 
do traficante foi o seu com
parsa, A ntbnio Arnaud 
Mela. No Interrogatório 
Atallba disse que realmente 
a ossada carbonizada en
contrada no S itio  OvGlfias, 
de Eoa Vista, petirincla a 
"Vaquelrlnho", suifildo hâ ' 
lixaf.iment'KdoIsrne- c.

í . u a : -A'-Lc^C:. •v.>

Indagado sobie o pa
radeiro dos latrocidíxs Ar>- 
tbnlo Arnaud Mala e Tor
quato Gonçalves Neto, 
Atallba Arruda confirmou 
que "deu sumiço” aos 
dois, temendo que eles, 
presos, o entregasse para a 
Policia. Inicialmente, ele 
disse que eliminou Tor- 
q t^ to  e posteriormente, 
logo que o "Galego" par
ticipou do assassinato de 

tam bto., o

Policia, Issoslgn ificoiium a 
"queinr«dearaulvo".

SHOPPING CENTER 
Indagado se Atallba 

Á rruda assu miu a autoria do 
crime praticado contra o es
tudante Marcos Silva San
tos, abatido com seis tiros 
de revólver calibre 38, por 
volta das 20 horas do dia 3 
de Julho de 1982, no pàtlo 
do Shopping Center, Cam
pina Grande, o Delegado 
C&rlos Leonel disse que es
te crime n&o fo i citado pelo 
temível criminoso, masque 
cinda poderá vir à tona 
r<irbnte os novos Inter- 
I [ tórlos levados a efeito 
curante u manha de hoje.

Mesmo assim, a PF as
segura que ha quase certeza 
de que Marcos Silva Santos 
tenha sido assassinado 
violentamente por Atallba 
Arruda a mando de pessoas 
Interessadas na execução 
daquele Jovem, uma vez que 
ele poderia serum dos dois 
outros citados como au
tores do estupro praticado 
contra a Jovem sobrinha do 
referido homicida, segundo

^ î itü im Ê M Ê á Ê Ê È O ik A

“ Blu Guarda ” morte 
Torquato

l a t r o c i4 [ ^
Como o crime praticadi

Íontra Severino Laurentini 
ol classificado como la

trocinio, hâ versóes de qu
os autos de todos* o
processos enviados a Jus
tiça acusados, e que forar
assumidos agora, pc
Atallba Arruda baixem m
Policia para a complemen
taç8o do relatório apontan
do aquele homicida comt
autor material, e afora sui
qualificação como incursi
na&penasdoartlgo l21, po
Homicídio qualificado el-
também responderá po
crime de latrocínio com<
incurso nas penas doartig '
157, oquelevaacrerserele
condenado por Juízo S ir
guiar através do Juiz Ru
Formiga Barros, ou se
substituto.

As versOes dando cont 
de que antes de deixar est 
cidade, o Delegado Iva 
Herrelro teria confiden 
Ciado a amigos que havi. 
chegado ordem expressa d 
M inistro da Justiça 
Ibrahim Abi-Ackel, exigir
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Teresa assume cadeira na Câmara

i

A advogada Teresa Braga, primeira 
suplente de vereador pelo PMDB, as
sumiu, na sessão, de ontem, a vaga 
deixada por Josè Peba Pereira dos San- 

!• tos, que tirou licença por 122 dias para
■ fazertratamento médico no Recife.

Muito tranquila e sendo aplaudida por 
todos os vereadores e pelo o povo que 
lotou as galerias, Teresa Braga foi con
duzida ao plenário da Casa de “ Félix 
Araújo”  por Márcio Rocha, vice- 
presidente do Poder Legislativo.
Após cumprimentar a presidência da 

Casa e a mesa diretora, Teresa Braga 
jurou 0 compromisso de lealdade aos in
teresses do povo e de Campina Grande e 
recebeu as boas vindas dos parlametj- 
tares, e em seguida sentou-se à mesa 
principal.
DESPEDIDA DE PEBA
Momentos antes de passar a vaga para a 

advogada Teresa Braga, o vereador José 
Peba fez um dos mais inflamados oronun- 
clamentos já registrados durante o perío
do Legislativo, fazendo sérias criticas ao 
novo “ pacote” econômico que será lan
çado brevemente pelo Governo Federal.

Por motivo de saúde - disse ele “ fui 
obrigado a pedir licença para tratamento 
méd[co, no entanto, face a grave crise 
p o re je  atravessa este Pais, achei por bem 
nào «air desta Casa e interromper o man

dato que democraticamente me concedeu
o bravo, rebelde e altivo eleitorado de 
Campina Grande, sern que antes apresen
tasse o meu ponto-de^ista sobre os úl
timos acontecimentos políticos nacio
nais, notadamente, no que’ se refere ao 
pacote de medidas econômicas que vai 
ser adotado oeioGoverno” .
José Peba acha que o “ pacote” eco

nômico “trará maior ingerência e domínio 
do Fundo Monetário Internacional e dos 
bancos privados internacionais na 
economia brasileira” . Esse pacote - dis
se Peba - “aumentará o processo reces
sivo e, como natural consequência, deter
minará um aumento considerável no Ín
dice de desemprego no Pais” .
Para ele, a economia nacional irá sofrer 

de forma violenta uma dupla sangria: “ De 
um lado pela queda de preços dos pro
dutos de exportação, e, por outro pelo 
aumento sem precedentes dos preços dos 
artigos de importação” . “Cabe um po
sicionamento do povo brasileiro, contra 
essa politica anti-nacional e anti-popular. 
Temos que nos unir para lutar pelos 
seguintes objetivos: Cancelamento da 
divida externa;nacionallzaçâodos bancos 
estrangeiros; estatizaçáo do comércio ex
terior; eacabarcom todos ostipos dedis 
twiminações, sejam politico-ldeológico, 
religiosa ou racial".
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Cerca de 20 famílias estão
Mais de 2 0  fam ílias  faveladas que 

vivem há mais de 5  anos nos escombros de 
um a favela denom inada de "U m b u ra n a " , 
na cidade de Esperança, estâo sendo pressio
nados pelo Sr. Carlos R ibe iro  da Silva, 
proprietário  da terra vizinha, através de 
ação ju d ic ia l, para desocuparem a área, 
sendo que a mesma pertence ao D eparta
m en to  de Estradas e Rodagens — D E R . Para 
tan to  já receberam  ordem  da Com arca da
quela cidade para abandono da terra sem 
que sejam indenizados, um a vez que aquele  
prop rietário  alegando ser aquele local breve
m ente lo teado , exigiu jud ic ia lm ente  o despe
jo  dos favelados e, fo i p o rtan to , o ganhador 
da causa.

A  P refe itura  M unic ipal de Esperança, 
segundo inform ou o Padre R ibam ar, daquela  
Paróquia, vem  tom ando providências, no  
sentido de removê-los para outra área, mas 
que terão que constru ir seus casebres com  
seus próprios esforços, sem nenhum a parti
cipação financeira da adm inistração M u n ic i
pal. Mesm o com essa área dem arcada, os 
favelados de U m burana recusam-se â rem o
ção, um a vez que náo dispõem de nenhum  
recurso para arcarem com  tam anha despesa.

To do  apoio  vem sendo prestado pela 
Comissão de Justiça e Paz da Diocese de 
C am pina Grande, no sentido de orientá-los  
para que batalhem  por seus d ireitos. Para 
ta n to , no dia de ontem  a Advogada Tereza  
Braga, da Comissão, esteve " in  lo c o " , para 
averiguação do processo que já encontra-se  
conclu ído , bem com o diagnosticar a real 
situação econôm ico-financeira daqueles 
favelados, que não dispõem sequer de a li
m entos para suprir as suas necessidades.

C O N D IÇ Õ E S  DE V ID A  -  A  favela  
U m burana, localizada há um  q u ilô m e tro  do 
<entro da cidade, nas imediações do C lube  

mpesjre, é form ada por mais de 1 0 0  pes- 
entre crianças, adolescentes e velhos 

^ue já vêm de outras localidades, especial
m ente do sertão paraibano, e que foram  
expulsos de suas terras. Na sua m aioria , 
'Em preendida de desempregados, sendo, 
po rtan to , apenas um a m inoria  provida de 
um  "ganha-pão", alguns agricultores, com o  
é o caso do Sr. Jü lio  José de P inho, que dis
põe de um  roçado onde trabalha de "m e ia"  
com  o dono da terra.

Por sua vez, os filhos m enores, um  to 
tal de 5 0  crianças, aproxim adam ente, não 
estudam , com p explicou dona M aria  da C o n 
ceição, mãe de 4  filhos , "n ão  podemos c o 
locá-los na escola porque se não temos d i
nheiro nem para com er, com o é que vamos 
ter condições de educá-los". A  desnutrição

le rez ii líra!í;i reiiiii(l;i com  os tiivelaclos.

pode ser sensivelmente observável no sem
blante de cada u m , que peram bulam  à cata 
de lixos nos terrenos baldios por necessi
dades.

L IX O ;  O  S U S T E N T Á C U L O  DOS  
F A V E L A D O S  — C o m o  som ente um a m in o 
ria dos favelados consegue trabalhar de 
"m e ia "  para o pa trão , o desespero reinante  
nos dem ais, vem subm etendo-os a vasculha
rem  detritos nos depósitos de lixo  mais pró
xim os, ã procura de objetos, u tensílios  e até 
m esm o de sobras de alim entos para garanti
rem a sobrevivência da fa m ília , enquanto  
outros arriscaram-se a pedir esmolas no cen
tro  da cidade, o que m arginaliza is  e a v io 
lenta-os ainda mais com o favelados. *

As condições físicas dos casebres são 
as mais precárias possíveis, cada barraco 
m ede aprox im adam ente  6  m etros de largura 
por 8  e m eio  de tam anho, sem as m ínim as  
condições de abrigar seres humanos e, no  
e n tan to , em  condições lastimáveis estão 
sendo ocupados por mais de 2 0  fam ílias.

Segundo depoim entos prestados por 
alguns favelados da "U m b u ra n a " , bem  
com o dc m em bros do G rup o  de Jovens da 
Paróquia de Esperança, a ação de despejo 
m ovida pelo Sr. Carlos R ibe iro  da S ilva, 
cujo  processo tem  a habilitação do D epar
ta m e n to  de Estradas e Rodagens, vislum bra  
apenas o em belezam ento da área, que  
fu tu ra m en te  será lo teada. Por o u tro  lado, 
conversando com  nossa reportagem , a jo 
vem  M aria  do S ocorro, relatou que bá mais 
de 3  anos o p ro p rie tá rio  Carlos R ibe iro , 

vem  p le iteand o para a expulsão dessas 
fam ílias , mas com o na época, a adm inis
tração m unicipal de então , não havia encon
trado ainda um a área para a rem oção daque
les favelados, fo i silenciado. V in d o  somente

Sr. Jú lio  .losé: “ Estam os im possiliili- 
tados de sair daqu i" .

a concretizar-se agora, já  que a P refeitura  
no G overno  a tua l, dem arcou um a área para 
a ocupação, sem que esta, acrescentou, 
tenha a m ín im a  condição de alojá-los, visto  
que encontra-se num a área cheia de pedras.

N A O  T E M E M  A M E A Ç A S  -  Apesar 
das pressões que vêm sofrendo nos últim os  
meses, para desocuparem  o local. Inclusive, 
tendo recebido um a ordem  que perm ite  a 
perm anencia de 6 0  dias, prazo esse vencido, 
não tem em  ameaças, com o fa lou a sra. 
A nália  M a ria , "somos pobres e desam para
dos, não podemos sair daqu i, a não ser, 
adiantou Sr. Jü lio , que passem as m áquinas, 
com o andam  d izen do, por cim a da gente, 
caso c on trá rio  perm anecerem os".



Campina Grande, quarta-feira, 25 de julho de 1984

TERESA BRAGA:
SÓ um Governo eleito pelo povo 
terá respaldo para as reformas

: A advogada e primeira suplente 
de vereador pelo PMDB TeVesa 
Braga, disse ontem, em entrevista 

, exclusiva ao DIÀRIO que só um 
Governo eleito pelo povo terá a for
ça e o respaldo necessário “ para 
promover as reformas que o Pais 
tanto exige".

Teresa Braga não vê mais chances 
da realização de eleições diretas 
para este ano, porque acha que o 

. povo foi desmobilizado após a
1 derrota da emenda Dante de Oli

veira. Ela crê na vitória de Tan-
* credo Neves no Colégio Eleitoral.
* f^as no entanto, sustenta que 

nenhum dos atuais presidenciáveis 
tanto do PDS como do PMDB se 
elegeriam numaeleiçãodireta.

Segue a integra da entrevista:

DB-Teresa, como você vê setores 
da oposiÇM que tanto repudiaram 
eleições indiretas querendo agora 
participar do Colégio Eleitoral?
TB- Olhe, eu defendi e participei

■ da campanha por eleiçõesdiretas. 
Continuo a defendê-la. Entendo 
que só um Governo eleito pelo povo 

4 terá a força e o respaldo necessário 
para promover as reformas que o 
Paistantoexige.

DB- Você ainda vê chances da 
realizaçao de eleiçao direta à 
Presidência da República para este 
ano?

-TB- Não. Porque o povo foi des
mobilizado após a derrota da emen
da Dante de Oliveira e só a pressão 
popular poderia forçar o Congresso
Nacional a mudar a Constituição. 

DB- Você acha que numa eleiçao 
direta Tancredo Neves seria o ven- 

t cedor?

 ̂ TB- Nenhum dos presidenciáveis 
j se elegeria num pleito direto. E eles 
s sabem disso. A sociedade exige 
j mudanças profundas que um
I Governo de coalizão ou de con- 
■; senso, não poderá realizar, uma vez 

queos postulantesá Presidênciada 
FÍepública, de uma forma ou de 

í outra, sempre gravitaram em torno 
í do poder.

DB- Tancredo Neves vence no 
Colégio Eleitoral?

TB- Sem dúvidas. O esquema está 
montado para isso.

DB- Você vê chances do surgi
mento de uma candidatura militar?

TB- Não acredito. A correlação de 
forças a nivel nacional e interna
cional está determinando mudan
ças que in v ia b iliz a m  o : ,  .continuis- 
mo ou a tormação {ttí regimes 
militares no Cone Sul.

Î
DB- O filme “ Jango" mostra real

mente a face oculta da história 
politica brasileira?

TB- O filme relata uma época da 
qual eu participei e vivi intensa
mente. Em 1964, eu era ferroviária e 
senti na carne o que foi o complõ 
das classes dominantes contra o 
Governo de Jango. Igreja, bur
guesia. latifúndio e imperialismo 
irmanados para impedir o avanço 
do povo brasileiro. Hoje, felizmen
te, afora o latifúndio e o imperialis
mo, estamos todos contra os frutos 
de 64.

DB- Teresa, faça uma avaliaÇao 
das atividades da Câmara Muni
cipal neste primeiro período de

TB- Nos 120 dias que lá passei 
constatei uma profunda dicotomia 
entre o discurso e a ação. Comoad- 
vogadatrabalhista, sempredefendi 
os interesses reais e concretos dos 
trábalhadores. Na Câmara, par
ticipei de inúmeros debates, e a 
maioria deles não tinha a ver com as
reais necessidades da comunidade.
VI m uita , retórica. Isso, porém, 
não ocorre somente em Campina 
Grande e nem é privilégio exclusivo 
das Câmaras Municipais. As As
sembléias Legislativas e o próprio 
Congresso Nacional são vistos hoje

como meros “ Forum de Debates” , 
onde nada se decide, onde nada se 
soluciona. E não poderia ser d i
ferente depois de 20 anos de ar- 
bitrio, ao longo dos quais deli
beradamente esvaziaram o Poder 
Legislativo e concentraram todo o 
poder nas r.iãos do Executivo.

DB- Quer dizer que o nível da 
Câmara nao foi nada bom?

• TB- Nem foi bom e nem ruim. Per
maneceu inalterado Poderia 'er 
sido bom , e oportunidades não fal
taram para isso. Bastava que a 
Câmara estivesse, por exemplo, 
mais atenta aos interesses da 
comunidade e fosse mais sensível 
às reivindicações dos servidores 
municipais, que continuam a per
ceber salários inferiores ao minimo 
instituído por lei.

DB- Isso quer dizer que a Câmara 
e. principalmente, a bancada do 
PMDB nâo e itao voltadas para os 
problemas locais?

TB- Eu acho que a crítica e a auto
crítica são sempre construtivas. 
Está na hora do PMDB fazer a sua 
avaliação como Poder em Campina 
Grande.

DB- Teresa, comenta-se que 
nenhum vereador da bancada 
peemedebista tira licença temendo 
a sua volta á Câmara. Alguns dizem 
que você causou problemas á ban
cada.

TB- Eles nunca medisseram isso. 
Eu acredito que as minhas posições 
estão em sintonia com o programa 
do partido. Pofisso me filie i a ele e 
nele pretendo permanecer. Como 
há 20 anos, continuo pugnando 
pela reforma agrária e compro
metida com a luta dos campo
neses. Continuo a opor-me â 
violência e ao arbítrio, a defender 
intransigentemente a devolução da 
cidadania a todo o povo brasileiro. 
Defendi e continuo a defender os 
trabalhadores e todas as camadas 
marginalizadas pelo sistema ar
bitrário, como os moradores das 
Malvinas, do Pedregal, etc. Se para 
voltar a exercer a vereança é neces
sário renunciar Ss minhas convic
ções e renegar o meu passado, 
prefiro permanecer onde estou.

DB- Faça uma análise da adminls- 
traÇao Ronaldo Cunha Lima nesse 
primeiro semestre de 84...

TB- Parece-me que os problemas 
prioritários da cidade ainda não 
foram sequer tocados, a exemplo 
do sub-emprego, do desemprego, 
das taveTas, da saúde, da educação 
e do menor abandonado. Esses 
problemas, embora tenham origem 
conjuntura'.,, reconheçamos, tam
bém apresentam características 
particulares, que requerem so
luções particulares, a nível mu
nicipal . isto eu nâo estou vendo.

DB- Quer dízet- que Ronaldo não 
está fazendo um Governo voltado 
exclusivamente para o povo.

TB- Veja bem: o problema não é 
de exclusividade, mas de priori
dades.

DB- Você faria algum apelo ao ? 
Ronaldo?

TB- Faço um apelo ao Executivo 
Municipal. O salário minimo nâo dá 
para atender as necessidades mais 
prirnárias. Isso é consenso. Pagar 
abaixo do minimo é condenaro ser
vidor municipal à fome. Vamos, 
portanto, atender, ou pelo menos 
respeitar a lei, pagando o minimo. 
Vamos respeitar os níveis salariais 
das assistentes sociais, que ti
veram os seus salários brutalmente 
achatados de dois para ume fração.

DB- Vocè acha entâo que Ronaldo í 
nao deu um melhor reajuste foi por
que nâo quis?

TB-A questão não é querer ou não 
querer. A questão é que nem o ^  
mínimo está sendo pago. E isso é •- 
ilegal.

Teresa: "combate ao desemprego

Ekicontro regional do 
PMDB será no dia 29
0  Escritório de Apoio 

Parlamentar do deputado 
estadual João Fernandes, 
divulgou, ontem, a pro
gramação oficial do I En
contro Regional do PMDB 
no Cariri, que será realizado 
no dia 29 do corrente, 
domingo, na Casa de show 
"Os Tropeiros” , no mu
nicípio de Monteiro.
Com apresença dosenador 

Humberto Lucena, o En
contro será aberto às 8 
horas. As9 horas, haverâos 
informes sobre a situação 
politica nacional, estadual, 
regional e das Prefeituras, > 
Às 11 horas, seràa .divisão.

de grupos para discussão 
sobre o organização intçna 
e atuação político-parla
mentar; participaçã9 'do 
PMDB jovem aos movimen
tos populares e a 'crise , 
propostas alternativas do 
partido.

Ao meio dia haverá o inter^ 
valo para o almoço; e 'so-‘ 
mente às 14 horas è que os 
grupos se reunirão para as 
discussões. Às 16 horas 
haverá a plenária; e às 18 
horas serà o encerramento 
do evento que pretende 
reorganizar o Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro no Estado.

Bancada do PDS quer apoio 
de Wilson para estudantes

A bancada do PDS na 
Câmara Municipal de Cam
pina Grande, està fazendo 
gestões junto ao gover
nador Wilson Braga para 
solucionar os graves 
problemas da Casa do Es
tudante “ Fèiix Araújo”. On
tem, toda a bancada se 
reuniu com os estudantes 
da instituição e ouviu as 
reivindicações.

Os estudantes pediram 
verbas para a recuperação 
do prédio, mantimentos 
para a alimentação, além de
móveis paraos dormitórios.^

Após ouvir as reivindica
ções, o vereador licenciado 
Robson Dutra encaminhou 
pleito ao chefe do Executivo 
estadual e aguarda para a 
próxima semana o sinal ver
de de W ilson Braga.

Segundo Robson Dutra, 
a situação da Casa do Es
tudante está piorando a 
cada dia com seus mora
dores não tendo a mínima 
con dições  de solucionar os 
problemas Garante Dutra 
que falta tudo aos estudan
tes desde a alimentação até
mesmo carm as.
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EXCLUSIVAS
VIO LÊN C IA  — A  vereadora Tereza Braga, em pro- 
húnciamento na Câmara, denunciou que a violên
cia campeia livremente em Campina Grande, "uma 
cidade cheia de pistoleiros". Disse que 'T o d o s  es
tamos marcados para m orrer".
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Edü pode ser expulso
Cum as iccentes doclnra 

^ôes do vereador Luciano 
Figueiredo, do PMDB. de 
que seus colegas Márcio 
Rocha e Tereza Braga, am
bos do mesmo Partido^ es- 
tavam querendo «apare
cer» às suas custas, tachan 
do os dc mentirosos, podem 
ter mais agi-avantcs, con
forme admitiram ontem va 
riüs políticos integrantes 
da sigla partidária.

O episódio surgiu por o- 
casião da tomada de de
poimentos pelo Presidente 
da Comissão Judiciária 
juiz José Martinho Lisboa, 
sobre a «Chacina do Presí
dio» que culminou com o 
fuzilamento do preso José 
Dias, ocorrido há dias a- 
trás. Ao ser indagado se 
confirmava o comentário 
feito na presença de Már
cio Rocha e Tereza Braga, 
quando afirmou que o sol
dado «Costão». havia reve 
lado scr um dos que elimi
nou o dctentO’ Luciano Fi- 
Figueiredo disse jamais ter 
íeito tal comentário, garan 
tindo quc seus colegas de 
bancadas eram mentirosos-

Mais adiante. Luciano Fi 
guí-iredo também citou em 
sou depoimento, o nome dos 
advogados Félix Araújo 
Sobrinho c Sanny Japias- 
sú, como integrantes da Co 
missão de Justiça e paz ti 
nham ligações com Tereza 
Braga, esquecendo, segun
do peemedebistas. que Fé

lix e Sanny, não têm nada 
a  ver com o problema-

Félix Sobrinho comentou 
sobre as declarações de Lu 
ciano, dizendo que «ele foi 
muito infeliz. poiS' ao ne
gar o que afirmara antes 
na presença de vários co
legas. feriu o programa par 
tidário. além de descer a 
detalhes da vida particular 
dc pessoas que não são par 
te do processo no qual ele 
está arrolado como teste
munha. Outros membros 
do PMDB vão mais além, e 
chegam ao ponto de discu
tir a expulsão de Luciano 
do Partido, vez que «se ele 
não quer cumprir o progra 
ma partidário, peça sua des 
filiação» comentam,

Ouvida pelo JP, noite 
passada, a vereadora Tere
za Braga, não quis fazer 
maiores comentários em 
torno do assunto, alegando 
apenas que ficou horrori
zada com as afirmações de 
seu colega' tendo cm vista 
que ele demonstrou todo 
seu despreparo como de
fensor das causas popula
res-

Para Tereza Braga, dizer 
os discursos dos pobres é 
muito fácil, difícil, porém, 
é fazer o que os pobres ne* 
'cesgitam.; EJsse rapaz-con
tinuou a vereadora já  se 
auto determina. Acho que 
com este posicionamento, 
elt já fez uma declaração 
do que pensa e é na reali* 
dado. Vou questionar o prO

blema a nível de Partido»
— disse-

Em tom seco, Tereza a* 
firmou que Luciano nâo co
nhece Campina, pois. ao in 
vés de combater a dizimá 
çao do povo pela violêticia 
^H cial. flagrante no d ia- 
a-dia, vai de encontro a 
tranquilidade 3a sociedade 
e ferindo o programa que 
aceitou como filosofia de 
participação na vida da cl 
dade defendendo os prin
cípios da moralidade e do 
respeito humano.

Mostrando se decepciona
da com a atitude do parla
mentar. a advogada afir
mou que ele é uma «implo 
são no PMDB. Segunde 
Tereza Braga, o Partido 
precisa tomar um posicio
namento em torno do assun 
to, já  qiu bc não o fizer^ 
perderá a crcdibilidade pe 
rante o povo e cairá em 
contradição com as prega- 
çõcs feitas de público du 
rante o período de campa 
nha eleitoral- 

Finalizando, a vereadora 
achou um absurdo a nega
tiva dc Luciano, pois. para 
ela, é dever de cada cida' 
dão, colaborar com a jus
tiça, em busca do objetivo 
maior que é a tranquilida
de do povo Para ela Lu
ciano está recebendo a in 
fluência de terceiros, a pen 
to  de jogar o Poder Legis
lativo Municipal, ao com
prometimento com a cida
de.
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Vereadora ̂ fre atentado
A vereadora Tereza Braga, que 

integra a Comissão de Justiça e Paz 
da Diocese de Campina Grande, 
que constantemente vem receben
do ameaças anônimas, teve a sua 
residência metralhada por elemen
tos não identificados, hoje, por

volta de 01h30 da madrugada. A tadas pelo oarulho da fuzilaria"._A
vereadora comunicou que não 
saoe a quem atribu ir este atenta
do, que fo i de arma de grosso ca
libre, acordando-a assustada em 
plena madrugada.

mesma em contato telefônico coni 
a "Gazeta do Sertão", logo após o 
incidente, disse "que em frente a 
sua residência formou-se um gru
po de pessoas, que foram desper
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Catnpina Grande, sábado, 27 de agosto de 1983.

ATENTADO A VEREADORA

Delegado ouvirá Tereza 
Braga hoje na Céntral

o  Superintendente Regional de Polí
cia, Bei. Roberto Pedro Medeiros, após 
ter comparecido ontem na residência da 
vereadora Tereza Braga, do PMDB, e que 
integra a Comissão de Justiça e Paz da 
Diocese de Campina, Grande, e teve sua 
casa metralhada por lementos ainda nâío 
identificados, por volta de 01:30 da ma
drugada da última quinta-feira, por de
terminação do secretário da Segurança 
Pública, deputado Fernando Milanez, e 
do governador do Estado, Wilson Braga 
baixou a portaria 096/83 e resolveu de
signar o Delegado Nazareno 'Weimar Thé, 
para presidir o atentado sofrido pela ve- 
vereadoraTereza Braga.

Pedro Medeiros na oportunidade que 
esteve na casa de Tereza Braga, recolheu 
uma certa quantidade de chumbo que 
ficou espalhado num dos quartos da car 
sa, um material que pode ser de fogue
tão e outro que pode ser de espingarda 
"12", e entregou ao perito dr. Antonio 
Toscano, que compareceu a Central de 
Polícia após chegar de João Pessoa. Dois 
auxiliares vieram acompanhando o dr. 
Antonio Toscano.

OUVIRA

O Delegado, Nazareno Thé, que tam
bém se encontrava acompanhando as 
anotações feitas pelos peritos de João 
Pessoa, que vieram a Campina Grande 
por determinação do SSP, resolveu

Dr. Anton io  Toscano realizando a 
pericia na casa de Tereza Braga

marcar para às 15 horas de hoje o depoi
mento que Tereza Braga dará na Cen
tral de Polícia,

Tereza Braga quando indagada pelo 
Bel. Nazareno de Weimar Thé, se podia 
prestar depoimento hoje pela manhã, 
ela declarou ser impossível, porque vá

rios repórteres da Imprensa do Sul,- esta
rão em sua casa hoje pela manhã onde irá 
dar uma entrevista, sobre o que ocorreu 
em sua casa.
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‘Campina Grande, sábado, 27 de agosto de 1983. 1

Ronaldo denuncia violência a 
Abi-Ackel e pede providências

Face ao grave atentado ocorrido na madruga 
da de ontem contra a vida da vereadora Tereza 
Braga, o prefeito Ronaldo Cunha Lima enviou on
tem telex ao m inistro da Justiça, Ibrahim Abi- 
Ackel, governador em exercício José Carlos da S il
va Júnior e o secretário de Segurança Pública do 
Estado, Dr. Fernando Milanez, solicitando dessas 
autoridades urgentes providências para debelar o 
clima de intranqüilidade vivido pela população 
campinense.

No documento enviado a Abi-Ackel, Ronaldo 
diz o seguinte:

"Venho cientificar V. Exa., do clima de inse
gurança que se abate sobre nossa cidade, atingindo 
personalidades judiciais, eclesiásticas e políticas, 
com ameaças e atentados de morte. O mais recen
te destes incidentes ocorreu na madrugada de hoje 
(ontem), quando a vereadora Tereza Braga teve sua 
própria residência alvejada com tiros e bombas, 
pondo em risco a sua vida e a dos familiares. Ante 
o vendaval de violência contra pessoas que buscam 
combater a impunibilidade reinante, julgó-me no 
dever de, em nome da comunidade permanente
mente aterrorizada, solicitar de V. Fxa. providên
cias que coibam tão grave estado de coisas. Na cer
teza da atenção que Vossa Excelência costuma 
prestar a casos que infrin jam  a honorabilidade da 
pessoa humana, subscrevo-me"

Rcnaldo pede providências para acabar 
com a violência em Campina

Baseado no texto  enviado ao ministro da Jus
tiça, o prefeito campinense enviou telex ao vice-go- 
vernador em exercício José Carlos e ao secretário 
da Segurança Pública do Estado, aguardando que 
as providências solicitadas sejam tomadas imedia
tamente.

Incidente na Câmara na 
solidariedade a Tereza

Um pequeno incidente verificou-se na tarde de 
ontem, na Câmara Municipal de Campina Grande, 
entre a bancada do PMDB e o vereador José Alves, 
que fo i acusado pelos seus companheiros de parti
do de "ser usado, ingenuamente, pela bancada do 
PDS". Alves votou contra requerimento do PMDB 
que queria transformar a sessão de ontem em espe
cial destinada a debater a questão do ato terrorista 
sofrido pela vereadora Tereza Braga.

Ao se unir ao PDS José Alves perm itiu que a 
sessão fos% especial, mas onde podia ser discutido 
quaiquercassunto. Ao mesmo tempo ele iniciou um 
festival de  críticas, endossado pelos pedessistas, 
contra o Prefeito Ronaldo Cunha Lima por não de
cretar o aumento dos vencimentos dos servidores 
municipais.

PMDB RETIRA-SE -  A  bancada do PiWDB 
vendo-se derrotada, retirou-se do plenário e através 
do vice-líder Félix Araújo Filho comunicou que 
"nós decidimos retirar-se de plenário quando o as
sunto em debate não fo r  atinente ao atentado so 
fr ido  pela companheira Tereza Braga".

O PDS, através do líder Robson Dutra, lamen
tou o fa to  da retirada dos oposicionistas, "pois o 
assunto em debate referia-se ao aumento dos salá
rios dos-servidores municipais". Ele deu a entender 
que a bancada do PMDB estava contrária ao au
mento dos salários dos "barnabés".

APOIO A  TEREZA — Vários oradores presta- 
ram sua solidariedade a Tereza Braga, entre eles 
João Crisóstomo Dantas, Mário Araújo, Félix Araú
jo , Maria Lopes Barbosa, Márcio Rocha. Pelo PDS 
falou Robson Dutra.

A  Câmara Municipal divulgou uma nota oficial, 
assinada pelo seu presidente, Mário de Sousa Araú
jo, onde afirma:

"A  Câmara Municipal de Campina Grande in
dignada com o atentado sofrido pela vereadora Te
reza Braga, ocorrido na madrugada de hoje (on
tem), quando jogaram bombas e tirotearam portas 
e vidraças de sua residência, manifesta, de público, 
sua to ta l solidariedade á vereadora atingida, à sua 
atuação parlamentar, sempre voltada para a defesa 
dos direitos humanos" — diz a nota.
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\;-EXCLUSI
ATENTADO I -  Toda a sociedade 
tâ repudiando o atentado terroris 
vereadora Tereza Braga, na madruç
Os terroristas investiram, com o objci,..» ----------
Tereza "calar a boca", com bombas e tiros de es-, 
pingarda "1 2 " . São os agentes da impunidade. ,

x-x

ATENTADO  II — Antes do ataque terrorista, um 
telefonema anônimo fô i dado à residência de Te
reza Braga, comunicando que Margarida Maria 
Alves fora assassinada por C r$  1, 5 milhão. "A  
próxima serâ você, pela metade do preço" - dizia á 
voz pelo telefone.

x-x

ATEN TAD O  II I  -  A  Polícia, que esteve no local 
iniciando a perícia técnica, solicitou da vereadora 
Tereza Braga pelo menos uma testemunha para 
poder iniciar o inquérito. Como não hâ testemu
nhas - o atentado ocorreu 1:30 da madrugada - o 
inquérito não vai dar em nada. E hajcT impunidade!

x-x

ACUSAÇAO — O vereador Márcio Rocha ao res
ponder as acusações do seu colega Luciano Fi
gueiredo feitas durante depoimento ao ju iz M arti
nho Lisboa, depois de negar ser marxista e anti- 
polícia, disse ser "um  homem de palavra" - o que 
Luciano não demonstrou ser com o seu depoimen
to  na Justiça.

x-x-

PROCESSO -  O ju iz  José Luciano Gadelha está 
processando na Justiça a r oméstica Zélia da Silva 
Santos, por declarações prestadas à Imprensa acu- 
sando-o pela fa lta de interesse pela elucidação do 
crime do seu filh o  Marcos da Silva Santos. O pro
cesso tram ita na 2® Vara Civil de Campina Grande.

x-x

GREVE — Os servidores públicos estaduais parai
banos promovem assembléia geral unificada, dia
02 de setembro, para decidir sobre a paralisação da 
categoria, como forma de protesto contra a recusa 
do governo Wilson Braga em atender as reivindica
ções da classe. Seria um dia estadual de paralisa
ção.
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A GRANDE, SÁBADO, 27 DE AGOSTO DE 1983

ATENTADO À CASA DE TEREZA BRAGA

Tereza associou o atentado ao seu posicionamento contra a 
violência e corrupção A janela toda perfurada de balas

Advogada iiísinua que 
I tem o dedo da Polícia
* ^ A  advoaada e vereadora oelo panhia do «isposo e de 3 filhos nm sua residência oara fa7Rr a atentado à advooada e verparinraA advogada e vereadora pelo 

PWDB, Tereza Braga, disse on
tem que o atentado perpetrado 
contra a sua residência tem liga
ção com denúncias por ela feitas 
sobre envolvimento de policiais 
em crimes e aios de coírupoão. 
bem como sua atuaçião em defe
sa da líder sindical Margarida 
Maria Alves, ex-presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais de Alagoa Grande, assassina
da há duas semanas.

O atentado à casa de Tereza 
ocorreu na madrugada de on
tem, quando ela dormia em com

panhia do esposo 
menores. Elementos desconheci
dos explodiram uma bomba de 
fabricação caseira num terreno 
situado a dois metros da janela 
do quarto onde presumia dor
m ir a advogada, e efetuí-ram quo 
se 40 disparos sucessivos de re
vólver e espingarda 12, perfuran
do janelas e teto, e por milagre 
náo fazendo qualquer vítim a.

A advogada revelou que logo 
após o atentado mobilizou se
guidas vezes a Polícia C ivil, o Ba
talhão M ilita r e a Polícia Fede
ral, mas somente às 8 horas da 
manhã agentes policiais estiveram

cm sua residência para fazer 
perícia e abrir inquérito. Protes
tando contra o clinia de " te rro 
rismo e insegurança" existente 
em Campina Grande, ela teve a 
solidariedade imediata do Bispo 
Dcm Luis Gonzaga Fernandes, 
que, jun to  com o padre Carlos, 
passou o restante da manhã em 
vigília no local, de vereadores, 
membros da Intersindical dos 
Trabalhadores e de outras lide
ranças.

Na sessão de ontem da Câmara, 
vários oradores condenaram o

atentado à advogada e vereadora 
Tereza Braga, enquanto diversas 
outras entidades de classe divul
garam nota repudiando a violên
cia empregada contra aquela in
tegrante da Comissão de Justiça 
e Paz. Por determinação do se
cretário de Segurança Pública, a 
Polícia se diz empenhada em in
vestigar rigorosamente o atenta
do. Ontem mesmo, o prefeito 
Ronaldo Cunha Lima endereçou 
telex ao m inistro da Justiça, 
Ibrahim Abi-Ackel, denunciando 
o atentado e pedindo providên
cias. (PAGINA 4 e 8 - I  Caderno 
e P Á G IN A 4  - I I  Caderno)
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Atentado repercute em todo o Estado

Metralharam a casa 
de Tereza Braga

Tereza Braga, desolada. parede, algumas marcas dos tiros

■ ■■■' . ' I

Uma das Janelas atingidas pelos disparos de “12”

Elementos não identificados praticaram 
na madrugada de ontem um atentado 
contra a residência da vereadora Tereza 
Braga (PMDB), efetuando vários dls- 

I paros, possivelmente de espingarda 
"12", nas paredes e janelas de sua resi
dência, além de atirar bombas de fabri
cação caseira.

Tereza Braga, que é advogada e inte
grante da Comissão de Justiça e Paz da 
Diocese de Campina Grande dormia 
quando Iniciou-se a fuzilaria e o espoucar 
das bombas. Ela disse que, desesperada, 
recorreu por telefone à Policia Federal. 
mas não havia plantão. No 31® Batalhão 
foi avisada que este assunto não era da al
çada do Exército e, na Policia Civil o 
delegado de plantão não se encontrava,

A vereadora assinalou que recorreu on
tem ao Secretário de Segurança Pública e 
ao Governador, complementando: este 
atentado faz parte de um projeto que se 
estende por toda a Paraiba e sua finali
dade é concretizar o cri me organizado.

Lembrando que há quatro anos se 
dedica a defesa dos direitos humanos, 
Tereza Braga afirmou que “este atentado 
pode ser comparado aos episódios de 
"Mão Branca", Invasão ao Presidio e o 
brutal assassinato da llder sindical 

MadalenaAlves” .

SOLIDARIEDADE

Tereza Braga recebeu a solidariedade do 
bispo D. Luiz Fernandes, da Comissão de 
Justiça e Paz, da Associação dos Ad
vogados, do prefeito municipal, depu
tados federais e /eementes protestos 
contra o atentado na Assembléia Legls-< 

lativa e Câmara Municipal.
A Comissão de Justiça e Paz atribuiu o 

atentado “ terrorista” ao crime organizado 
em Campina Grande.

Na Câmara Municipal, um requerimento 
do vereador Félix Araújo para que a ses
são fosse especial.de protesto, foi des-  ̂
fotado pelo PDS, com o apoio do ve

reador peemedebista José Alve- 
Por outro lado, o prefeito Ronaldo 

Cunha Lima endereçou telex ao Ministro 
da Justiça, Governador do Estado e 
Secretário de Segurança, solicitando 
providências urgentes "para debelar o 
clima de intranquilidade vivido pela 
população campinense".

-Este incidente consuma a sucessão de 
ameaças direcionadas a personalidades 
eclesiásticas, jurídicas e políticas, que 
vem buscando preservar os mais elemen
tares direitos de segurança desta co
munidade ante a violência que grassa 
sobre diversos segmentos” , destaca o 
telex (8* pág -e  Policial)

)»

Margarida foi morta 
por Ci$l,5 milhão”
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I • t Pçtfícia apura atentado terrorist 
contra residência de Tereza Brag

mi

Neste local, explodiram  
duas bombas

A Polícia de Campina Gran- 
le, por ordem expressa do gover- 
[lador do Estado, Wilson Braga, 
stâ apurando o atentado sofrido 

bela vereadora Tereza de Brito 
sraga, do PMDB, na madrugada 
[le ontem, quando, elementos ar- 
nados de espingardas calibre’ 

l '1 2 "  investiram contra a resi- 
llência da vereadora. A Polícia 
bonstatou que além de cerca de 
P  perfurações de baias provavel- 
nente duas bombas explodiram 

local.
O fato ocorreu por volta de 

1:30 da madrugada. A vereado- 
incontrava-se dorm indo no 
Biro quarto, com seu espo-
o professor da UFPb, W il

liam de Miranda. No segundo 
quarto, o mais atingido, encon- 
Irava-se duas filhas — Maria Te- 
|-eza e Soraia, além de sua so- 
jrinha Maria Aparecida. As - 

lanelas e a parede desse quarto 
licaramcompletamente esburaca
das.

SOLIDARIEDADE -  Tão 
ogo ocorreu o fato, Tereza Bra- 
ja se comunicou com o bispo 
iiocesano Dom Luís 
íonzaga Fernandes, que para lâ 
18 deslocou, acompanhado do 
jadre Charles Belier. A lí  tam- 
jém compareceu a advogada 
>any Japiassu, integrante da Co- 
nissão de Justiça e Paz.

A residência de Tere
sa Braga localiza-se na Av. Pe
rónio Figueiredo, nas proxi- 
lidades do estádio "A m igão". v

O Delegado Severino de 
Sousa Silva, da 4a Delegacia Dis
tr ita l, compareceu ainda pela 
madrugada ao local e 
fez auto de constatação do
fato. Ontem pela manhã, o Su- 
nermtenHente *’ oberto Pedro 
Medeiros e peritos da Polícia 
Civil compareceram ao lòcal 
para recolher o material explo
sivo, ao mesmo tempo em que 
iniciaram a apuração do fato.

Foram inúmeros os tele
fonemas de solidariedade dados 
por todo o dia de ontem á ve
readora Tereza Braga, destacan
do-se os deputados Raymundo 
Asfóra e A luísio Campos, e o 
senador Humberto Lucena. O 
secretário da SSP, deputado 
Fernando Milanez, tão logo fo i 
cientificado do ocorrido con
versou, por telefone, com Te
reza Braga afirmando ter 
recebido recomendações expres
sas do governador Wilson Braga 
para apurar o fato.

Todos os secretários da ad
ministração municipal,acompa- 
nhado do vice-prefeito A nton io  
de Carvalho, estiveram, pela 
manhã, solidarizando-se com a 
vereadora Tereza Braga. Tam
bém, todos os vereadores campi- 
nenses, das duas bancadas, 
compareceram á residência da 
representante peemedebista.

0  presidente da Câmara, 
vereador Mário de Sousa 
Araújo, em declarações á Im 
prensa, disse que chegou o mo
mento de se dar um basta na 
"violência e no terrorismo em 
Campina Grande".

Para Mário Araújo, o aten
tado sofrido pela vereadora Tere
za Braga, pessoa conhecida 
como “ defensora dos oprim i
dos", representa o clima de inse
gurança que a comunidade cam
pinense está vivendo.

NOTA O FIC IAL -  A Co
missão de Justiça e Paz da D io
cese de Campina Grande, d ivu l
gou, ontem, uma Nota O ficia l, 
manifestando o fo rte  e veemen
te repúdio ao atentado terrorista

praticado contra a vereadora Te
reza Braga. A nota tem o se
guinte teor;

A Comissão de Justiça e Paz 
da Diocese de Campina Grande 
vem, de público, manifestar o 
seu mais fo rte  e veemente repú
dio ao atentado terrorista prati
cado contra a nossa companhei
ra, a advogada Tereza Braga.

Por volta de uma hora da 
manhã de hoje, alguns elementos 
se aproximaram de sua resi
dência e dispararam inúmeros t i 
ros de espingarda doze, contra 
as janelas dos quartos, pondo 
em risco a sua vida e de seus 
familiares.

A tribu im os este atentado 
terrorista perpretado contra a 
companheira, ao crime organiza
do em Campina Grande que. há 
m uito tempo vem ameaçando de 
morte e tentando in tim idar to 
dos aqueles que denunciam a 
violência institucionalizada e se 
colocam contra a violência sis
temática dos direitos humanos.

A Comissão de Justiça e Paz 
náb se atemoriza com atos de van
dalismo desta natureza. Exige 
das autoridades competentes a 
manutenção da ordem pública e
o restabelecimento da segurança 
em nossa cidade. Ao mesmo 
tempo, cobramos dos titulares 
da Segurança Pública em nosso 
Estado e em Campina Grande, 
efetivas garantias à integridade 
física dos cidadãos, notadamente 
a companheira Tereza Braga e 
demais membros desta Comis
são.

Manifestamos, ao final, a 
mais ampla, to ta l e irrestrita so
lidariedade à atuação da advo
gada Tereza Braga na defesa dos 
trabalhadores e no dombate à 
violência institucionalizada. Con
clamamos todas as entidades re
presentativas da nossa comunida
de a se posicionarem, nesta hora, 
porque, somente unidos, tere
mos condições de impedir que 
atentados terroristas desta natu
reza voltem a se repetir em nos
sa cidade.

>s voadores solidários com a companheira de
m k

nictito

Tereza Braga

Partiu daqueles 
comprometidos 
com a violência

"Isso partiu de todos aqueles que não e 
comprometidos com a causa de combate à 
lência" — fo i como definiu a vereadora Te 
Braga, o atentado terrorista contra a sua 
dência, ocorrido na madrugada de ontem, 
já vinha recebendo ameaças; agora elas fo 
concretizadas" — completou.

Falando à Imprensa, Tereza Braga disse 
"isso não vai me in tim ida r", pois irá contii 
com o seu trabalho em defesa dos direitos 
manos, principalmente dos pobres e opr 
dos. Ela citou o caso do processo da Chacin; 
Presídio Regional, afirmando que mantém o 
ponto de vista na defesa da punição dos seu 
gitimos culpados.

"Talvez, por essa minha posiçâb def«iidí 
tenha sofrido esse atentado. Isso demonstr 
clima de violência e terror que vive a socií 
de campinense. Uma violência, impune, inc 
tro láve l".

Tereza Braga destacou também que tr 
se de um fato lamentável, por todos os as| 
tos, o estado em que se encontra a Polícia 
v il de Campina Grande totalm ente desapare

• da. "P or exemplo, o Delegado esteve aqui 
minha residência, após o fato consumado, i 
não dispunha de gasolina para fazer as invest 
ções; as viaturas policiais estavam paradas, 
mo é que pode? O Estado é o responsável".

Ela destacou o apoio e a solidariedade c 
vem recebendo de políticos, entidades rep 
sentativas de classe, dos companheiros verea 
res e da Imprensa paraibana, além de cita 
bispo Dom Luís Gonzaga Fernandes. "E le  
ótim o. Chegou aqui em casa minutos dep 
que fo i inform ado e aqui permaneceu até p 
manhã".

Por ú ltim o, destacou Tereza Braga que 
pera que a Polícia possa investigar e apu 
quem são os responsáveis pelo ato terrori 
praticado contra a sua residência. "Pelo mer 
uma coisa é certa: nós já sabemos mais ou n 
nos de onde ele partiu. Resta saber quem s 
os seus verdadeiros responsáveis. Espero q 
não seja mais um fato impune em nossa cit 
de".

Câmara repudia 
ato terrorista

A Câmara Municipal de Campina Gran» 
por suas duas bancadas -  PMDB e PDS — re{ 
diou o ato terrorista praticado contra a r( 
dência da vereadora Tereza Braga, ocorrido 
madrugada de ontem. Os vereadores compa 
ceram à residência da companheira para hipo 
car-lhe solidariedade. A tarde, na sessão da ( 
sa de Félix Araújo, os edis fizeram os mais 
ementes protestos contra o fato e exigindc 
sua apuração.

Para Márcio Rocha, o atentado contra a 
sidência de Tereza Braga é uma demonstraç 
de que "a violência existe e está aí para quc 
quiser ver". "Não é nada imaginado por n 
guém. É terrorismo mesmo". Ele diz entend 
que o fato tem que ser apurado pela Políc 
"com  o máximo de rigo r".

Lindacy Medeiros, líder de bancada 
PMDB, também tem o mesmo pensamer 
de Mário: “ É um fato lamentável profunc 
mente e que merece ser apurado".

Em nome da bancada do PDS, o líder Rc 
son Dutra, disse lamentar profundamente ofa 
e esperar que ele não venha a se repetir e 
Campina Grande. "Nós temos que repudiar es 
tipo  de coisa. Desejamos que o fato seja apur 
do e seus responsáveis identificados e presos".

Outros vereadores também se pronunci 
ram, todos eles repudiando o atentado terrori 
ta.
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Bancada do PMDB na Câmara 
repudia atentado a Teresa

--  > -í

li

A bancada do PMDB 
protestou, na sessão de on
tem à tarde, da Câmara 
Municipal, contra o aten
tado sofrido pela vereadora 
Teresa Braga, na madru
gada de ontem. Os protes
tos tiveram inicio pelo vice- 
líder, Félix AraújoFilhoque 
começou seu pronun
ciamento dizendo: "O 
revoltante atentado per
petrado contra a vereadora 
Teresa Braga, exprime o 
deprimente e inaceitável 
estado de insegurança a 
que se acha submetida a 
comunidade campinense",

A prosseguiu: "È a res
posta a tiros aqueles que se 
empenham, de forma 
pacifica, contra a escalada 
do terror e da violência in
cidentes sobre a pessoa 
humana, alvo desprotegido 
e tàcil para os porta-vozes 
da ameaça, do banditismo, 
e da repressão a livre con
vicção, È necessário com
preender que esse fato está 
ligado ao conjunto de 
episódios crim inosos que 
vem palmilhando as terras 
paraibanas".

Em seguida, demonstran
do nervosismo, falou a 
vitima do atentado. Disse 
Teresa Braga que hà 8 dias 
vinha recebendo telefo
nemas anônimos e “tudo só 
veio mesmo apertar o cinto, 
quando eu iniciei os protes

tos contra a morte da llder 
sindicai Margarida Alves". 
“O crime organizado tentou 
me matar com o resto de 
minha família - prossegue - 
“atirando bombas e dis
paros de espingarda calibre 
1 2 " ,

Dizendo que não podia 
adm itir “ um crime covarde e 
intempestoso” , o vereador 
João Dantas repudiou com 
veemência o atentado. O 
parlamentar peemedebista 
disse que Campina Grande 
é uma cidade violenta e in
segura, “em hipótese al
guma eu posso aceitar a 
violência e a impunidade 
dos autores desses atos 
terroristas que deixam nos
sa população insegura e in- 
tranquila” ,

A inda protestaram contra
o atentado a vereadora 
Teresa Braga cJllder da ban
cada, Lindaci Medeiros, o 
vice-presidente da Câmara, 
Márcio Rocha e Maria 
Lopes Barbosa, Todos eles 
pediram que as autoridades 
policiais encontrassem os 
responsáveis pelo ato 
terrorista.

DISSIDÊNCIA

Mas quando a sessão 
começou a "explodir” com 
pronunciamentos infla

mados, o vereador Félix 
Araújo Filho, apresentou 
um requerimento solicitan
do que a sessão fosse es
pecialmente para tratar 
sobre o atentado. Al, o llder 
do PDS, Robson Dutra, 
apresentou uma emenda i 
pedindo que a sessão fosse 
mesclada. A emenda foi 
para votação e conseguiu 
ser aprovada com o apoio 
do vereador José Alves, do 
PMDB

Em seguida, foi para 
votação a propositura de 
Félix Araújo Filho e mais 
uma vez José Alves foi con
tra sua bancada e não votou 
favorável. Com isso, o PDS 
conseguiu derrubar o re
querimento e logo em 
seguida José Alves foi à 
tribuna fazer um pronun
ciamento, já no grande ex
pediente. Revoltados com a 
atitude do próprio com
panheiro de partido, todos 
os vereadores peemedebis
tas se retiraram do plenário 
deixando apenas a bancada 
do PDS ouvindo José Alves.

Terminado o pronuncia
mento do peemedebista 
dissidente, findou asessão 
que contou também com a 
presença do secretário de 
Administração do muni
cípio, Ademir Alves, que 
também foi levar seu apoio 
aTeresa Braga.

Ronaldo pede providências 
ao Ministro da Justiça

Face ao grave aten
tado ocorrido na 
madrugada de ontem 
contra a vida da ve
readora Tereza Braga, 
o prefeito Ronaldo 
Cunha Lima enviou 
ontem telex ao Minis
tro da Justiça ibrahim 
Abi Acl<el, Governador 
em exercício José 
Carlos daSilva Júnior, 
e o secretário de 
Segurança Pública do 
Estado, Dr. Fernando 
Milanez, solicitando 
dessas autoridades 
urgentes providências 
para debelar o clima de 
intranquilidade vivido 
pela população cam
pinense.

No documento en
viado a Abi Ackel, 
Ronaldo diz o seguin
te:

Venho cierítificar V.

Exa., do clima de in
segurança que se 
abate sobre nossa 
cidade, atingindo per
sonalidades judiciais, 
eclesiásticas e pu- 
iiticas,com ameaças e 
atentados de morte. O 
mais recente destes 
mcidentes ocorreu na 
madrugada de hoje
(ontem), quando a 
vereadora Tereza 
Braga teve sua própria 
residência alvejada 
com tiros e bombas, 
pondo em risco a 
sua vida e a dos 
familiares. Ante o 
vendaval de vio
lência contra pes
soas que buscam 
combater a impuni
bilidade reinante, ju l
go-me no dever de, em 
nome da comunidade

p e r m a n e n t e m e n t e  
aterrorizada, solicitar 
de V. Exa., providên
cias que coibam tào 
grave estado de 
coisas. Na certeza da , 
atenção que vossa ex
celência costuma 
prestar a oasos que in
frinjam a honorabi- - 
lidade da pessoa 
humana, subscrevo- 

T n e .
Baseado no texto en

viado ao ministro da 
Justiça, o prefeito 
campinense enviou 
telex ao Vice- 
Governador em exer
c ido  José Carlos da 
Silva Júnior e ao 
secretário de Seguran
ça do Estado, aguar
dando que as provi
dências solicitadas 
se jam t omadas  
imediatamente.
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Tereza promete não calar a boca
Explosão de bombas ë balas; de 38 nas paredes

A te n ta a o  com  r s p in s a i -  
<ías dc- c a lib re  12 e o u t r a ;  
> '.rm ïs f o n t r ï  a  c asa  d a  v e 
re a d o ra  T e re z a  B ra g a  (PM

íio fV)m:s.í5

acusac-lo contra utn dos 14 
mintarcs^presos pelo as- 
.‘«asslnato““ do assEltajitr de 
*)ancos José Dias rnnrto 
•-r,w ;Tial- de 4o tlroi. un 

—■ - « j  .

A S u p o r in te n d è n c ia ;  R c, 
ítlo n a l d e  P o lic ia  a b r iu  In 
q u é r i to  e v a i d e s ig n a r  dele- 
?r\<io e sp e c ia l p a r a  p re s id ir  
j  1 in c c it íg a fC '-  em 
i f i  r i te n ta d o  p ro m o v ia ff  en i

-  -«m.nrlf»

T ç re z a  B ra g a  “pcIo  c rim e  
o rgan izado" que  te m  su a  m a  
tr iz  aqui."

— Ma nfiuitos in ie r e s s a -  
'<ns em  "caTar n  m ln íia  t)0-

ca M as ou  nS o  e s to u  d ls 
p o s ta  a  m e  f le lx a r  in t lm l-  
rta r  C o n tin u a re i  m in h a  iu - 
ta  c o n trS  • a  v io lê n c ia  e o 
rr tm o  o rí? a r lra d o . a t í .  ai.e 
,,ie  p ro s te m . — d isse  era a  
’o rn a l is ta s .

i r
r »

> 0
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Tereza reage 
à  declarações

«Encaro essas declarações conio as 
dc uma pessoa dcsinformada quc des 
ecmhcce totalmente a nossa realidade, 
quc na verdade nâo está engajada no 
programa e na proposta do PMDB-

F oi esta  ,a roacão da vereadora Te 
reza Braga, ao ser indagada sobre as 
aousaçü« s foita.s pelo seu coíega do 
Piirlidi), Luciano Figueiredo as.sim co
mo a Márcio Rocha, por ocasião de 
seu depoimento na Comissão Judiciária.

Sobro o fato de ter sido tachada de 
marxista e anli-i)o]ícia pelo falo ds 
fazer parte da Comissão dc Justiça p 
Paz, Tereza Braga comentou que b 
PMDB é uma frente de todos os par 
tidos, é uma mescla dc pensamHjntos. 
ílnfelizmenle no PMDB existe esse u 
po de pat rui ha men to kleológico». Ela 
(ic'carla a possibilidade de que possa 
haver uma espécie de rachadura dentro 
do Partido à nivel municipal, devido 
as acusações feitas e levadas ao conhe
cimento da opinião pública-

— O Partido tem bastante nível pa 
ra superar esse incidente. Acredito que 
a função do colega vereador foi de au
to .crítica, devendo se voltar mais para 
a realidade do PMDB, Nós não somos 
anti polícia combatemos erros, os cri 
mes que ocorrem com a conivência e 
com o patrocínio da polícia»-

Tereza Braga acrescentou que vai 
que.stionar o incidente com a direção 
do Partido à nível municipal, embora 
já saiba antecipadamente, que o Presi
dente Mário Araújo é inteiramente con 
tra esse tipo de procedimento, lendo in 
clusive. distribuído nota oficial à im 
prensa, que repudia 'e rejeita o ato de 
discórdia enirc membros do pianido 
oposicionista-
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atacam vereadora

I stilhaco d f bala^ <“ cla bornba apreendi- 
(liK i>el4 Poliria

duas horas da jnanhâ. O 
Sorrctárto me tjisse que Iria 
leterm lnar a apuração do 
|tato logo no início da ma- 
riha dc hoje (ontem)

Logo Ho infclo da manhâ 
1 f  ontem acompanhado 

tlR u n s delegados e agentes, 
L  superintendente Roberto 
IPM ro Medeiros, da 2a. Re 
Igíào Policial compareceu à 
Iresidêiieia da advcigada Te- 
|re7.;x Braga, a fim de colher 
I )  material comprobatório do 
latontado

N /,„^*>'o quarto da ro- 
vidros da Jane 

lia  foram estilhaçados o mes 
Imo ocorrendo no segundo 
laposento, onde a carga de
1 chumbo foi mais ’ Intensa 
Iscnrto anotadas mais dc 36 

piTíuriçõcs na janela e nu- 
|m a das paredes-

O Superintendente dc Po- 
llícla  colheu pedaços de vi- 
Idros. tstilhaços de madeira.I restos de pavios e chumbo 
lrcsultanti'3 dos disparos ete- 
Ituados contra a residência 

da vereadora Tereza Braga. 
Ique servirão elementos 
Ip ara  o levantamento perl- 
Icial imclado ontem por uma

«qulpe enviada a Cam pina 
Grande pela Secretaria de 
Segurança Pública.

A vereadora e advogada 
Tereza Braga que ficou co
nhecida em Cam pina G ra n 
de por sua contra as execu- 
íões sum árias debitadas ao 
fam igerado "Esquadrão da 
Morle", i  por seu trabalho 

em favor das cam adas mais 
humildes, através da Com is
são de Ju stiça  e Paz, disse 
que atribui o atentado à sua 
residência, ao crime organl- 
sado, que. segundo ela. im 

pera  não só em Cam pjna, 
mas em todo o território pa 
ralbano.

"Atribuo isso à violência 
institucionalizada que, hà 
quatro anos, a  Comissão de 

Ju itK a  9 Pa? e f.i. como 
assessora, vêm denunciando 
em Campina Grande. A cre
dito ainda, que essa violên
cia de hoje tem um projeto 
muílo maior, que envolve, in  
•-iusive, a morte da llder sin

<Í.oal .\lar!;;u'ida M aria .Uvs-. 
a quer calar a boca de todos 

gue f p  ro’ clarpm contm  i? 
sa vioIOneia"

Ti i i / . i  I.^lc .lUi i(ii p r . i l i ra d o  i>or te rro ri> t.ts ''.

.VIIKHTIIRA l>K 
I.NUUÉRITü

t
Indagado. í.. o  a;eataüt> 

coritr:j ;:’aa casa não teri:i 
urii-i litação m ais estrciía 
com o recpnte episódio d.% 
chacina ocorrida no Interior 
do Presidio Regional, fato 
que a levou a solicitar a exo- 
i.craçã,, sum ária dos poli- 
(. .ÍE envolvidos; e a fazer. 
r;a Câm ara, inúmeros pro 
nunclam entos, Tereza Braga 
Jeciaruu que não existe d is
tinção entre esse ou outro 
fato que retrate a violência 

uiiLi’ urioiiaiizada.
“Invasa,> do Presidio Mao 

Branca, assassinato de M ar
garida Alves, para mim c f;;- 
rinha do mesmo saco " So ■ 
brc um pedido de garantias 
dc vida às autoridades esta- 
duai.s, cla respondeu quc não 
iria fa>;ê-lo porquo. na su:. 
opinlào o que foi praticado 
contra .sua casa foi um alo 
terrorista, o" contra o tcrnj 
rísmo não há garantias".

Acrescentou que, vai de
nunciar form alm ente o í.tto 
àollcitar a ab<?rtura do com 
pa tente inquÍTlto c l."iü;ir

m.Tio de todos os procedimcn 
loá legal.<(, como já  vem fa 
zendo. inclusive, insistindo 
ao combate à violência, quc 
vem st intensificando em 
Cam pina Grande

Um jornalista perguntou a 
Tereza Braga se ela nüo te 
mia um outro atentado con
tra sua pessoa e como res
posta a vereadora disse quc 
um fato desse tipo é Imprevi
sível, quc não se pode to- 
mer e. a essa altura "não 
hâ como recuar da propost.i 
( do compromisso de luta 
contra a violência quc grassa 
110 scIq do povo paraibano ’ 

Afirmou ainda que o epi
sódio da m adrugada de on 
tom deixou-lhe m ais alerta, 
mas. mesmo assim Isso náo 
a levará a contratar pessoal 
para sua segurança. "Abso 
lutamente Faço diretamente 

u.n .jpclo ao Excelent'ssim o 
Senhor Governador Wilson 
B raga. ao Sr. Presidents 
do Tribunal de Ju stiça , do 
Estado no sentido de que 
continue a obra de .sanea
mento iniciada em Campina 
Grande, e que esse trabalho 
dc exterm inar violência sc 
propague por toda ~a Parai- 
o a * .

inam estilhaços de bomba
lical ici
1 milhão

Irilmos e recados am eaçando- 
de morte Num dos telefo

nemas anônimos "disse mo 
[jue Margarida foi assassina 
la  por 1 milhão e 500 mil 
cruzeiros- Este foJ o dlnhc: 

pago aos pistoleiros pelo 
landante do crime 
Nos demais telefonemas, 

ferezi Braga, disse que os 
smeaçadores dizem “Seu fim 
la l ser o mesmo c M 
Vida Alves” Vocè vai se ca 
lar para sempre” . “Está cha
gando a sua hora".

Designados pcJa Sccrci; 
f ia  de Segurança Publica 
por orientação do G overna
dor Wilson Braga-t^hegaram  
ontem pela manhã a C am 
pina Grande, exatam ente à.s 
10:40 horaa, três peritos do 
Instituto de Policia Técnica 
C ientifica do Estado, para 
processar um exame perl 
clal na residência da advo
gada e vereadora Tere^inha 
de Bríto B raga vitim a de a- 
tentado na madrugada de 
ontem, onde sua residência 
foi alvejada com diversos 
balaços de arm as de grosso 
ca lib re .

Os peritos Antônio Aibu 
qucrque Toscano. José No 
gueira, e Edson, este ultimo 
perito fotogràfico„perm ane 
ceram duas horas na casa 
da advogada onde foi feito 
um levantam ento geral, por 
tanto, o resultado desta pe
n d a  só serâ conhecido na 
próxima semana

Por determinação do secre 
tárlo. Fernando Milanez da 
Segurança Pública, o Supe
rintendente Pedro. Medeiros, 
baixou portaria nomeando 
em caráter especial, o Dele
gado de Crimes Contra o P a 
trimônio. Bei. Nazareno de 

Weimar Thé, para apurar o 
atentado

Nazareno VVemiar. o n ;vn  
mesmo esteve n a  casa da 
advogada Tereza B raga e

(» N i c r - p n  U ;t(i .Viitiinio ( a i \ . i l h u  coiii  a lKuns 
M' r i ctàr i os  n.i » as a  do Te re z. i  U r ag a .

guns policlaís não acredi
tam que tcnl'.a havido a ten 
tado na casa da advogada, 
vereadora e integrante da 
Comissão de Ju stiça  o Paz, 
Tereza Braga, mas preferem 
não ser Identificados

Mas a verdade ê que Tere
za Braga, const-antemenio, 
vinha sofrendo ameaças dc 
morte, e ontem durante a 
madrugada terminou .sofren
do o atentado

O Superintendente Pedro 
Medeiros, por sua vez disse 
que só tomou conhecimento

diligência n^ bairro do Ca 
t.olé e foram  informados a- 
través de um desconhecido 
do quc ocorrera e, se deslo
caram  ao local 

—- Logo que tomei conhe 
cimento do fato me deslo
quei até o local, recolhi al- 
gun.s estilhaços de bomba, 
caroços do chumbo do tipo 
3t e uma bucha de cartu 
cho de espingarda "12 ". en- 

contratados nas proximidades 
da casa da advogada Tereza 
B raga afirmou Pedro Me- 
■irlros
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Tereza Braga não vai dépor e 
recebe intimação do Defegadc

A advogada Tereza de B rito  depoimento, Rômulo de B rito  3
iBraga não compareceu, ontem, 
lá  tarde, á Central de Polícia, pa
ira  ser ouvida pelo Delegado espe- 
Icial designado pela Secretária de 
ISegurança Pública, Nazareno 
IWeimar Thé, no inquérito que 
Ivai apurar o atentado terroris- 
Ita  praticado contra a sua resi- 
Idência. Lá esteve apenas um seu 
Icunhado, o professor Rômulo de 
IS rito  Lira, que prestou depoi- 
Imento mas nada informou em 
Itermos de pistas para a elucida- 
|ção do fato.

Tereza Braga mandou co- 
lunicar ao Delegado iMazareno 
i/eimar que se encontrava ado

entada e sem conoições de pres- 
|tar depoimento. Imediatamente, 

Delegado especial expediu in
timação oficial à advogada e 
areadora do PMDB, para que a 
íiesiTia compareça na próxima 
gunda-feira para ser ouvida 

rio inquérito.
"Nós estamos com reco- 

nendações especiais para apurar 
fato e temos que iniciar logo 
inquérito, ouvindo as teste- 

nunhas. É importante ouvir 
logo a vereadora Tereza Braga, 
para que então possamos ini- 
piar o nosso trabalho" - disse
I Delegado Weimar.

A ESPERA — o  depoimen
to  de Tereza Braga que ocorre- 
lia  ontem, estava marcado para 
Is 15 horas e mesmo antes do 
Ldvogado Rômulo de B rito  Lira 
pmparecer á Central de Polícia, 

Delegado decidiu que iria in- 
imar oficialmente Tereza Bra- 
a, já que ela apenas havia sido 
onvidada a prestar depoimento.

"Vamos fazer a coisa oficial, 
e ela não comparecer hoje eu 
ou mandar intimá-la para que o 
:u depoimento seja prestado 
inda na segunda-feira. Nós te- 
los que iniciar o trabalho" - 
omentava o Delegado, mas nes- 
! exato momento chegava à 
entrai de Polícia o sr. Rômu- 

de Brito Lira, que explicou 
razões do não compareci- 

lento de Tereza Braga. Mesmo 
;sim a Polícia expediu a intima- 
ío jjara que a vereadora com- 
areça na segunda-feira pela 
anhã.

DEPOIMENTO -  Em seu

Lira disse que fo i informado, por 
telefone, pela própria Tereza 
Braga, que a sua residência "es
tava sendo bombardeada".

"Eu mandei que ela ligas
se para a Polícia e, imediata- 
m en t^  liguei para o quartel 
do 3 BIMTz. Fui informado 
que o problema não era de alça
da do Exército e por isso lá n in
guém nada podia fazer. Eu resol
v i ligar para o Departamento 
de Polícia Federal e a pessoa que 
atendeu o telefone disse que não 
havia ninguém de plantão".

Disse ainda que em compa
nhia do padre Charles Belier, do 
bispo Dom Luis Gonzaga e da 
advogada Sany Japiassú se des
locou para a residência de Tere
sa Braga e pode constatar o fato, 
ou seja, "a  sua residência tirotea- 
da e bombardeada."

Quando indagado pelo De
legado Nazareno Weimar Thé se 
tinha algum suspeito para o fato, 
disse o depoente; "não tenho a 
mínima idéia de quem tenha pra
ticado esse a to ".

— o  sr. tem conhecimento 
que a dra. Tereza tem algum in i
m igo?" — (perguntou o Delega
do)

"Não. Pode ser que dentro 
da sua atuação como advogada 
das classes trabalhadoras e como 
política, tenha desgostado a al
guém, mas eu desconheço algum 
inimigo que ela possa te r"  — a fir
mou o cunhado de Tereza Braga.

EM BR A S ÍL IA  -  O senador 
Humberto Lucena, líder do 
PMDB no Congresso Nacional, 
por outro  lado, pediu por te le fo
ne, ao m inistro da Justiça, Ibra- 
him Abi-Ackel, que o atentado 
terrorista praticado contra a re- 
sidencia da vereadora Tereza 
de Brito Braga, do PMDB de 
Campina Grande, seja apurado 
pelo Departamento de Polícia 
Federal da Paraíba.

Alegou o parlamentar parai
bano que a Polícia Estadual não 
dispõe de meios técnicos para 
apurar os fatos, e lembrou que 
por se tratar de envolver explo
sivos - duas bombas explodiram 
ho local - o assunto deveria ficar 
sob os cuidados da Polícia Fede
ral.

0  advogado Rômulo de B rito  Lira, explicou \iusêiicia de Tereza na Q
de Polícia.

Márcio Rocha respolde a Lucia 
e diz ser um “homen de palavr«

o  vice-presidente da Câmara ivtuiiici- a mesiiinhez e deselegância da m
pal de Campina Grande, vereador Márcio 
Tarradt Rocha, do PMDB, prestou escla
recimentos sobre as declarações do ve
reador Luciano Figueiredo ao ju iz M arti
nho Lisboa, onde acusou Mário e Tere
za Braga de serem "marxistas e anti-po
licia". o  fato se refere ao processo da 
Chacina do Presidio Regional de Cam
pina Grande.

Diz Márcio Rocha que fo i chamado 
pelo ju iz  M artinho Lisboa para depor no 
referido processo, testemunhando em ju í
zo as declarações que o vereador Luciano 
Figueiredo havia fe ito  no recinto do ple
nário da Câmara de Vereadores, no dia 
20 de junho passado, antes da sessão o r
dinária do dia ter sido iniciada.

"Perante o próprio vereador Luciano 
Figueiredo, que estava presente na sala 
da Comissão Judiciária, confirmei ter ou
vido o mesmo ter declarado que estava 
numa vaquejada na fazenda do ex-sena- 
dor Ivandro Cunha Lima, quando o indi
víduo conhecido por Costão disse que t i 
nha sido um dos primeiros a atirar no 
presidiário José Dias. Reafirmei poste
riormente minha declaração, quando 
fu i chamado para depor mais uma vez. 
Cabe uma explicação: a minhà presença 
como testemunha no referido processo 
deve-se ao fato que fu i arrolado no de
poimento da vereadora Tereza Braga co
mo testemunha das declarações de Lucia
no Figueiredo. Fui coerente com m i
nha consciência e com a verdade.

SURPRESO — Disse Márcio Rocha 
que ficou surpreso com as declarações do 
vereador Luciano Figueiredo, prestadas 
no ú ltim o  dia 24 de agosto, estampadas 
nos principais jornais da cidade e do Es
tado. "O  mesmo nega ter feito tais de
clarações, e, ainda mais além, chama-me 
de mentiroso e aproveitador da miséria 
alheia, bem como, envereda pelo repug- 
nável patrulhamento ideológico como 
pressuposto para a definição da verda
de perante a sociedade".

"Lamentavelmente, o colega verea
dor Luciano figueiredo resolveu enveredar 
pelos tortuosos e obscuros caminhos da 
mentira e do patrulhamento ideológico 
para encobrir o que lhe falta como 
componente do seu comportamento: a 
fidelidade as suas próprias palavras".

Mais na frente diz ainda iVIárcio Ro
cha, não entender como um representan
te do povo campinense não é capaz de as
segurar perante a Justiça o que andou 
contando em prosa na Câmara M unici
pal.

"Por outro lado, a acusação de me 
L aproveitar da miséria para tirar dividendos 
políticos, não merece sequer resposta, tal

eselegância 
Contrionho a esta acusação o mei 
balho omo parlamentar, médico ( 
vista l ií t ic o  no Setor Jovem do PWl 
como ^tudante de medicina, que 
pina (ande conhece. E pelo qua 
escolh^ seu representante na Cas 
Félix i(aújo".

y h x iS T A  -  Sobre a acusaçâ 
profesr a ideologia marxista, disse 
cio Rolia que é filiado ao Partido do 
vimentl Democrático Brasileiro, 
qual fí^eleito vereador e como tal di 
de seu conteúdo e seus postulados 
gramátios. ,

"Éde bom alvitre relembrar ao 
notado colega de bancada que o r 
partido não é marxista, embora defei 
ampla Iberdade de expressão e orga 
ção de todas as correntes ideologicas 
tentes tki sociedade brasileira, como 
mordial para o estabelecimento de 
sociedade democrática, justa e progre 
em nosso país. Não devemos tentar 
d ir a verdade com base em critérios i 
lógicos, pois caracteriza patrulhami 
ideológico com o qual os filiados 
PMÜB, entra os quais ele mesmo st 
clui, tem o duver de ser contra".

A POLiCIA -  Diz ainda Márcio 
cha CMe não é inimigo da instituição p 
ci."! Cütno está exposto na Imprensa c 
udSP m declarações do vereador Luci. 
Fi;,..eire<lo.

"F  da minha formação política iu 
ijelo aprimoramento das instituições 
não ne^á-las. Lembro ao vereador Luc 
no Figueiredo que ele mesmo votou fa' 
rável a um requerimento de minha au 
ria, lpro»ado u o j: n n a n im ir ta r ip  na Casa 
Féíix Araúio, em que solicitava ao gov 
nador do Estado da Paraíba,Wilson Eíra 
que atendesse os pleitos reivindicatór 
da corporação m ilita r do Estado que i 
quele momento estavam sendo fru to  
movimentos que processavam dentro d 
quartéis da PM, em particular no quart 
do II BPM de nossa adade. Lembro ã 
veveadorLuc/ano Figueiredo que não d( 
vemos CQifundir a instituição com um o' 
alguns componentes da mesma.

Mareio: "sou íii^ idu oü PMDB, não 
sou marxista".
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Solidariedade petista 
à advogada Tereza Braga

U Diretório Muiiii.í|>;il du l’aili- 
do do^ I ralialliadorcs, eni Caiiipiiu 
Grande, divulgou Nota à Imprensa, 
m anifestando a sua solidariedade à 
vereadora Tereza Braga, advogada da 
Comissão de Justi|,'a e Paz, vítim a dc 
atentado contra a sua residência.

“O vergonhoso ato crimint>so 
faz parte de uma campanha de in ti
midação por aqueles que são res|)on- 
sa'veis pela violência e pelo crime em 
nossa cidade” -  diz a nota do  IT .

A NOTA -  Na íntegra, é a se
guinte a Nota do Partido dos Traba
lhadores:

“O Diretório Municipal do Parti
do dos Trabalhadores ( IT ) de Cam
pina Grande vem de público manifes
tar a sua solidariedade à vereadora 
Tereza Braga, advogada da Comissão 
de Justiça e Paz, vitim a na m adruga
da de ontem  dc atentado contra sua 
rcsidência.

O w rgonhoso üto crim inovi la/ 
parte dc uma campanha de iniiinidu 
ção por aqueles quc são rcsponijveis- 
l>ela violência e pelo crime na nc^ssa 
cidade. Ontem assistimos as ações do 
grupo de exterm ínio “ Mão Branca" c 
agora o  trucidam ento de um prisi«»- 
neiro na detenção local. Ontem o cri
me contra dona Margarida e agora as 
bombas na residência du dra. Tereza 
Braga.

Na verdade eles querem atingir, 
não uma pessoa, mas todos aqueles 
que SC colocam contra o crime orga
nizado, com o a Comissão dc Justiça 
e Paz.'Ules querem aterrorizar o povo 
c calar suas vozes para levarem avante 
a sua prática criminosa.

O IT  alerta a população no sen
tido de não se deixar intimidar |K-las 
ameaças e pelo terror, porque o crime 
impune é o maior incentivo às p rati
cas de violência.

JÜ S t
PMDB, andou divergindo do comando 
da bancada do seu partido na Câmara M unici
pal. Fez cri'ticas à administração de Ronal
do Cunha Lima por não corrceder aumento 
aos servidores municipais. O fato irritou  todos 
os vereadores do PMDB que, inclusive, foram to 
mar satisfação com o ex-carteiro da ECT. José 
Alves, nâo encontra explicação para o seu posi- 
cionamento.

x-x

LUCIANO -  Ja' o vereador Luciano Figueiredo en- 
isolado dentro da bancada do 

PiVIDB. apos as críticas feitas aos colegas iVlSrcio 
Rocha e Tereza Braga. O filh o  dePetrônio Figuei
redo quase não vai á Câmara pois não tem com 
quem conversar.

x-x

ATENTADO  — Em Brasília, o senador Humberto 
Lucena pediu, pessoalmente, ao m inistro da Jus- 
tiça, Ibrahim Abi-Ackel, para que a Polícia Federal 
apure o atentado terrorista sofrido pela vereadora 
Tereza Braga, do PMDB de Campina Grande A le 
gou que a polícia estadual não tem condições téc- 
nicas de apurar p  fato.

x-x
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Tereza nâo vai 
á Polícia depor 
sobre atentado

Sob a alegação de que estava adoentada, 
a advogada e vereadora Tereza Braga não 
compareceu ontem à Central de Polícia, 
para ser ouvida pelo delegado Nazareno 
Weimar Thé, especialmente designado pe
la Secretaria de Segurança Pública para 
apurar o atentado tel-rorista contra sua 
residência.

Tereza lim itou-se a mandar um seu cu
nhado, professor Rômulo de P.rito Lira, 
que prestou depoimento mas nada in fo r
mou em termos de pistas que possam faci
litar a elucidação do atentado perpetrado

contra a casa da advogada, a tiros de re
vólveres e espingarda 12, além de bombas 
de fabricação caseira que causaram danos 
á residência. ,

Por sua vez, salientando que recebeu re
comendações especiais para apurar o fato 
e garantindo ter necessidade de iniciar lo
go o inquérito, o delegado Nazareno Wei
mar Thé expediu uma intimação ofic ia l â 
advogada Tereza Braga, para que ela com
pareça e preste depoimento sobre o aten
tado de que fo i vftim a. (PÁGINA 4- 1)

O delegado Nazareno, com o escrivão, esperou em vão peia advogada 
Tereza i3raga, que não compareceu para depor como estava marcado.
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TEREZA BRAGA DEVERÁ 
DEPOR e o p  NA POLÍCIA

È aguardado para hoje, o depoimento a 
ser apresentado pela advogada e Ve
readora pelo PMDB, Terezinha de Brito 
Braga, 44 anos, que na nfiadrugada da úl
tima sexta-feira sofreu um atentado de 
morte com a explosão de várias bombas 
de fabricação caseira e disparos de armas 
do mais grosso calibre desferidos contra 
portas e janelas de sua residência Io-, 
calizada na Avenida Petrônio Figueiredo.

Aquela advogada, que é membro da 
Comissão de Justiça e Paz, da Diocese de 
Campina Grande, deveria ter sido ouvida 
na tarde do último sábado, pelo Delegado 
Nazareno Weimar, de Crimes Contra o 
Patrimônio, designado especialmente 
peia 2* Superintendência Regional de 
Polícia para apurar o fato, no entanto, 
mandou um seu procurador pedir o 
adiamento do depoimento sob «alegação 
de que náo estava bern de saúde.

Amanhã, deverá ser libera' ^lo Ins
titu to  de Policia Técnica e ( Ica do 
Estado, o laudo pericial fe itg nor^-; de^ Is 
ao suposto atentado terrorista, por pe
ritos sob o comando de Antônio Toscano 
e outros técnicos em perícias e Investi
gações criminais.

OUTRAS PESSOAS

O deiegadoNazarênó Weimar deverá inte 
rrogaç,
ainda outras pessoas que se encontravam 
dormindo na residência da advogada 
Tereza Braga, na madrugada de sexta- 
feira, quando ocorreu o atentado a tiros de 
armas de grosso calibre e bombas de 
fabricação caseira.

\ t .
Tereza Braga, será ouvida hoje

Ouvido sobre este fato, o Secretário Fer
nando Milanez disse que aguarda os des
fechos finais das investigações desen
cadeadas pela Policia Civil e só com o 
relatório apresentado pelo Delegado Es
pecial Nazareno Weimar é que ele poderá 
apresentar uma opinião sobre os últimos 
episódios.

— “ A Segurança Pública nunca parou 
um só instante e nem ficou omissa em 
determinados casos. A nossa meta é criar 
condições de trabalho dentro da Polícia, 
como fórmula de garantir a segurança de 
todos os paraibanos” , observou Milanez.
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Tereza volta a acnsar a Policia
Apontando como suspeitos 

j pelo alentado a sua residcn 
. cia, fato  ocorrido as primcl
I ras horas da umina a- 
‘ feira, integrantes da PoIícíji 

Militar, foi ouvida na ma- 
] nhã do ont'Sm na Central (ie 
‘ Policia, pelo delegado Na

zareno do Weimar Thé, h 
advogada e vereadorrt Tírezi 
nha de Brito B raga.

Tereza B raga, preblou s€u 
. depoimento i durunie duas 
: horas, na presença do ad-
i vogado Geraldo Beurão, ju c  

veio diretamente de Icao 
, Pessoa, do presidente da 
! Câm ara de Vereadores Má- 
! rio de Sousa Araújo, c d05
i advogados Manoel Neto e
• Felix A iaú jo  Sobrinho.
‘ A advogada que tovc r.ua
■ casa bombardeada e clntea- 
' da por volta de 1.30 da m a

nhã dc sexta íeira, chtgou a 
Centrai de Policia, por vol
ta das 10;00 horas em com
panhia dos advtogadoe Ge-

; raldo Beltrão. Sanny Jap ias
■ su, c Manoel Neto. irido d:r 

lam ente para a saiu õo Oclc
; gado que já  a e s p e r a . O  
, vereador Mário Araújo e siu  

filho Félix  Araújo áobrinho, 
chegaram  em seguida.

Ao s e r  p e rg u n ta d o  pcl:i au  
lo r id a d e  p o lic ia l se t in h a m  
a lg u m  su s p e ito  pelo  a t ; n ta d o  
e la  ta x a t iv a m e n te  a f irm o u  
"quc a tr ib u o  e s ta  a te i ; ta d o  i< 
m in h a  ca sa  ao  c rim .; o rp a -  
n lzad o  quc  tem  corrfispon

i d e n c ia  com  a  P o lic ia  M ili
I t a r  p r in c ip a lm e n t.e  com  ou 
; m i l i ta r e s  ab u sa d o s  f!» l:ave  

rr'm  sfiQ ueatraclo *5 a»'-'!.ssinr.

JusU ça e Paz, disác que 'o - 
/reu este atentado “por de 
dicar sua vida fm  defeca í Io s  

trabalhadores rurais, como 
tam bím  por haver derur>cia- 
do violações de Direitos Hu
manos por parte do grupo 
de extf-rminlo d en o m in a i3 
‘ Mâo B ranca". Tereza Braga 
disse que o grupo "M-i") 
aran ca" era integraii.) poi 
policiais civis e mUitares de 

Cam pina G rande"
Narrando o a ie iita io , a 

(Icclarantc afirm ou que |X)r 
volta de i .30 da manhã <io 
dia 26, sexta-fe ira , ola acor 
dou com um baiulho e esti 
Ihaços de vidro c de madelrí; 
da jan e la  que caiam  sobre 
os leitos. "E a minha iirl 
meira alitude foi m^ baixar 
com os ireu? filhos, tmia so
brinha, para prottgür-nos du 
ataque e ern seguiUa iucudi 
todas as luzes da casa e rn<’ 
dirigi ac telefone par.i po 
dir socor/o as aiitorida, IfS 
policiais e com unicár o que 
pstava acontecendo aos 
fam iliares o amigos"

Teresa B raga disse que 
inicialm ente telefonou p a ia  
a Centrai de Policia 
foi inform ada que rt riciefen 
do de p lan tá j. Boi. Luiz A- 
grlpino, náo íe  cncontrr.va, 
ito momento Em seguida te 
lefoiici par.i o :'.umoro 190. 
Râdlo Patruiiui e fui infor 
mada por um m ilitar que o 

chamado náo podia ser aten 
dldo por falr.a de com bustí
vel nas viaturas 'l J ;p i '.s  11 
fítwi para a Polií n F td rr il  
e o plantonista disse q<.ie

' r i ‘ ie/.d Bratfa

eapingardii de caruicho ‘ 1.1 
quo não t'jnho a rm a; n.-\ rn 
rih.i casa" di.^sf Trr?z,\.

Co;it .ui..i.du. .1 i.i:-'4i:'i'i 
ü;i Comissão de Ju stiva  i 
Paz. aiegou que juntamenu.' 
LOni amif.'cs c fam iliares foi 
observar :’.s dependências (ia 
casa, notando que as janti- 
las dos quartos e do banhei
ro haviam  aido atingidas pe 
los balaços, como lambêm 
as telhas da garagem . Em 
seguida notou se uma quei
ma dc capim ao laüo da ca  
sa. possivelmente provocada, 
pela fxplosao da buinba

O Delegado dc p’.c.ntáo na 
■Ia D b. Bel. Sevenno de 
Sousa, esieve no local, dc* ■ 
pois de inform ado por alguns 
moraaores próximo a casa 
dc TLreza B raga do que h i- 
vi.i ocorrido e fez o levanta- 
iiienío dt* praxe, isto segun

a r i ; ^ . i  i i u i '  i i i i i a  .1 l ' u l i i i . i

e:ii \ is la  ii.';sguardar j  j.-itc 
.ü.ridado íisica dos mesmos" 

Ela fez ilgação do seu a- 
lentado a inva.são do P resi
dio Regional, e morte do de- 
lenlo Jose Dias da Silva, on 
de cla c testem unha dc sen 
saçãu, c a mor(c da lidor 
sindica! M argarida M aria Al 
vts, elim inada em Alogoa 
G iand^, com um t;ro dí. cs- 
pin>'ard:-. I 2 '

— E3tc atentado a  m inha 
residência tem ligação com 
o crime organizado na Pa- 
raiba que tem ligação com 
a Policia M ilitar e ia 'i 'u n -  
d ian os” . íícste momento ela 

j  u',u.sur integ’’a n t‘i.' 
d.i Pwiicia M ii‘ l,íir, nucipt 
rr.ente rio II HPM, rün.o 
i' sponáávfeiE ucio aten 'ado .v 
^ua residência”

Toreza Braga, pediu tjUf o cii 
Iftfado Nazareno Weimar acre; -

(i) i.il(lò lioltr.'io — 1 í>nvrr> iiul.i tcin  .MuJeirus

(il) Tci. ĉeira por ser ele um >10.. 
j<ii.’ iicipantes da chacina ao i ’re 
skiio Regional, conforme carta 
rtcebida pelo presidente da Co
missão Judiciária que apura o 
atentado e respondendo que a- 
quilo nâo era de sua competén- 
cju cia liesUgcu o telefone” .

.^ntes, porém — narra T^re- 
/.a -■■ meu ospo.so recebeu outro 
telelonema de um homem se iden 
tiflcando como soldario Atves — 
dupois deste haver falecido — 
po<llndo para que eu me ea.as- 
se” .

Um terceiro telefonema ani’ni 
mo chCRado a casa de Tereza 
Braga e que ela mesmo atendeu 
o ameaçador- disse que dODo;s 
do Margarida u próxima serH 
ej!» c depois Sanny Japias.sis 

telefonema loi dado p.i 1 
sua ca.sa. oito dias após a m' : - 
t>‘ da litler sindical alagoagran- 
dcnsc.

Ela atrlbue estes telefonemas

pi.tlãrios rura.s interessados nu 
luniultuar o processo demo'’ i.i- 
ii'-o 0 a aplicaçáo da Lei T.-u 
liíUlilsta e que este grupo r>o- 
ctru estar utilizando policiais 
rnilltarcs para conseguir seu in
tento".

Finalizando o seu dpooim;mto 
Xereza Brasa fe/. questão de frl 

l í a i  qui- estos episódios ccarridos 
ultimanaiitc ■comprometem o 
procc.sso de abertura e Uemo- 
erálíco do presidente João Fl- 
çuciredo", disse ainda "quc fez 
ezí‘-rega a romissáo dc Justiça 
«i Pa?, dc documentos sigilosos 
Q-.jp sorão enviados a CNBB <■. 
a> Ministro da Justiça ‘ ca-rf) 
.il u ,di- grave lhe nconteça’

I ’y: o u tro  laü o  o O e leyado  N.^
■ i;iM) Wf»mar, ouviu ontCiii 
j-.la iniiiilui, dentro do ine 
i;-.o iniiuJnto apura o atcn-
tacio a ca. :̂l d;' Toreza Braua, 
o ;idvo-aáo Saruiy Jap.assá, ui 
lct;ran*e da Comissúo de Justi- 

r niip n h i ' " O i i  ii riísldéncia

O
«

p
L
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Tereza Braga acusa 
policiais militares

Tereza Braga cnega a Central de Poncia com o criminalista Geraldo Beltrão e a advogada 
Sanny Japiassu _________________________  *

' FREAnO RES

Os vereadores do PMDB. 
estão muito preocupados 
com as recentes declarações 
dc Luciano Figueiredo, do 
PMDB, lam bim  in t:gran te 
do Poder Legislativo Munic: 
pal, quando acusou sua R e
lega Tereza B raga de ticr 
“M arxista e anli-policia" em 
depoimento prestado à justi 
ça, sobre a chacina do Pre 
sidio Eles buscam uma rr;a 
neira de evitar maiores pro
blemas, mas, a coisa parece 
difícil.

J p - f G o Z  

op, Sò

A vereadora e advogada da Comissão de 
JustiçaePaz, TerezaBraga, responsabilizou 
policiais do II BPM pelo atentado contra a 
sua residência, na madrugada da última sex
ta-feira Acompanhada do criminalista 
Geraldo Beltrão edaadvogadaSannyJaplas- 
su, Tereza Braga prestou depoimento ontem 
pela manhã na Central de Poricia, ao dele
gado Nazareno Weimar Thé, encarregado de 
investigaro atentado. —(

Explicando que há 20 anos se dediçaás 
causas em defesa dos trabalhadores e dos 
direitos humanos. Tereza Braga voltou a 
denunciará existência de um grupo de exter
mínio, fazendo uma ligação do atentado corh 
tra sua casa, ao esquadrão da morte, à in
va d o  ao Presidio Regional, ao rumuroso 
“ Caso Djalma" e por último ao assassinato 
dalldersindical deAlagoaGrande.

Tereza Braga assegurou no depoimento 
que o atentado ^podeter sido patrocinado:^ 
pelos mesmos líiilitares processados como 
responsáveis pelo seqüestro, morte e ocul- 
tação do cadáver de Djalma Batista de Oli
veira e, citou nominalmente o sargento 
Francisco Honorato, o soldado José Alves de 
Almeida, conhecido por“ Teixeiraf’ eoP M A l
ves, )àfalecido, entreoutros.

Por outro lado, a vereadora também acusou 
latifundiários, lembrando a questão levan
tada por ela contra os proprietários daFazen- 
da Amazonas: “ Os latifundiários têm o crime 
organizado a seu serviço até chegar a ar
quitetar e concretizar um crime das dimen
sões de que foi vitima a llder Margarida A l
ves".

Por fim, Tereza Braga pediu que constasse 
nos autos, que já entregara aos membros da 
Igreja documentos e declarações suficientes 
para Identificar os responsáveis, caso venha 
a ser assassinada. ( Policial- II cadamo).
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Tereza, á esquerda, depondo ao delegado Nazareno ''’'eimar Thé, na Cen
tral de Polícia.

Tereza acusa 
militares em 

seu depoimento
A advogada Tereza Braga atribuiu a 

um grupo que ela denomina de "Crirne 
Organizado", com ligação na Polícia ^'’ ili- 
tar, o atentado contra a sua pessoa, como 
represália ao fato de seu posicionamento 
em defesa das causas trabalhistas e sua 
atuação como membro da Comissão de 

.Justiça e Paz, responsável pela denúncia 
do Esquadrão da Morte em Campina Gran
de.

A advogada e vereadora prestou de
poimento de mais de uma hora ontem pe
la manhã, ao delegado f'azareno Weimar 

Thé, na Central de Polícia, onde chegou 
acompanhada do advosado Geraldo Bel
trão, vereador Mário Araújo e da advoga
da Sanny Japiassu. Tereza fez um relato 
sobre as circunstâncias no atentado que 
danificou parede e vidraças de sua resi
dência e reafirmou que não teve apoio 
dos setores policiais quando telefonou re
latando o que estava ocorrendo.

Garantindo que os maiores suspeitos 
encontram-se no II BPM, citando nomi 
naimente os militares Teixeira e Honóra- 
to, Tereza insinuou que os P^'s são con
tratados por latifundiários para calar 
aqueles que defendem a causa trabalhis
ta, chegando a fazer ligação com a Fazen
da Amazonas, área de sua atuação. Con-

Honorato e Teixeira tidos como sus
peitos pela advogada Tereza Braga

firm ou ainda que vinha recebendo vários 
telefonemas anônimos, antes de se consu
mar o atentado e adiantou a confecção de 
um importante documento, já entregue à 
Diocese de Campina Grande, para ser en
caminhado ao M inistério da Justiça, caso 
ela, a exemplo de Margarida Maria Alves, 
tombe pela "acão programada dos crim i
nosos". (POLICIAL)

solução em Campina 
é prender delegados”

Insiiuianilo coiiivwida da 1’olicia Civil com o 
d inia dc intraiu|uilidadc cni Campina Grande, o 
deputado Manuel Gaudcncio, cm aparte ontem  
na Asscmlilóia, |>ediu enérgicas providências ao 
secretário de Segurança, Fernando Milanez, che
gando ao eM remo de acon.sclhar a prisão dc al
guns delegados, “ pois a minha terra não |X)dc 
continuar intranqüila pela incompetência desses 
policiais".

O aparte de Manuel Gaudêncio, um dos e.\al- 
tados que |M>ntificarani o pronunciam ento do 
deputado .loão l ernandes. do l’MDB. que .solici-

Impmiídade campinense 
é denunciada por Aluisio

tava mais rapidez do governo na apuração do as
sassinato da líder sindical Margarida Maria Al
ves. foi recebido pelo deputado liveraldo Agra, 
como um ataque ao superintendente Pedro Me
deiros. por quem . segundo o parlam entar, Ma
nuel ('laudêncio nutre uma antiga inimizade.

l’or sua vez, o deputado Jdse Luiz preferiu dar 
um crtxlito de confiança ao governo, para que 
‘‘os epis()dios de Alagoa Grande e Campina se
jam esclarecidos e a paz volte a reinar” .

(PÁGINA 3 1)

BRASILIA -  l’o r falta de m in i^ ) .  a crimina- causa do!causa Uo.s Iraliii
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Tereza depõe e culpa 
policiais por atentado

Apesar de não ter chegado a 
Central de Polícia na hora marcada 
pelo delegado Nazareno de Weimar 
The, que está a frente do inquérito

apura o atentado contra sua 
^ B e n c ia .  a vereadora c integrante 
d ^ o m is s â o  de Justiça e Paz da Dio
cese dc Campina Cirande, Tereza Bra
ga, compareceu e prestou seu depoi
m ento para a autoridade policial que 
durou cercá de uma hora, com li
vre acesso para a Imprensa e outras 
pessoas que acompanhavam aquela 
edil.

Como havia ficado marcado pa
ra as 9.-00 horas a chegada de Tereza 
Braga para prestar depoim ento, o  ad
vogado Geraldo Beltrão, que acom 
panhou-a em seu depoim ento se fez 
presente logo cedo na Central dc 
Policia, mantendo contatos com o 
Delegado Nazareno Weimar Thé 
e em seguida indo em seu automóvel 
buscar a vereadora para os depoim en
tos.

Por volta das 9:30 horas acom
panhada pelo vereador Mário Araújo, 
presidente da Câmara Municipal dc 
Campina Grande, a advogada Sanny 
J^ ia ssu  e oufros integrantes da Co- 
^ n o  de Justiça e Paz desembarca- 
^W io pátio da Central de Polícia, Te
reza Braga, dirigindo-se para a DCCP, 
onde se encontrava o  Delegado.

Em seu primeiro contato com 
Nazareno Weimar Thé, Tereza Braga, 
forneceu seus dados pessoais para 
preenchimento do cabeçalho do de
poimento e em seguida narrou todos 
os fatos que achava necessário para 
compor o  processo de acordo com 
as perguntas feitas pela autoridade 
policial.

Disse que por volta de 1:3Q ho
ras do dia 26 do corrente, quando se 
encontrava com seus familiares cm 
sua residência, foi acordada por 
um forte barulho que ela não sabe 
precisar se foi um tiro ou uma bom 
ba.

Estilhaços de vidro e madeira 
cairam sobre os leitos do quarto 
atingido, e ela m uito nervosa com o 
fato acordou juntam ente com todos 
os familiares, acendendo em seguida 

' todas as luzes e pedindo calma as 
crianças que choravam assustadas 
com o acontecimento repentino.

Em seguida contou a vereadora.

que, correu para o  telefone ediscxxi 
o núm ero da Central de Polícia ob
tendo como resposta do  plantonista 
que o  Delegado de plantão l.uiz Agri- 
pino, havia saído e que só com a sua 
chegada poderia deslocar-se para o 
local.

Tentou então o telefone da Rá
dio Patrulha 190, e a pessoa quc aten
deu, disse que as viaturas estavam 
sem combustivel. sendo com isso im 
possível o  deslocam ento da RP para o 
local do fato.

Como últim a solução Kgou para 
todos os seus familiares, entre eles o 
senhor Rômulo Brito Lyra, para a ad
vogada Sanny Japiassu, Bispo Luiz 
Gonzaga Fernandes, e até para o vice- 
prefeito Antonio de Carvalho, que 
disseram estar dirigindo-se para 
sua residência.

Quando efetuava tais ligações 
pedindo socorro, Tereza Braga dis
se quc aconteceu uma segunda ex
plosão, essa a mais forte, conti
nuando sempre ao lado do  telefone 
pois era a única opç3o que possuía no 
m omento.

Depois ligou para o Departa
m ento de Polícia Federal e o  Planto
nista afirmou que estavam naquela 
delegacia apenas ele e um ou tro  ope
rador de rádio e que era impossível o 
deslocamento para o local do atenta
do.

Mesmo sem a possibilidade da 
presença da Polícia no local, Tereza 
Braga, aguardou a chegada de seus fa
miliares e gritou para o caseiro que 
mora no fundo dc sua casa, Manoel 
Leonel de Souza, para abrir o  por
tão, para que seus familiares pudes
sem entrar isso já por volta de 2:00 
horas.

Já com os familiares e amigos 
em sua casa, Tereza Braga disse que 
por volta das 3:00 horas parou em 
frente do  portão principal um au to
móvel Volkswagem, com dois ho
mens e um deles identificando-se co
mo Delegado da 4® DD, éfetuou le
vantam ento do fato ocorrido.

Com a saída do  Delegado, ela 
continuou dentro de casa com os 
familiares e amigos, e por volta das 
8K)0 horas da manhã aconteceu a 
chegada do Superintendente Pedro 
Medeiros, da 2 SRP, que designou 
mais tarde o Delegado Nazareno

Advogada Tereza Braga, falando ao Delegado Nazareno 
Weimar Thé

Weimar Thé para presidir o inqué
rito que está apurando o  atenta
do contra a vereadora.

SUSPEITAS

Para aquela vereadora, as suspei
tas caem sobre os om bros dc um gru
po que ela denomina de “ Crime Or
ganizado”  e que tem ligação 
com a Polícia Militar.

“ Por eu estar sempre defenden
do as causas dos trabalhadores rurais, 
ser advogada da Comissão de Justiça 
e Paz da Diocese dc Campina Grande, 
ter denunciado o  Esquadrão da Mor
te e outros, é que as perseguições 
contra minha pessoa tem sempre 
acontecido” , afirmou Tereza Braga.

O utra coisa quc aquela edil fez 
questão de frisar foi que por ter 
funcionado com o testem unha de acu
sação da invasão do presídio que cul
minou com a m orte do deten to  “ Zé- 
Dias” , é que vem recebendo telefo
nemas anônim os e tem ligações com
o atentado sofrido.

Os maiores .suspeitos para a ve
readora são alguns integrantes do  II 
BPM, inclusive disse quc existem tam 
bém fortes ligações entre os autores 
do sequestro e m orte do popular 
Djalma quc ela também denunciou, 
com os autores do  atentado a sua 
residência, citando inclusive nomes 
com o foi o  caso dos militares. Ilo- 
norato, Teixeira e Alves este último 
falecido recentemente.

TELEFONEMAS ANÔNIMOS

Afirmou também Tereza Braga, 
que, ultim am ente vem recebendo 
vários telefonemas anônimos, citando

entre eles, uma voz de homem di
zendo ao telefone para se calar sobre 
os casos Djalma e Zé Dias, que seria 
melhor para ela, inclusive um deles 
dizendo ser o  soldado Alves, mesmo 
depois de sua morte.

Apesar de afirmar para o  Dele
gado Nazareno de Weimar Thé, que 
nâo tem inimigos Tereza Braga, dis
se que após a m orte da líder sindical 
de Alagoa Grande, Margarida Alves, 
ela veio a receber outro telefonema 
anônim o dizendo que a próxima 
a ser m orta seria ela e depois a ad
vogada Sanny Japiassu.

LATIFÚNDIO

Além de suspeitar do “ Crime 
Organizado” ligado ao II BPM, Tere
za Braga atribui ao latinfundio o 
a tentado, indusivc chegando a dizer 
o  nome da “ l azcnda Amazonas”  e 
retratando-se em seguida retirando 
suas palavras anteriores, dizendo ain
da que eles tem o interesse de elimi
nar as lideranças e advogados que gri- 
gam pelas causas do homem do cam
po.

“ Existe um grupo de proprie
tários ruraris, interessado em tumul
tuar a aplicação da Lei no campo, ou 
seja, contratando o “Crime Organi
zado” do II BPM para efetuar o cri
me, especificadamente os policiais mi
litares de Campina G rande," assegu
rou, Jereza Braga.

i ais atitudes, para aquela edil s(') 
vem com prom eter a abertura demo
crática do Presidente da República 
João I igueiredo, que por certo não 
deve está sabendo do que acontece 
cm tíxio o país.
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A advogada Tereza Braga 

està — segundo «la própria 
_  -na mtrà das arm as dos 
pistoleiros para ser morta” . 
Ao fazer a revelação, — T e
reza disse que "a lider M ar
garida Alves foi assassinada 
da por dinheiro e que os as
sassinos receberam 1,5 tnl 
Ihão de cruzeiros”

ÍNVESTIGAÇOES

\
Nao se sabe ainda quem 

metralhou a casa da varea - 
dora Tereza Braga. A Polí
cia está prometendo todas 
as providências para chegar 
aos responsáveis pelo atenta- 
<lo.



4 A C O . O  i , - p -

T3aEZA BÀhQh 
GA2ETA DO SSxHTSo 
PAG.O  ̂ -  3 0 .0 8 .8 3

Atentado contra Tereza 
Braga ainda repercute
o  atentado terrorista do qual fo i vítim a a ve

readora Tereza Braga ainda estâ repercutindo na 
cidade. O vereador Márcio Rocha, do PMDB, ao 
destacar que o ato representa uma inominável 
violência à comunidade campinense, destacou 
que isso vem marcar" o clima de insegurança 
e te rro r em nossa cidade, com o único objetivo de 
tentar calar as vozes de todos que lutam contra a 
violação dos direitos humanos."

Éle fez apelo ao governador Wilson Braga, 
pedindo que o fato seja devidamente apurado 
"com  todo o rigor possível".

REVOLTANTE -  Para o vice-líder do PMDB, 
Félix Araújo Filho, o revoltante atentado contra 
Tereza Braga, exprime o deprimente e inaceitá
vel estado de insegurança a que se acha submetida 
a comunidade campinense.

"É  a resposta â tiros àqueles que se empe
nham, de forma pacífica, contra a escalada do te r
ror e da violência incidentes sobre a pessoa huma
na - alvo desprotegido e fâcil para os porta-vozes 
da ameaça, 'do banditismo, e da repressão â livre 
convicção"-d isse Féliz Araújo.

Destacou ainda o vereador peemedebista, ser 
necessário compreender que esse fato está ligado 
ao conjunto de episódios criminosos que vem pal
m ilhando as terras paraibanas. "Ora sacrificando 
lideranças; ora ultrajando e inquietando represen
tantes classistas, inaugurando, desse modo, tum ul
tuosos dias de intranquilidade, desordens e insultos 
á cidadania responsável e ciente dos compromissos 
com a paz e justiça social".
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Tereza Brqga acusa 
policiais de crimes

A advogada e vereadora 
Tereza B raga esteve prestan
do depoimento, ontem. na 
Central de Policia sobre o a- 
tentado a que foi vitim a na 
sem ana passada. E la  acusou

alguns policiais, tendo. Inclu 
Klve. ratificado declarações 
dadas a Imprensa no dia do 
fato.

(Veja os detalhes na 
pãglna pollctal).
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PROTESTOS CONTRA 
ATENTADO A TEREZA

A Comissão de Justiça e 
Paz da Diocese de Campina 
Grande, vem recebendo 
telegramas de vãrias au
toridades do Pais, repu
diando e protestando con
tra o atentado sofrido no úl
timo dia 26, peia vereadora 
e advogada Tereza de Brito 
Braga, que teve sua resi
dência metralhada por 
elementos atê o presente 
desconhecidos.

Um dos telegramas re
cebidos pela Comissão foi 
do ministro Ibrahim Abi- 
Acl<ei, em que assegura que 
jà comunicou o fato ao 
Governador do Estado a 
quem pediu todas as 
providências cabíveis.

Os telegramas são os 

seguintes: Do ministro da 
Justiça Ibrahim AbI-Ackel: 

SEPAR S/R  - “ Em atenção 
seu telex de 26 corrente 
mês, comunico encaminhei 
assunto Governador Estado 
para providências cabíveis. 
Cordialmente Ibrahim Abi- 
Aci<ei- m inistro daJustiça

Do presidente da FETAG - 
Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do 
Estado da Paraíba - Álvaro 
Diniz: “ Indignados covarde 
atentado sua residência 
manifestamos irrestrita 
solidariedade protestando 
apuração rigoroso crime 
abominável” .

Da Comissão de Justiça e 
Paz de Natal, RN, presiden
te Antonio Cêsar Penedo: 

“ Contem nossa presença 
junto a vocôs nestes mo
mentos de provação nosso 
especial abraço para Teresa 
estam os te legra fando  
ministro Justiça e Gover
nador” .

Da Câmara Municipal de 
Pocinhos, “ Em nome dc 
PMDB. de Pocinhos, venhc 
prestar-lhe nossos votos de 
solidariedade sobre o gran
de atentado sofrido em sua 
residência a esta dinâmica 
advogada e vereadora 
Vereador Elias Francisco da 
Silva” .
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Presidente da Câmara diz 
que Luciano foi leviano

o  presidente da Camara 
Municipal, Màrio Araùjo, 
confirmou, na sess'So de 
ontem à tarde, que reai- 
mente o vereador LucianO' 
Figueiredo, do PMDB, dis
se em pienàrio do Legis

lativo queo soldado “ Cos
tão", da Policia Militar, 
havia confessado para ele 
sua participação na invasão 
da Casa de Detenção de 
C ar.pina Grande, no mês 
de junho, quando foi vitima 
o presidiário Josè Dias dos 
Santos.

Essas declarações de 
Luciano Figueiredo, segun
do o presidente da Cãrama, 
foram ouvidas pelos ve
readores Márcio Rocha e 
Teresa Braga, que levaram 
ao conhecimento da Co
missão J udiciãria que apura 
a chacina. "Fala-se que a 
Comissão Judiciária teria 
de fazer acareações para

constatar se as declarações 
atribufdas ao vereador 
Luciano Figueiredo, le
vadas ã Justiça pela ve
readora Teresa Braga, 
ouvidas pelo vereador Már
cio Rocha, foram efeti
vamente feitas no recinto 
desta Câmara” , disse Mârio 
Araújo em seu • pronun
ciamento.

“ Estávamos na presidência 
da sessão desta casa - 
prossegue Araújo - “ no mês 
de julho, quando o vereador 
Luciano Figueiredo chegou 
para ocupar o seu lugar de 
22 secretário, e, visivel
mente nervoso, dizia que 
precisava intervir no que ele 
chamou de questão par
tidária. Indaguei-lhe o que 
seria e me afirmava, então, 
textualmente; contei uma 
històriaa TeresaBragaeela 
agora estâ fazendo pressão 
para que eu vâ depor na

Justiça  Insisti para saber 
que assunto grave era esse 
e o jovem vereador repetiu a 
história de todos 'conhe
cida, envolvendo um sol
dado da Policia M ilitar nos 
acontecimentos do pre
sidio” .
Màrio Araújo disse em 

seguida para Luciano Fi
gueiredo que ele tomasse 
cuidado no trato do pro
blema "que è sèrio e tem 
multas impllcações” .Nesse 
ponto 0 colega Luciano 
afirmou que iria negaro que 
disse” . “ Como vereador ou 
como presidente da Casa - 
disse Màrio - “ não tenho 
ponto de vista formadc 
sobre a acusação ao sol
dado. Se ela è verdadeira ou 
mentirosa, eu não sei. Sei 
apenas que ela foi afirmada 
e desmentida, o que ressal
ta a leviandade e a inse
gurança de quem a vei
culou.
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CDIÁRIO DA BORBOREMA POLICIAL Campina Grande, quinta-feira, 01 de setembro de 1983

Irmão do sargento Honorato diz 
que atentado a Tereza foi fonado

Toda família do sargento 
Francisco de Assis Ho
norato, um dos acusados 
pela advogada TerezaBraga 
como impifcado no suposto 
atentado a sua residência 
na semana passada, estâ 
disposta a entrar com uma 
interpelação judicia i contra 
aqueia Vereadora do PMDB 
solicitando que ela prove a 
participação do atual 
Delegado Municipal de 
Taperoâ neste fato.

Esta decisão da família, 
foi anunciada ontem, pelo 
irmão do sargento, o 
motorista de tâxi João Bos
co Honorato, 27 anos, 
casado, residente na rua 
A lice Pequeno, 156, no 
bairro do Catolé que ontem 
procurou o DB em nome da

família para mostrar a sua 
indignação pela denúncia 
formulada pela advogada da 
Comissão de Justiça e Paz 
ao serouvida pelo Delegado 
Nazareno Weimar, no ln lc io  
desta semana.

ATENTADO FORJADO
Segundo João Bosco 

Honorato, toda sua família 
jâ dispõe de provas sufi
cientes para provar que as 
explosões a bomba contra a 
residência daquela ad
vogada fo i forjada por ela 
própria como fórmula de se 
reabilitar dos desgastes 
que ela sofreu nos últim os 
dias.

Afirmou o motorista que 
têm nomes de pessoas que 
tomaram confiecimento

através de uma empregada 
doméstica que presta ser
viços na residência da ad
vogada, que observou, por 
volta de zero hora de sexta- 
feira quando o esposo de 
Tereza Braga lhe puxava 
pelos cabelos para dentro 
de casa combatendo -lhe 
para que ela não simulasse 
o fato que a própria ad
vogada caracterizou como 
um atentado terrorista a sua 
residência.

— Isso nós vamos provar. 
Jà dispomos das teste
munhas e Tereza Braga não 
ser capaz de se defender 
nem de provar o contrário; 
Jâè  hora de se dar um basta 
a ■ este comportamento 
apresentado por aquela ad
vogada que tem usado o

nome dos policiais que 
prestam serviços nesta 
cidade para subir politi
camente , fazendo o mal a 
quem nem sequer lhe 
conhecia, observou o 
motorista.

E INOCENTE 
Continuando suas de

clarações contra a advo
gada Tereza Braga, o 
motorista João Bosco 
Honorato disse que “ não 
adianta aquela advogada 
querer a todo custo criarum 
clima de pavor e medo da 
comunidade campinense 
contra a Policia quando os 
próprios quadros da Policia 
conhecem de perto que 
aquela Vereadora nunca 
levantou sua voz em defesa 
de quem realmente neces

sita. “ Ela simplesmente 
denuncia e massacra a 
Policia como maneira d€ 
subir às custas de pessoas 
que são vitimas de ver
dadeiro desacato moral e 
pessoal ” , acusa João Bos
co.

— Minha mãe e todos nós 
irmãos que somos homens 
trabalhadores e unidos 
vamos defender a honra de 
Francisco Honorato. Meu 
irmão chegou em Taperoâ e 
conseguiu controlar a or- 

*dem pública mantendo a 
segurança em defesa da 
com unidade daquele 
município. Isso prova que 
ele realmente è um homem 
que sempre defende a in
tegridade física de todos, 
fazendo cumprir a Lei. En

quanto Isso, como è do 
conhecimento público que 
aquela advogada vive de 
perturbar a tranquilidade 
pública - observou o 
profissional do volante.

e m t a p e r o a

João Bosco disse que o 
mais revoltante para sua 
família è que seu irmão des
de que assumiu a Delegacia 
de Taperoâ tem se de
dicado bastante ao trabalho 
policial e multo pouco tem 
vindo a esta cidade. Aie
gou, ainda, o motorista que 
ultimamente o sargento 
Honorato estâ trabalhando 
praticamente sozinho com 
o auxilio de um único sol
dado que ë seu irmão, jâ 
que outros PMs foram afas

tados por falta de condi
ções de trabalho e não mais 
foram substituídos. “ Como 
è que este homem estava na 
cidade trabalhando e agora 
aparece sendo vitima de 
uma acusação infame des
ta? Indaga o motorista João 
Bosco Hoaorato.

Adiantou ainda João Bos
co, que tomou conheci
mento através da impre- 
gada que Tereza Braga 
mandou que o Delegado 
Nazareno Weimar fizesse 
constar nos autos que tinha 
entregue um documento 
para a Diocese e nele ela 
apontava quem seriam os 
verdadeiros responsáveis 
por sua morte caso viesse a 
R«r nxficutada a auaiquer 
momento. Observou João

Bosco que é bom aqueia 
mulher ficar ciente que em 
nenhum momento que por 
acaso viesse a.acontecer al
go com sua vida ela venha 
responsabilizar o sargento 
Honorato. ' Ele não a 
conhece de perto e agora é 
que nós não queremos 
qualquer contacto com esta 
mulher , que para todos é 
muito perigosa , observou 
o motorista.
Concluindo, o motorista 

João Bosco Honorato disse 
que os nomes das teste
munhas que estão em seu 
poder brevemente entregará 
a quem tiver maior interesse 
em esclarecer este fato, no 
curso das investigações 
que a Policia jà iniciou.
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Abi-Ackel manda 
Braga apurar 0 

atentado a Tereza
o  prefeito Ronaldo Cunha Lima recebeu te le

grama do m inistro da Justiça, ibrahim  Abi-Ackel, 
informando te r solicitado providências do governa
dor Wilson Braga a respeito do atentado sofrido 
pela vereadora Tereza Braga.

Eis o teor do telegrama:
"E m  atenção seu telex de 26 do corrente mês, 

comunico encaminhei assunto governador Estado 
para providências cabíveis. Cordialmente Ibrahim 
Abi-Ackel -  m inistro daJustiça".

Ontem também o chefe do executivo campi
nense recebeu telex do presidente do Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, com uni
cando o recebimento do telex enviado por Ronal
do Cunha Lima e inform ando que levou o assunto 
ao conhecimento do plenário daquela instituição,^ 
como também do m inistro da Justiça, solicitando_, 
enérgicas providências ju n to  as autoridades esta
duais para que sejam evitadas conseqüências mais 
graves que possam a tin g ira  incolumidade física da 
advogada campinense. '
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Família de Honorato;

Atentado foi 
foijado por 

Tereza Braga
o  motorista de tàxi João Bosco Honorato, 

irmão do sargento Honorato, um dos acu
sados pela vereadora Tereza Braga de pra
ticar o atentado contra sua residência, disse 
ontem que o “ atentado foi forjado e que sua 
família irà interpelá-la judicialmente.

Ele revelou que sua família jâ dispõe de 
provas “ suficientes para mostrar que o aten-

tado foi forjado pela própria Tereza Braga, 
inclusive testemunhas” .

-Temos nomes de pessoas que tomaram 
conhecimento, através de uma empregada 
doméstica da advogada Tereza Braga, que 
observou quando seu esposo lhe puxava 
pelos cabelos para o interiorda casa para que 
não simulasse o atentado. (16* pág) Monorato: temos provas
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★ ★  ★

SO LIDARIEDADE -  A  Câmara Municipal de 
João Pessoa, atendendo requerimento do vereador 
Anton io  Augusto Arroxeias, do  PMDB, mandou á 
Campina Grande, a vereadora Madalena Alves, 
trazendo a solidariedade dos vereadores pessoenses 
á advogada e vereadora Tereza Braga, que sofreu a- 
tentado na ú ltim a sexta-feira.

★ ★  ♦

NOVA M ODA — Campina Grande está sempre na 
frente. A nova moda lançada aqui é a presença de 
Oficiais de Justiça prestando depoimentos como 
testemunhas de defesa em vários processos crim i
nais. São coisas da “ Cidade da Im punidade". Os 
próprios promotorns dejusticn pedem um basta nis
so e alegam que assim também já é demais.
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Risos e 
Lagrimas

Baby Vieira

A greve e o idealismo
A fome rotulou-se de greve e acampou no 

pátio da Catedral, como a procurar na fé, bálsa
mo para seu m artírio.

Pés chagados pelo cálido solo rural, esauáli- 
das figuras trazendo na face o vergonhoso retra
to  do Brasil-Fazenda, transmudam-se em instru
mento de protesto, a enfeitar involuntariamen
te. lábaro idealista.

— Por que você está em greve de fome?
— Poraue a doutora mandou. Disse que sò 

assim a gente defenderia a nossa causa.
— Cadê a doutora?
— Foi pra casa airnoçar.
— Vocês vão dorm ir aí no sereno, nessa cal

çada fria , com criança e tudo?
— Sim, temos que ficar aqui até que os ho 

mes olhe pra gente.
— E as doutoras ficam de vigilia também?
—■ Não. F lis  vãõ para casá dorm ir, e arno-

nhã de menhg, tão Tooas aqúi, MUS flaildO apuio. 
EJfis diz Que nõssã caúsá é lUsTa.

— Quer dizer que a greye é por tempo inde
terminado?

— Indeterminado... inder...
— Sem tempo para terminar?
— Sim. Isso mesmo. A doutora disse que a 

gente s6 para a greve quando nossas rei... rei... 
sabe, nossos pedidos fo r atendidos. Só é ruim 
o frio , doutor. Mas fome, pode botar dois meses 
que a gente guenta. Lá nas terras quantas vezes 
nói ficou sem comer. Só não tinha apoio das. 
doutoras. Com elas l^ je  ^ n ia is  ^ c i l .  Tem até 
um médico pro modo escutar a gènte.

A escravidão mudando, ape^nas de paterni
dade. Prendendo a desgraça h^rYiana aos dese^. 
jos... escrevendo cartilhas com inocentes suor e 
sangue. Seguindo, movidos pelo convencimento 
pedagógico e pela infelicidade, q idealismo bur- 
quês. Rumando a se tornarem présentes... como
o éco da voz e a sombra do corp<

EXCLUSIVAS
1

AGITADORES — Para a Federaçèo da Agricu ltura  
do Estado da Paraíba,’"agitadorps dos meios ru 
rais" estão querendo criar um clima de inssoquran- 
ça em Alagoa Grande, se aproveitando da morte da 
llder sindical fwlargarida IVi^ria Alves. Será? ;;

.i'"- A M Ív E ^ - ' -

L i n d o  ano d  r  C - í

Esta é uma d;i.. rnuito im portante  
para Campina Pra' , porque registra o 
segundo aniversèri ■ . ressurgimento d. 
G A Z E T A  DO SF ■ ' .0 ,  fundado em 
1888 , por Irinêo Jui^^ily e reeditado em 
1923  por Hortêncio Pibeiro, Jornal 
de tradição dem ocráiica, a "C S " retor
nou ás bancas graças ao espírito empre
endedor de um de seus filhos ilustres, o 
economista Fdvaldo de Souza do 0 .

A  exem plo de todos os demais jor 
— ic Ha Parpfha R dn Prasil. a "G S" en-

t V

r; '
lu.
'■il-'
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Tereza Braga quer tirar a 
FACMA do Centro Cultural

Por e n te n d e r (jue a en tid ad e  artisticd - 
cu ltu ra l "M anoel B andeira"  — FACM A, é 
um a in stitu ição  ju rid ica  de d ire ito  priva- 
üo . sem (|uais(|uer u iieu lações com  a ad 
m inistração pública m unicipal, a vereado
ra lc rc / .a  liraga, d o  PM DB, ped iu  na (Jã- 
niara a saíua da(|uela  in stitu ição  du  espa
ço quc ocupa no  C en tro  cu ltu ra , para ([ue 
o local seja u tili/ad o  liv rem en te  iK'la Se
cretaria de E ducação.

Disse T ereza Braga, (jue o “ uso que 
essa en tidade  faz üo C en tro  C u ltu ra  de 
C am pina G rande — Patrim ônio  Público 
M unicipal destinado  a um  fim  espècifico
— co n stitu i g ritan te  irregu la ridade, vez 
(|ue inex iste  no âm b ito  m unicipal, decisão 
adm in istra tiva , c o n tra to , convênio  ou 
qu a lq u er o u tro  a to  ju r íd ic o  q u e  lhe dê 
substância fo rm a ou  ju r id ic a ” .

"Essa ilegalidade agride fro n ta ln ien te  
a to d o s  os princíp ios (jue regem  a co rre ta  
adm inistração  ou uso da coisa pú b lica"  — 
enfa tiza  T ereza -  "igualm en te  obstacu la  
com o  bem  destaca a d ire to ra  d o  C en tro  
C ultural, Maria da («uia L im a, a iM)lítica 
educacional do  num icíp io  traçada  por S. 
Exa. o  p refe ito  m uiúcipal.

• PEDE COM PREENSÃO

A saída da  FACM A d o  C en tro  C u ltu 
ral. |)edida na tr ibuna  da C âm ara |)ela ve
readora Tereza Braga, en co n tro u  resistên
cia de bancada d o  PD S, o n d e  o  vereador 
F ernando  C abral, depois de h is to riar o sa
crifíc io  da in s titu ição , “ para que ela possa

co n tin u a r a plasmai- urna nova ordem  de 
coisas no  quc  se re fen  ao  ap rim o ram en to  
cu ltu ral e  a r t is t iío  de nossa g en te” .

"O s tib jetivos o u  m etas p reconizadas 
pela FA CM A ” -  diz Cabral -  "n ão  d e 
vem sofrer cjualíjuer d escon tinu idade , 
()oniue se isso aco n tece r quem  sofrerá 
prju izo  é o  a rcabouço  cu ltu ral e a rtistico  
de  C am pina G ran d e , p o rta n to , o que  e n 
careço é que através do  dialogo seja en 
co n trad a  um a racional resposta  ao desafio  
rep resen tado  pelo caso FACM A. nesta c i
d a d e " .

C abral ressaltou  que não  p re tend ia  
tra ta r  da pendência  do  caso , conerindo-a 
((uaiquer ingerência p o lítica , lem brando  
(|ue  deve prevalecer o fa to r  se a(|uela ins
titu ição  tem  co n tr ib u id o  positivam ente 
para o  progresso cu ltu ra l desta  cidade e 
d e  seu povo.

Q U ER EM  EN G A N A R

0  líd e r da bancada do  PDS, vereador 
K obson D u tra , disse (|ue estâ configurado  
agora o (|ue  denunciei a m eses atn ís, 
q u ando  a Secretaria de E ducação  invadiu 
o C en tro  C u ltu ra , e dizia <|ue seria po r 
tem p o  u u iito  cu rto .

"E les jâ  haviam  planejado a expulsão  
da FAC.MA do  local o n d e  se enco n trav a , 
no C en tro  C ultural. A p roposta  de saída 
era para enganar o  povo . que  agora fica 
configurando  a tram a, nós do PDS e s ta 
m os solidários com  os (|ue fazem  a 
FACM A e a cu ltu ra  em  C am pina G rande”
-  disse K obson D utra .
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ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL

CONSELHO FEDERAL 

AS AUTORIDADES, AOS ADVOGADOS 

EAO POVO EM GERAL

O Conselho" Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em sessão ple
nária realizadá no dia 12 de setembro de 
1983, na cidade do Rio de Janeiro, 
decidiu, por unanimidade, v ira  público 
protestar contra o bárbaro atentado de 
que foi vitima a advogada Tereza Braga, 
que, no .dia 26 de agosto de 1983, na 
cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraiba, teve a sua casa alvejada por 
tiros e bombas em cumprimento a 
ameaças que vinha recebendo. O aten
tado constitui grave ofensa a toda a 
classe dos advogados, que se v6 
agredida na pessoa de sua colegaTereza 
Braga. Tal fato merece repúdio de todo 
Pais, pois são inconcebíveis tais prá
ticas criminosas dirigidas contra profis-

slonals que são alvejados por suas 
legitimas atividades orofissionais da 
advocacia. Este revoltante episódio 
toma conotações ainda mais graves 
quando surgem versões que procuram 
deturpar a natureza do ocorrido na ten
tativa de favorecer a impunidade dos 
delinquentes.

A Ordem dos Advogados do Brasil, 
além de manifestar seu apoio as gestões 
da secionai da Paraiba,diriglu-be ao ex- 
mo. m inistro da Justiça, ao exmoiflover- 
nador do Estado da Paraiba e a outras 
autoridades na esperança de que o in
quérito policial conclua pelo Indicia- 
mento dos criminosos e pela sua pronta 
e exem piar punição na forma da le i.

RIO DE JANEIRO, 13 DESETEMBRO DE1983 

A) MARIO SERGIO DUARTE'GARCIA 
PRESIDENTE
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Teresa pede a retirada da 
FACMA do Centro Cultural
A ocupação de algumas 

salas do Centro Cultural 
pela Fundação Cultural 
Manoel Bandeira - FACMA- 
, voltou a gerar grandes dis
cussões no plenário da 
Câmara n^un.icipal. A ve
readora Teresa Braga, do 
PMDB, apresentou . re
querimento na Câmara, que 
foi derrotado pela bancada 
do PDS, pedindo que. o 
prefeito Ronaldo Cunha 
Lima encontre unna solução 
o mais rápido possível para 
retirar a fundação das 
dependências do Centro 
Cultural.

Teresa Braga alegou na 
propositura que “ essa 
Ilegalidade que agride fron
tal mente a todos os prin
cípios Que reaem a correta

admTnistraçao e o uso da 
coisa pública, igualmente 
obstaculi.za como bem des
taca a diretora do Centro 
Cultural, Maria da Gui^ 
Cunha Lima, a politica 
educacional do município 
traçada pelo prefeito, 
democraticamente com o 
apoio das lideranças co
munitárias e políticas” .

A vereadora citou, ainda 
que. o uso do Centro Cul
tural pela FACMA se .cons
titu i, “ numa gritante irre
gularidade, uma vez que 
inexiste no âmbito mu
nicipal, decisão adminis
trativa, contrato, convênio 
ou qualquer outro ato ju 
rídico que lhe dê substância 
formal ou jurídica” .

Em defesa da Fundação 
Cultural Manoel Bandeira 
subiu â tribuna o vereador 
Robson Dutra, llder do PDS. 
que havia pedfdo a pa
lavra do requerimento.' 
Dutra disse que. a entidade 
vem contribuindo para o 
enriquecimento da cuítur?i 
campinense e paraibana “e 
jamais poderíamos adm itir 
que a FACMA fosse expuíça 
do Centro Cultural por qual
quer alegação” .

Ainda defenderam a saída j 
da FACMA do Centro Cul
tural os vereadores João 
Dantas e Lindaci Medeiros, 
ambos do PMDB. A m^aféria 
está em regime de urgência, 
por solicitação de Teresa 
Braga e deverá ser posta em 
votação na sessão de hoje.
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Intersindical debate hoje o2.045 na Câmara
o  Decreto-Lei 2.045, que.ora tramita no 

Congresso Nacional, será o tema dos 
debates na sessão especial de hoje à tar
de, da Câmara Murijcipal. entre os ve
readores e membros da Intersindical. Es
sa sessão foi requerida pela vereadora 
Teresa Braga, do PMDB, e aprovada por 
unaniniidade.

O arrocho salarial, bem como conse
quências mais trágicas que poderão 
acontecer na vida dos trabalhadores 
brasileiros se realmente o decreto-Lei
2 045 for aprovado, será o principal car
dápio dos debates que, terão inicio a partir 
das15h30m. indo até às 18 horas.
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Tereza critica a 
Reforma Agrária

Ein prtnunciamento, ontem, na Câmara, a vereadora Tereza 
Brao’a. do PMDB, criticou o projeto de Reforma Agrária do presi- 
flente Jos^ Samejr^ afirmando se tratar de “um documento de con 
teúdo retrógrado". Segundo ft vereadora peemedebista “este plano 
vem de encontro a todas as decisões dos organismos de trabalha, 
dorps". Ao mesmo tempo. Tçreza Braga apresentou um rei}ueri- 
mento na Câmara rèpudientfb o Decreto Prejidencial que trata da 
Reforma Agrária.

(PAGÎNA — 3)

Vereadora condena Plano de 
Reforma Agrária do Governo
A  vereadora pocmedeblsta Tereza Brag’a. 

rritícou veementemente o novo Plano de Re- 
rorma A grária , do Governo da N ova Repúbll- 
m  .assegurando que « Decreto Presldendal 
que regulanza o referido Plano “ além de 
institucional é de conteúdo retrógrado". Mais 
adiante a represpQtanle do povo de Campina 
Grande, na Casa de ré lix  .Araújo, arrem ata, 
"este Plano contraria todas as declcíes dos or
ganismos de trabalhadores, especialmente, ok 
do rV  Congresso dos l ’rabalhadores Bum ls, 
recentemieinte realizado em B rasilia",

•

Tereza asseverou, por outra lado que “ o 
Parágrafo  3°  do Art. 02< do mencionado D e
creto, exclui todos os trabalHadores sem terra 
que trabalham sob parceria, arrendamento óu 
regime de sujeição, ainda, hoje, predominan
te em toda a Paraíba e tem mais, o nosso 
Estado esta ser.do discriminado em recursos 
para a diesapropriaçâo, número de fam ílias e 
áreas para efeito de desapossamento” .

A  vereadora campinense solicitou, atra
vés de requerimento, durante sessão realizada 
na tarde de ontem, que o leg isla tivo  Mirim 
de Campina Grande, votasse uma moçgo de 
repúdio e protesto,- cOptra o Decreto Presi
dencial que regula o p;ano de Ref.ínns A grá
ria  (P R A ), “ por sua Calta de realidade cOm a 
estrutura fundiária da Paraíba e do BrasU

T e re ía :  P la n o  c o n tr a r ta  In te re sse s  dos trf tb a íh ad o  
re^  ru ra is

comunícando-sg a  decisão da Câmara, ao Pre- 
S’dente da Repúb‘i'’ a .Tosé Sam ey. a ®  m lnlstr® 
Nelson Ribeiro, 'de Assuntos Fundiários, e ain
da os presidentes das duas Casas do Cöngressc 
Nacional, José Fragelli e Ulisses Guimarães. 
respectivamente.
clnsit -
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Lucena quer punição para 
responsáveis por violência

A punição de todos os responsáveis por 
ameaças, violências e atentados co-> 
meTídos contra camponeses ou lideres 
sindicais e advogados nas reivindicações 
dos homens do Campo da Paraiba foi 
exigida ontem, da tribuna, pelo lider do 
PMDB Humberto Lucena (PB), convicto 
de que a impunidade dos mandantes 
daqueles crimes garante a cobertura dos 
que "ceifam vidas inocentes e úteis à 
comunidade” .

Lucena reportou-se, principalmente, ao 
atentado sofrido pela advogada Teresa 
Braga, cujo inquérito policial, informou, 
não concluiu pelo indiciamento de nin
guém. Segundo o senador oposicionista, 
apesar de tudo ter permanecido “envolto

em mistério” , as ameaças continuaram 
culminando por fazer a advogada aban
donar Campina Grande, por falta de con
dições de segurança para ali continuar 
residindo.

Para Lucena, a decisão de Teresa Braga 
representa um atestado de insegurança a 
que estão sujeitos todos os que se ani
mam a denunciar injustiças sociais e a 
defender as classes menos favorecidas.
“ Não é possível calar ante situação tão 
esdrúxula e deprimente” , disse, ma
nifestando a esperança de que as auto
ridades federais e estaduais adotem 
providências efetivas e imediatas que 
venfiam a coibir esse estado de coisas.
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Lucena fair 
porTeresr. 
no Senado

"A história das iutas dos 
camponese, paraibanos em 
defesa de suas reivindi
cações justas e legitimas é 
uma caminhada marcada 
pela brutalidade e pelo 
crime” , disse, da tribuna do 
Senado, o llder do PMDB, 
Humberto Lucena, ao 
denunciar que a advogada 
Teresa Braga vai deixar 
Campina Grande temendo 
ser morta simplesmente 
“ porque defende os interes
ses dos trabalhadores 
rurais” .
“ A residência de Teresa 

Braga foi vitima de aten
tado a balas e bombas. O 
inquérito policial não con
cluiu pelo indiciamento de 
ninguém. Tudo ficou en
volto em mistério, mas as 
ameaças continuaram e 
agora, quando me pre- 
pa/ava para registrar desta 
tribuna, um apelo que 
recebi do Centro da Mulher 
Brasileira, com sede em 
São Paulo, em defesa da 
integridade fisica da ad
vogada Teresa Braga, tomo 
conhecimento de sua 
decisão de abandonar Cam
pina Grande, por absoluta 
falta de condições de se
gurança” , salientou o 
senador.

Disse Humberto Lucena 
que a decisão de Teresa 
Braga em abandonar Cam
pina Grande e resolvendo 
fixar residência em São 
Paulo, “é um atestado da 
Insegurança a que estão 
sujeitos tantos quantos all 
se animam a denunciar in
justiças sociais e a defen
der as classes menos fa
vorecidas, pois as ameaças 
têm envolvido até figuras 
eminentes do clero pa
raibano” .

"Por isso- prossegue 
Lucena- "não é possível 
calar ante a uma situação 
tão esdrúxula e deprimente 
e por isso façoesse registro 
que é também uma denún
cia ao Senado da República 
e à nação, na esperança de 
que as autoridades federais 
e estaduair adotem pro
vidências efetivas e 
imediatas que venham a 
coib ir esse estado de coisas 
que depõe contra os foros 
de civilização da Paraiba".
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Tereza Braga se esconde dos Oficiais

Tereza Braga, se 
escondeu do oficial de 

Justiç?,

Segiiiulo Infíirm açôes p res
tadas on tem  pelos oficiais de 
Justiça E dson e A deilton , a ve
readora le reza  Braga se escon 
deu no  in te rio r de sua residên
cia para não to m ar ciência de 
sua convocação  para partic ipar 
com o  testenvtjnha no  ju lgam ento  
dos 14 policiais m ilitares e n 
volvidos no rum oroso  caso 
da “C hacina do P re s íd io " .

Os oficiais de Justiça  re
ceberam  um a relação com  o 
nom e de várias tes tem unhas 
para com un icar (|ue deveriam  se 
dirigir ao F órum  para d ep o r no 
ju lgam en to  dos PMs e en tre  eles 
estava o nom e da vereadora 
T ereza Braga, para ser in tim ada.

Ccmfirnuni o oficial de Ju s
tiça , que ao chegar na residência

da vereadora, pergun tou  se cla 
estava e recebeu com o resposta 
da pessoa (|ue lhe a ten d eu  que 
ela estava to m an d o  b an h o  e que 
logo vinha lhe a tende r.

Passado aH>uns m inu tos, a 
pessoa vo ltou  a pergun tou  o quc 
ele queria , p o r sua vez o oficial 
de Ju s tiça  disse que era Ser
ven tuário  da Ju stiça  e que ela 
devia assinar um  m andado  dc 
c itação  para com parecer 
ao  F órum .

A pessoa vo ltou  do  in te rio r 
da casa e em  seguida regrtfssou 
d izendo  que  tin h a  se enganado , 
pois (|uem  estava n a  banheiro  
era o u tra  pessoa e não a vereado
ra T ereza Braga, ficando  en ten d i
do  pelo oficial dc Justiça  que  ela 
tinha se escondido .
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T ER E Z A  BRAGA -  A advogada e sup len te  de ve
readora  T ereza Braga, d u ran te  o  tem p o  que  passou 
no  ex erc íc io  do  m an d a tò  na  C âm ara, fez um  péssi- 

am b ien te  com  os colegas. A gora, n inguémm o
aceita  tira r licença do  cargo, para não  p e rm itir  que 
T ereza vo lte  à C âm ara . 0  envolv in ien to  de  verea
dores no  epis<')dio da C hacina do P res íd io , é  o  fa to  
m ais lam entável p o r parte '( a bancada peem edebis
ta.
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TEREZABRAGA

■A suplente de vereadores Tereza 
Braga, que denunçiou o soldado “Costão” 
na comissão judiciária, não foi localizada 
pelos oficiais de justiça antes do ju l
gamento dos PMs, no entanto, informou- 
se que ela esteve no Forum no dia da 
reunião extraordinária. Ao tomar co
nhecimento desse fato, o juiz H itier Can- 
talice não gostou, e disse que se tivesse 
sido informado, teria determinado a sua. 
detenção e só a liberava quando prestasse 
depoimento.
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Tereza Braga envolvida na morte 
de médico e enfermeira em Natal

(A vereadora sup len te  de 
C am pina G rande Tereza Hraua. 
(|ue era considerada a testenui- 
nha chave do  rum oroso  caso da 
“ C hacina d o  P resíd io” , onde em 
ju lgam en to  in d o s o>, 14 PMs l>»- 
ram  absolvidos, e  que foi convi
dada pelo p ro m o to r para d ep o r 
em  plenário  não com parecendo  
e se au sen tando  da cidade , se ne- 
»ando a d ep o r no ju lgam ento , 
esta' envolvida num  m isterioso , 
crim e ocorrido  na cidade de 
N atal K \  no d ia ’ 13 do  cor- 
RMite onde fonnn  m ortos o 
m édico Francisco Pereira R o
drigues e a enferm eira Silvania 
Maria de Lim a, por ser amiga 
da esposa do  m édico assassina
do  e te r  dado  um  telefonem a 
para o  m édico N ilton  Bezerra 
do  Vale. (|ue se encontrava 
de p lan tão  no hosp ita l.

T udo  com eçou  no d o 
m ingo dia 13 de novem bro  (juan- 
do  foram  assassinados m isterio
sam ente em N atal o m édico 

. F rancisco Pereira R odrigues e a 
enferm eira  Silvania M aria de Li
m a, ten d o  os assassinos foragi
dos d o  local sem deixar pistas 
para o  caso e a policia a te  o  m o
m en to  nada te r  descoberto .

As investigaç&es con tinuam  
ro tine iram en te , com  diligências, 
prishes in terroga to rios c tu d o  que 
a policia de Natal considera ne
cessário para e lucidar o  crim e do  
m edico e da enferm eira  (|ue fo
ram  m orto s no  carro  do  m édico 
apos um  plan tão  no hospital 
Luiz A nton io  de N ata l—RN.

Dias após dias a polícia no  
■"seu curso norm al de trabalhos 

para chegar aos verdadeiros 
crim inosí)s para a punição  ne
cessária e nada de en co n tra r ves
tígios para chegar aos assassi
nos.

Eis que surge um a novida- 
íd e  sobre o caso. O m edico Nil- 
.to n  Bezerra do  V ale, cujo  ca
rim bo foi en co n trad o  no  carro  
do  m edico F rancisco  Pereira 

, R odrigues que pode te r  sido 
m o rto  enganado , ja' que recebeu 
«m o u tro  te lefonem a onde

um a voz dizia cpie iria m ata-lo  
por te r  a ten d id o  um  paciente 
de sua fam ilia mal (|ue 

veio a falecer, denuncia  na po
licia que tinha  receb ido  um  te le 
fonem a de um a m ulher (|ue se 
dizia ser Tereza Braga, advoga
da de C am pina G rande, recla
m ando o aco rd o  c<msensual e n 
tre  ele e sua esposa que tam bem  
tinham  se separado , te lefonem a 
in te rro m p id o  po r um a voz m as
culina que disse: vou m atá4o  
na praia.

C om o nada existe eni com um  
en tre  o me'dico F rancisco  Pe
reira R odrigues que foi assas
sinado e o me'dico N ilton  B ezer
ra do  V ale, a separação na ju s ti
ça de suas respectivas e^)osas 
a policia de N atal-R N  ja  tem  
com o certo  o envolvim ento  
da vereadora Tereza Braga no  ru 
m oroso  caso, o da pessoa que te 
ria u tilizado  o seu nom e.

Ela que deixou  de com pare
cer ao cham ado d o ju i /  c p ro m o 
to r  para d epo r em plt iianõ  no 
ju lgam en to  ilos PMs. envolvidos 
na "C hacina d o  P resid io” ja' (|ue 
era considerada tes tem unha  cha
ve. viaj(íu para o Rio G rande do  
N orte , ex a tam en te  para N atal e 
agora esta' envolvida com  o mis
terioso  fa to , pois o  m édico Nil
to n  Bezerra do V ale, c itou  em 
d epo im en to  na policia seu nom e 
com o a .pes.soa que deu um  te le 
fonem a para sua residencia, re
clam ando  d») consi-pso na sepa
ração da justiça  e d izendo  que 
era amiga da ex-esposa do m e
dico que estava am eaçado  dé 
m orte .

C om o surgem  am eaças 
para que o m édico N ilton  Be
zerra seja m o rto  nas próxim as 
horas, e que o m édico F ran 
cisco Pereira R odrigues foi 
assassinado por engano |)ois 
conduzia  o  carim bo do m édi
co N ilton  Bezerra a vereadora 
sup len te  T ereza Braga tem  
envolvim ento  com  o fa to  diz 
o delegado Francisco Assis 
C unha (|ue apura*o crim e.

Tereza Braga, envolvida num crime misterioso em 
Natal - RN.
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Tereza Braga envolvida 
em assassinatos em Natal

A advogada Tereza Braga
(foto), qua dasaparacau de 
Campina para náo depor no 
Julgamento dos militares 
acusados de matarem o as
saltante “ Zé Dias” , tem 
agora seu nome envolvido 
num duplo assassinato em 
Natal, onde foram mortos o 
médico Francisco Pereira Ro 
drigues e a enfermeira Silva
nia Maria de Uma, crimes

i que comoveram a sociedade 
j natalense.

O nome da advogada está 
' ligado ao fato. uma vez que a 

Polícia do Rio Grande do 
Norte descobriu que o módi
co Francisco Pereira Rodri
gues pode ter sido nK>rto por 
engano, de acordo com uma 
versáo que seus assassinos 
<^uerlam matar o seu colega 
Nilton Bezerra do Vale, cujo 
carimix) foi encontrado no 
carro do morto, pela Policia.
O módico Nilton, que a 
exemplo de Francisco estava 
com processo de separaçSo,

contou a Policia detalhes que 
envolvem o nome da advo
gada Tereza Braga, diálogo 
retratado no Diário de Natal, 
no qual garanté ter recebido 
um telefonema de uma pes
soa dizendo ser a advogada 
campinense, embora^ele nio 
tenha certeza da verdadeira 
autoria do telefonema.

“ Náo conheço Tereza Bra
ga, mas nâo acredito que te
nha sido dela o telefonema, 
pelo tipo de linguagem que 
usou. Reclamava a mulher 
do telefonema, dizendo-se a 
advogada Tereza Braga, con
tra a separaçáo consensual, 
considerando que deveria 
ser lltigiosa” — contou o 
módico Nilton, reconstituin
do as palavras de Tereza:

“ Sua mulher foi fraca ao 
aceitar o desquite amigá
vel” , teria alto Tereza,

3uando u|na voz masculina, 
Izendo palavrões, fez a in

terrupção e amea^ndo: 
“ Amanhá vou matá-fo na

praia, com um tiro ná txx:a” ,
0 que apavorotfo módico Nil
ton, que fazia “ cooper” dia
riamente na praia, locai onde 
foi encontrado o corpo de seu 
colega. A Policia continua 
apurando o envolvimento de
1 èreza Braga no caso, procu
rando uma ligaçáo com a 
pessoa que estava ao seu la
do no telefone e prometeu 
matar 0 módico. (POLICIAL)
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Tereza Bragcf
o envolvimento da ad

vogada campinense T ere. 
za B raga, num  duplo as> 
sassinato em Natal, nâo 
passa de um lam entável 
engano, já  devidamente 
esclarecido pela Im prensa 
potiguar. F o i o que decla
rou 0 jornalista  Vicente 
Serejo . Editor de o “Diá
rio  de N atal” , órgSo dos 
Diários Associados.

Notícia veiculada pela 
ín\prensa campinense, on
tem- diz que Tereza B ra 
ga teria seu nome envol
vido num duplo assassina- 
to em N atal, onde foram  
mortos o médico F rancis
co Pereira Rodrigues e a 
enferm eira S ilvân la M aria 
de Lim a, crimes que co
moveram a sociedade na
talense.

' Segundo Serejo , a ver
são de que Nilton Bezer
ra do Vale recebera tele
fonema de Tereza B rag a  
n3o passa de um trote de 
mau gosto, com duplici
dade de nome. “Alguém 
telefonou, dizendo-se cha
m ar Tereza B raga, mas Já  
está tudo esclarecido. A ad 
vogada campinense —  pe
lo menos até agora — 
nada tem a ver com o 
caso” , disse 0 editor atra- 
vés de telefonem a ontem

tarde ao ser indagado 
o assunto, pelo J  P



Tereza Braga: “ nada 
devo à lustica”

A advogada Tereza B raga em de
clarações ao JO RN AL DA PARAIBA, 
disse que, “com referência ao ju lg a , 
mento dos 14 policiais acusados da 

, invasão do Presidio Regional de Cam
pina Grande, e chacina do detento % 
José Dias náo fui intim ada para 
prestar depoimento no Tribunal do 
Jú ri" .

“J á  cumpri o rneii dever com a 
Ju stiça  e por três vezes prestei escla
recimentos à Comissão Judiciária . A 
tarefa  de ju lgar os acusados é da so
ciedade. os depoimentos em plenário 
tradicionalm ente sSo dispensados hou
ve como que um desejo de repetir o

caso da “M andioca” às avessas. Assim| 
como estou de partida tenho inúme
ros compromissos, relatórios, acertos 
para fazer processos a encerrar. F e
lizmente para os jurados a sessão, 
nâo conseguiu u ltrapassar a m arca 
das 48 horas, nâo conseguindo um 
recorde p ara  Cam pina” . '

Tereza B raga fez questão de elo
g iar 0 trabalho do Tribunal, afirm an
do:' “Vale ressaltar que honra a P a
raiba o trabalho que o nosso Tribu
nal vem procedendo, dando uma nova 
face à Jilstiça  tentando resgatar o 
seu papel na sociedade. Porque os 
pobres e fracos não acreditam  na 
Ju stiç a " .____________________________
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cidadani
«Aceito o liiulo de cidadania pauliõ 

tana em nome dos que participaram  da 
luta travada contra a violência institucio' 
nalizada. representada pelos esquadrões 
da morte, tipificado aqui na Paraiba co  ̂
mo «Mão Branca» — projeção do arb í
trio de todos os mecanismos dc pcr\’cr 
r-âo humana voltada contra os sem terra, 
os sem casa na cidade, os sem emprego c 
todos aqueles mutilados pelo opróbio de 
utna sociedade desumana; registrem se os 
nomes do Bispo Dom Manuel Pereira, dos 
padres Carlos Bevlier e Cristiano Joosten, 
do Promotor de Justiça Agnello Amorim 
e advogado Beltrão

A declaração é da advogada Tcrcsi- 
nha Braga Capim de Miranda ( Teresa 
Braga), residente em Campina GfniuJe, 
em resposta à Câmara Municipal de São 
Paulo que aprovou projeto de lei de a u 
toria da vereadora Iredc Cardoso, do ‘ 
Partido dos Trabalhadores, que Ibe conce
de cidadania daquele município. Prosse. 
guindo em.sua""exposição de motivos, dis- 
ve Trr>-sa:

— «Aceito o título que me é outorga- 
go. com as devidas reverências a >odo<; a 
queles quc aprovaram o Projeto de 
de autoria dav “vereadora Irede Cardcjo 
do Partido Trabalhadores e o que
faz na certeza e crença que os méritos 
de propositura foram mais de luta em 
favor dos, humildes e oprimidos do que 
mesmo em consequência do reconhe«n)Pn  
to dos méritOs sociais da signaiária

' \

y' ̂  -á». ;
Ti'r^S ‘ 1 Biou,»: Ciiladâ [xiiiH'ln

Continuando, disse Teresa; «Recebo 
ainda êiu memória dos heróis do povo 
nordestino Margarida Alves- «Pedro Fa- 
zandéiro» «Nego Fuba», João Pedro Tei
xeira. Luis Ignácio Maranhão Filho. D a
vid Capistrano. Gregório Bezerra, Frei 
Tito e Padre Hcnriqu)?, cujos epitáfios 
foram escritos e marcados com o sanguc 
de um povo que há de ter um dia a sua 
rcdc-nção».

«.Aceito receber a cidadania pauiisi.n 
na pelos elos que nos ligam: aceito pelo 
sofrimento comum dos migrantes e im i
grantes. aceito em nome da Comissão de 
Justiça e Paz da Diocese de Campina 
Grande; aceito finalmente em nome de to 
dos aqueles que acreditam no Brasil. C am . 
pina Grande. 27 de novembro de 1983 
Ass. Teresa Braga.



Trrc.^a em visita a redação do JP,

Teresa: “Povo há de
ter a sua redenção

— "Recebo o tiiulo de cidadania pauliáta 
om nome dos que participaram da luta travada 
contra a violência institucionalizada, representa
da por “esquadrões da morte” , tipificado aqui na 
Paraíba como "Mão Branca” — disse a advoga
da Teresa Braga ao tomar conhecimento da 
propositura da vereadora Irede Cardoso de São 
Paulo

Enfatizou Teresa que a violência a quc sc 
refere, é projeção do arbítrio c dc todos os me
canismos de perversão humana voltada contra 
os sem terra os sem casa na cidade, os sem em
prego e todos aqueles mutilados pelo opróbio 
cio uma sociedade desumana.

Segundo a advogada recebe a cidadania paii-

lista pelos "elos que nos ligam; aceito pelo so
frimento comum dos migrantes e imigrantes; n- 
ceito cm nome da Comissão de Justiça e Paz da 
Diocese de Canit>lna Grande; aceito íin:7.1m2nto 
t'ni nome <U> totV;-; rt(|UcIcs quc acrcditnm no Br?-
síl."

Teresa Braga notabilizou-se em Campina 
por seu trabalho junto a Comissão de Justiça e 
Paz que apurou os crimes atribuidos ao grupo 
de extermínio ‘-Mão Branca", hoje completamen
te esfacelado.' e com um dos acusados, condenado 
a 70 anos dc prisão A advogada diz que trans- 
leriu um pouco da sua missão ao próprio jxjvo 
que junto a ela deve caminhar, exemplo natu- 
ralmente a ser seguido por toda a humanidade, 
que devo ser solidária a si mesma (Pàg 5>.
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CDIÁRIO DA BORBOREMA POLÍTICA

Teresa Braga defende mudanças 
profundas na consciência do povo

ciQjiai

rinaa

A advogada Teresa 
Braga, da Comissão  
de Justiça e Paz da 
Diocese de Cam pina  
Grande, defendeu, on
tem, em entrevista ex- 
clusiva^ao DIARIO DA 
B O R B O R E M A ,  
•mufianças profundas 

<na consciência do 
povQ.como o primeiro 
pas’éo para a solução  
dos" problemas na- 

la is. Ela disse que 
acredita em  

Tanças sem a par- 
ticipfeção efetiva do 
povp. “ E preciso que o 
itbvo todo resolva as
sumir o com prom isso  
de mudar tudo para 
que' então possamos 
encontrar saldas para 
os problem as” , defen
deu.

Teresa, que é pri
meira suplente de 
vereador pelo PMDB, 
acha que os atuais  

«iparfidos políticos não 
\^ o  mudar o Pais e que 
|tesa esperada mudan- 

só virá mesmo com  
.o jD ^ vo jE la  considera 

)Erum partido de 
lasse média “0  PMDB  

I •  frente que  
;enta a classe 

Nós preci- 
mos de um partido  

ï^ jerâriQ organizado. E 
ámoa |não encon- 
iframos esse partido, 
Btjrquie 0 próprio 
'operariado ainda não 
■descobriu que ele só 
pode mudar sua con
dição de homem  
oprimido e reprimido, 
quando participar do 
Poder” , acha.
Ao falar sobre a 

acusação de que o sol
dado PM Am orim  foi o 
autor material da mor
te do estudante Mar
cos Silva, ela disse  
que suas denúncias 
contra os policiais 
“são em cim a de fa
tos”. No seu entender, 
a policia precisa fazer 
uma iriagem e seleção 
“para que cr provo 
tenha segurança” .

Teresa viú a absol
vição dos policiaisque  
invadiram e execu- 
' ram o detento José 

Lias dependên- 
^ Casa de De- 
), em Cam pina  

Pe, “como omis- 
la io r da socie- 

Segundo ela, a 
ja d e “estâ pouco 

Sdo” quando è as- 
Jinado um mar- 
i\.

ju e  a integra da en- 
Ivista-:

Teresa, voce vai 
ikesmo embora de 
(ampina Grande?

R- Eu pretendo pas- 
^sar um tempo fora.
1 Meu marido deve se 
pos-graduar no ano de 
1984 para dar conti- 

Jnuidade a sua carreira 
Id e  professor na 
[Universidade Federal 
Id a  Para iba e vou 
|acom panhá-lo. Isso 
deve acontecer em  

I agosto e vamos mes- 
I mo para São Paulo.

P- hfaohanada lhe 
I fazendo pressão para 
que voce deixe Canr 

1 pina Grande?
R- Fazendo uma 

lavaíiação do ano de

1983, eu acredito que a 
violência derrotou a 
gente. Tanto a violên
cia fundiária, com o a 
v io lê n c ia  in s t itu 
cionalizada, atingiram  
o ponto m áxim o em  
1983. Acredito que os 
métodos utilizados de 
d e n ú n c i a  d e s s a  
violência foram fa
lhos. A gente viu que a 
sociedade não acom 
panhou e pareceu mais 
uma luta só da Com is
são de Justiça e Paz, 
quando os direitos  
humanos devem se' 
uma bandeira de toda l 
sociedade. Exatam en
te o com bate ã violên
cia que restaura a dig
nidade do cidadão.
P- Teresa, voce acha 

que ja cumpriu sua 
missào em Campina 
Grande?

R- De maneira a l
guma. Eu acho que 
ainda existe um gran
de trabalho a ser le
vado no sentido de 
reprim ir a violência. 
Um trabalho em prol 
da não violência. Eu 
acho que nós apenas 
com eçam os, e essa  
bandeira tem que ser 
retomada pelos par
tidos políticos, tem  
que ser retomada pela 
sociedade, por todas 
as instituições e por 
todas as pessoas que 
se dizem civilizadas. 
Quando a gente recon
sidera isso, nós não 
nos sentim os frus
tradas de certa ma
neira, pois sabemos  
que São Paulo está ai 
c o m  p r o b l e m a s  
gravíssimos de violên
cia. Lá tem um Dom  
Evaristo que investiu 
na não violência e ins
tituições fortes que 
fazem trabalho, e mes
mo assim  nós vimos  
recentemente o que foi 
por um procurador do 
Estado que matou a 
pontapés e socos um 
menor. Q u erd izerisso  
é um escândalo, uma 
violação dos direitos- 
humanos e uma bar
baridade que mostra 
que o com bate a 
violência é uma luta 
m uito árdua e incom 
preendida principal
mente pela classe  
média que se deixa  
aterrorizar pela divul
gada escalada da 
crim inalidade. E isso 
faz com que setores da 
sociedade apoiem  a 
violência.É preciso que 
todos entendam  que a 
crim inalidade é o 
efeito das causas 
maiores, que é a fome, 
o desem prego e o 
grande exército de 
m en ores  a b a n d o 
nados.

P- Teresa qual foi a 
sua maior vitoria como 
advogada à frente da 
Comissão de J ustip a e 
Paz da Diocese de 

,Campina Grande?
R- Nós não tivem os  

nenhuma vitória. Eu 
acho que a gente  
caminhou e num Pais 
convulcionado com o  
este e no/, caos 
económ ico;* e com  
seus setores em  
desintegração, a vi
tória seria a libertação

7

do povo com a trans
form ação do sistem a. 
E é um a cam inhada  
com o outra qualquer-: 
a gente não pode as
sinalar uma coisa. O 
processo de acu
mulação de forças no 
“Geraldo” com a 
desapropriação. Foi 
um processo m uito  
bonito e hoje nós es
tam os trabalhando  
com 0 Incra lá, e 
aquilo são 600 fa- 
milias. Eu acho que a 
coisa que mais me 
gratifica e justificou a 
minha luta foi a 
desapropriação do 
“Geraldo” em Lagoa  
Nova. E o problema  
fundiário daquela  
cidade me parece 
resolvido, numa luta 
pacifica e usando todo  
ao instrum ental legal, 
isso prova que a refor
ma se faz necessária e 
de form a pacifica e 
sem conflitos.

P- O que e preciso 
para acabar com o 
“sindicato do crimé’, 
que atua no Rio Grarr 
de do Norte Paraiba e 
Ceara?

R- Eu falei há poucos  
dias com concluintes  
da escola Técnica  
Agricola, e com en
tam os sobre a violên
cia principalm ente no 
cam po, a nivel do 
coronelism o que são 
os “sindicatos da mor
te” organizados. Ele 
revela o atraso eco
nôm ico dessa so
ciedade. A gente ver 
que eles se organizam  
nas com unidades  
rurais onde existe o 
resquicio do coro
nelism o. E esse co
ronelism o está caindo  
assim de velho e de 
superado, não tem  a 
capacidade econô
m ica de se mecan izar e 
acom panhar o desen
volvim ento capitalista. 
Então ele investe 
politicam ente e na 
m o d id a  qfie O coronel 
tem força politica e 
não força econôm ica, 
ele tem  bandos ar
mados, ele corrompe  
a policia para ter sem 
pre o poder arm ado em  
suas mãos para conter 
o desenvolvim ento  
social. O exem plo è 
em C atolé do Rocha e 
no Rio Grande do Nor
te, onde O: caos 
politico não _é 
iresolvidoi’ na praça 
pública, no diálogo e 
nem na afirm ação de 
cada um, e então ê 
resolvido na base do 
revólver. Isso reflete  
que’ nada mudou no 
Nordeste, que o co
ronel ainda é o mesmo  
e muito mais vinga
tivo.

P- Teresa osóidado 
PM Amorim foi 
acusado de receber 
400 mil cruzeiros do 
empresário Manoel 
Ferreira para matar o 
estudante Marcos Sil
va Isso evidencia 
suas denuncias de que 
existem policiais 
militares trabalhando 
no “sindicato do 
crime?’ na Paraiba?

R- Olha, em 1980, 
quando houve o 
problem a “mão bran
ca” , o prom otor pú
blico Agnello Am orim  
diz textualm ente no

Por Fernando Sinimbú'

Teresa; “É preciso mudar a consciência do povo

preciso que ela revise 
seus quadros, que 
faça triagem  e uma 
seleção para que o 
povo tenha segurança. 
A segurança da co
m u n i d a d e  p a r t e  
exatam ente da cre
dibilidade da insti
tuição. Veja 0 caso do 
major Ferreira em Per
nam buco, um homem  
que participou de um  
crime contra um 
procurador geral da 
República e tinha  
poderes totais dentro  
da policia e foge com o 
apoio de altos es
calões do Governo, 
oomo a Im prensa  
noticiou as denúncias. 
É preciso que a policia  
tenha a segurança  
preventiva e não re
pressiva.

P- Como voce viu a 
absolvi? ao dos pa 
liciais militares que in
vadiram e executaram 
o detento Jose Dias 
nas dependencias do 
Presidio Regional de 
Campina Grande?

R- Eu vejo a absol
vição dos policiais que 
assassinaram o Josè  
Dias com o omissão  
maior da sociedade. 
Na verdade a socie
dade está pouco ligan
do. O que a instituição  
do júri? É uma ins
tituição de classe  
média que justifica  a 
m atança de m arginais  
que aplaude e que atê  
estiga os licham en- 
tos. Quem  m atou o 
m enor na praça da Sé 
em São Paulo? Foi um 
procurador, uma pes
soa da classe média. 
O bandido Zé Dias 
morto foi um alivio  
para a sociedade. Eu 
pensei duas vezes. A 
minha parte foi feita. E 
decidi recuar. Ela atê  
pense que ê medo que 
é om issão. Mas eu 
acho que quem  deve 
ju lgar ê a sociedade e 
ela é quem  tem  que as
sum ir isso. Não adian
ta ficar com o Pilatos. 
Nós sabem os que a 
guerra é dos que não 
com em contra os que  
com em , e m uitas pes
soas acham  normal e 
salutar que se e li
minem aquele que as
saltou seu patrim ônio. 
Os crim es contra a 
propriedade são ri
gorosam ente punidos. 
Agora veja que os 
crimes contra a vida
n p rm p n o p o m  na pnoÍ/-vr

O desem bargador Al- 
mir Fonseca foi um  
dos presidentes mais 
dignos do Forum nes
ses últim os 15 anos. 
Ele foi o mais com
prom etido com a jus
tiça.

P- Voce passou tres 
meses na Camara 
municipal ocupando a 
vaga do vereadorJose 
Peba Gostou da ex- 
periencia parlamen
tar?

R- Eu acho que fiz o 
que pude. Não no sen
tido de ser vereadora 
para pedir linhad‘àgua 
e meio fio. Mas sim  
para denunciar a 
violência em todas as 
oportunidades que 
tive. Is s o e u fiz , q u e é o  
meu com prom isso  
maior. Tam bém  re
coloquei a questão  
fundiária e acho que 
cumpri o meu papel. 
Agora eu repito que 
nâo- pensei em ser 
vereadpra para pedir 
linhacPágua me i o f i oe  
que o prefeito ta m p a s -. 
se buracos nas ruas. 
Discuti também um  
Projeto que acho fun
dam ental que è o do 
ensino religioso nas 
escolas, que passou e 
que está sendo  
apl icado e acho que vai 
ajudar o povo.

P- Existe um mo
vimento favoravel a 
elei?ao direta para a 
Presidenciada DA 
Republica'. Voce 
acredita que os bra
sileiros terao a mesma 
alegria que os argen
tinos tiveram, elegen- * 
do o seu govemante 
maior?

R- Estou torcendo  
por isso. Se os par
tidos e 0 presidente 
não tiverem a capa
cidade de pelo menos 
atender o anseio geral 
da nação, o que po
dem os fazer? Nos 
preparar para uma 
próxim a oportunidade  
para que possamos 
eleger pessoas com 
prom etidas com os 
grandes interesses da 
nação.

P- O que e preciso 
mudar para salvar o 
Pais da crise?



Tereza Braga assume na quintà
Para ocupar o lugar de Mário A iaújo, rici 

Cam aja ao i V e r e a d o r e s  a.'  
Campina Cirande, ja  que eie üeixara sua ca
deira 110 aia de nvje, para  assum ir a Pasta 
de Serviços Uruaiioi»- a. convite de Konaiao 
Cunha Jjima. viia a pruíneira bupienw  dç Ve
readora ti-M U ííj, a advogaüa Tereza braga, 
que sei;unüo seus próprios colegas de banca- 
aa , assum ira sou-iitmenie na  proxima quin- 
ta-ícira.

Em  contato com a imprensa, Teretd Bi-aga 
acrescentou que apesar ue saber que é um 
direito seu, o de assumir a vaga deixada por 
Mano n a Camara, e ela ainda ira  contsctar com 
toaas a s  as cia  está liga
da, no sentiüo «.òiuüar uma possibilluade 
de como deve pioceaçr conto vereaaora na 
Casa te lix  A iaujo.'

“Eu aínüii vuu qm stionar cOm estas ins
tituições poiqUfc lU eias são quem 
devem aponi^ar um meiiior caminho, já  que

tfu acno que aiuaimente o panam entar tem 
uma pusiçao eicuureira de piestaçao Oc ser
viços inaiviauais, nas íormações dos currais 
eleitorais, quanuo eu acredito que o manda
to deve partir e seguir a atividade, a prio
ridade ao povo urgaiiizado para evitar o opor
tunismo, o carr<;irismo poutico, «ntao eu vou 
pnm tiro sscuiar as mscituições, voi- questío- 
mtr para que eias apontem realmente um me- 
üvjr caminno," msse.

Tereza Braga, quando indagada como via 
a administração uu pieiHto Hcnaldo Cunha 
L jm a, respundeu que "de maneira algum a 
quena se antecipar, principalmente aos ca
minhos que as insutuiçoes como UCEs>, Clube 
de Máos, etc, me dão. iilntão, eu acno que o 
meihor caminho não começa peia cntica, mas 
aim com a pnoi.üaue, e tem maig eu acho 
que antes de se antecipar com criticas 
o noSso trabalho terá que scr aquele dé 
acordo com o posicionamento do no?so povo,



Tereza nâo deixa o PMDB
A advogada trabalhista e suplente 

de vereadora do PMDB. Tereza Braga, 
prestes a assumir uma vaga na Câmara 
afirmou, ontem, ao JORNAL DA PARAI 
BA, que não vai abadonar o PMDB para 
ingressar no PCB conforme noticiado pe 
la imprensa.

“Vou continuar no PMDB, agora dib 
cordo frcntalmente da aliança feita em 
João Pessoa para a eleição do tfeputado 
Carneiro Arnaud, e na Câmara, como ve 
readora, terei uma posição de indepen. 
dência” .

peb a  r e f u t a  ORt.AM!0O

"Isso 6 uma asneira dele, pW6 Já  re 
oebeu votos dos comunistfLs e ee elegeu 
várias vezes com esses votos- Eu mesmo 
sou comunista e )á votei nele - mais de 
uma vez e ele nunca desprezou meu’ Voto”.

O desabafo é do vereador JoSg Peba 
Pereira, ao refutar declarações do depu
tado Orlando Almeida (ambos do PMDB) 
que afirmou; “comunistas só têm zuada e 
eu mesmo nfio quero voto de nenhum 
deles” ,

(FACns’A — 3)
Tereza Braga: 
PCB”

não vou para c
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Tereza: não vou para o PCB
A  advogada trabalhista- e 

suplente de vereadora do 
PMDB, Tereza Braga, que de 
vcrá  na próxima semana as- 
sumir uma vaga na Câm ara, 
em decorrência da ida do ve 
reador Mário Araújo para a 
Secretaria de Serviços Ur- 
baTios, disse, ontem, ao JO R 
N A L D A  PA R A IB A . quo não 
vai abandonar o PM DB para 
ingressar no PC B  conforme 
fora noticiado pela im pren
sa. “ Vou continuar no PM 
DB, agora discordo frontal- 
mente da aliança feita em 
João Pessoa pana a eleição 
do deputado Carneiro A r
naud. Na Câmara, como ve
readora. terei uma posição de 
independência."

1'ereza B raga  explicou que 
ainda não tomou posse como 
vereadora na Casa d© F élix  
A raújo, porque exerce atri
buições como advagada tra 
balhista p primeiro teró que 
solucionar alguns problemas 
da sua área profissional, pa
ra , depois, assumir a vaga 
na Câmiara

“ Eu tenho vinculo traba
lhista Com várias entidades 
sindicais. Eu tenho que dar 
prioridade a alguns proces
sos que estou acompanhando 
r>ta Justiça, e -  ""t Pb’ ;"' 
donar o meu trabalho para 
assumir a Câm ara «e \/̂ eifea- 
dores. agora. Tenho 15  dias 
para assumir e quando foi’

no momento oportuno eu a s
sumirei a vaga" — disse Te
reza Braga.
F IC A  NO PMDB

Destacando que agirá co
mo vereadora com uma po
sição de independência, a ad
vogada Tereza Braga disse 
que estava conversando com 
a direção do PM DB e apre
sentou^ o seu protesto contra 
o acordo feito para a eleição 
do deputado Carneiro A r
naud à Prefeitura de João 
PesSoa.

‘ •Eu não vou me filiar ao 
Partido Comunista B rasilei
ro. Vou continuar no PMDB, 
mas com uma posição de in 
dependência” — concluiu.
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Tereza Braga assume na Câm ara 
e critica a extinção da Felpa

A ad’ O^ada Tereza Braga as- 
cntem '"aga na Câmara 

c! Vereadores como primeira su 
plente do PMDB prometendo lu 
tar pela seme^ralidade dog ser 
vltíores municipais e criticando o 
fechamento da Fundação Elpi- 
dio de Almeida (PELPA). Em 
seu discurso Tereza Braga pro. 
meteu uma linha política de in- 
dpi-ondênc’9

Disse Tereza Braga, que a ex 
tinção da PELPA irá prcvocar 
a colocação de um grande núme 
ro de servidores de forma margi 
nal à disposição de “órgãos que 
não sabemos quais” . Afirmou en 
tender ser hora de se implantai 
înia politic^ de saúde no mun; 

cipio de Campina Grande
(PAGINA _  3) Tereza: ‘‘compromisso com o povo
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Tereza Braga: "nâo alimento 
ilusões na Nova República"

Durante ato simples, de
pois de convocada pelo pre
sidente da Câm ara de Verea 
dores de Campina Grande. 
Lindacy Medeiros. assumiu 
na tarde de ontem naquela 
Casa, a vereadora Suplente, 
Tereza B raga, do PMDB que’ 
antes já  tinha assumido uma 
vaga, à época em que o 
vereador José Peba Perei
ra dos Santos, se ausentou 
para tratam ento do saúde. 
E la assume agora, a cadei
ra  deixada pelo vereador 
Mário de Souza A raújo, quo 
Se encontra à frente dã .Se
cretaria de Servdços Urba
nos, (SSU ).

Depois de assinar o ato de

posse, na presença dos de
mais colegas vereadores Te
reza B raga, assumiu a tr i
buna, e. entre outras pala
vras se limitou a di?er qut.

Hoje, jâ  sob os auspí
cios da Nova República, corn
partilhando das renovada.s 
esperanças do povo em dias 
melhores, na certeza Oe 
que a sociedade brasileira se
rá efetivam ente rf=construida 
em bases democráticas. re
torno Û Casa de Félix  A raú
jo  a'gor.a para ocupar a vaga 
deixada pelo ilustre verea
dor Mário A raújo, convoca- 
dn que foi com sua compp 
tência e probidade pela ad
ministração do município”

Terezâ B raga, salientou 
qiifí voita\’'a l orém. sem ilu
sões, consdente de que nãf 
bastam meras promessas Q® 
mudanças ou palavras de 
ordem exaustivamente repe
tidas para implantar-se n® 
Baís â verdadeira democra
cia. “Se a ditadura — disss 
ela —  pretendia perpetuar- 
se por mil anos e sucumbiu 
melancolicamente após vinte 
anos de arbítrio, escândalos ■ 
financeiros e falcatruas de 
toda a sorte, o autoritaris
mo. seu legadi) maior, a pre
terição do interesse públlco 
0 desprezo '  pelas causas po
pulares e 05 conchavos de 
gabinete são aquelas que a-
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TEREZA APOIA 
A GREVE DOS 
BANCÁRIOS

Através de requcrimenio 
<le autoria da vereadora 
Tereza Braga, foi solicitado 
voto de moção de solidarie
dade à greve dos trabalha
dores em estabelecimentos 
bancários de diversas cida- 
desi br^silteirap,, oomunican-
do-se inclusive, a decisão da 
Casa à .direção do Sindicato 
dos Traisalhadores em E s t^  
belceimentos Bancários de 
Campina Grande.

Em suas alusões, assegu
ra Tereza Braga, que, "é 
muito merecedora a classfc 
bancária nacional entrar 
em greve a partir de hoje 
(ontem). Porque, suas prin
cipais reivindicações versam 
sobre aumento salarial, por 
«m  piso de CrS 1.300,000, 
que é o minfmo real atual; 
a estabilidade para os tra 
balhadores, Instituto que 
foi destruido quase que to
talm ente pelo arbítrio da 
ditadura
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Tereza Braga censura na Câmara 
secretários Milton e Glerystõn

A  vereadora Terera B ra 
ga, revolucionou p plenáric 
da Câm ara M unicipal on
tem. ao apresentar um requè 
rimento, em qiie solicita que 
«eja Inserido na Ata dos 

tiabalhos da Casa uma mo
ção de censura aos Secretá
rios Milton Soares, das F i
nanças, e Glerystõn Lucena, 
de Planejamento do Municí
pio. bem como aos seus au
xiliares Ednaldo A gra. Luiz 
Nevea e Antonio Pereira

A  sua iniciativa,' que cau
sou uma Polêmica entre os 
vereadpríçs de todas as ban-

■ cadas, foi motivada, segundo 
sua justificativa, pel,a práti
ca de atos autoritários e de 
desrespeito ao povo e ao pró 
prlo conjunto da adm inistra
ção municipal, pClos titula

res das Secretarias de F inan
ças e do Planejamento, bem 
como por seus auxiliares di
retos.

“ H á necessidade de çer mt> 
dlficado esse estado de coi
sas, que vem refletindo nega- 
tlvaii>ente no proceSso admi
nistrativo da ^ e fe itu ra , coin 
prometendo, inclusive, a im a
gem e o esforço do titular do 
Poder Executivo municipal 
para uma efetiva participa- 
ç ^  do povo na adm inistra
ção do Município” , argumen

Tereza: autoritarismo e desrespeito ao povo
tou Tereza Braga.

D>a desitacou, ainda 'qu,o 
P p^leiito  Ronaldo Cunha 
Lim a vem desenvolvendo 
“louvável esforço para remo
ver da adm inistração munici
pal práticas anti-democràti- 

cas e posturas autoritárias", 
m as quc essa sua postura 
nâo vem sendo seguida pc- 
Jos seus auxiliares.

O polêmico requerimento 
da vereadora da bancada do 
PM DB nâo só suipreendeu 
aos seus companheiros de

partido, como causou espan
to aos seus colegas das ou
tras legendas. A  propositura 
não entrou na ordem do dia 
para ser votada ontem mes
mo, porque o ^ srsa d o r  Már
cio Tarradt Rõcha. çjUe lide
rou até o dia 12  passado a  
bancada do PM DB e hoje es
tá  filiado ao Partido Comu
nista Brasileiro, pediu a pa
lavra  p forçou 0 adiamento 
de sua apreciação e votação, 
c> que só irá acontecer na 
:;essão de amanhã.
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Tereza pede censura 
contra secretários, mas 

não recebe apoio
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; TerezaBraga, sem apoio na Câmara

Uma moçâo de censura contra os 
secretários Glerystõn Lucena, do 
Planejamento, M ilton Soares, das 
Finanças, e os senhores Ednaldo 
Agra, Luiz Neves e Antônio Pereira, 
diretor, chefe e inspetor de Tributos 
do Município, respectivamente, foi o 
assunto mais debatido ontem à tar
de na Câmara Municipal mas ao 
finai, a propositura, de autoria da 
vereadora Tereza Braga, fo i rejeitada 
peia unanimidade dos vereadores 
com assento na ‘Casa de Fêiix 
Araújo.”

Ao dar entrada com o requerimen
to na Mesa Diretora dos Trabalhos, a 
vereadora náo o justificou da tribuna 
e logo em seguida o presidente da 
Casa, Lindacy Medeiros, abriu es
paço para a discussão da matéria, e 
a partir desse momento começou 
um verdadeiro bombardeio de re
púdio à parlamentar peemedebista. 
Apesar da pressão, ela recusou-se 
em retirar o docunlento e, ao ser 
colocado em votação, todos os 
outros vereadores votaram contra ao 
requerimento.

No seu requerimento, a vereadora 
Tereza Braga afirma que os sev- 
cretários Glerystõn Lucena e M ilton 
Soares, juntamente com os fun
cionários Ednaldo Agra, Luiz Neves 
e Antônio Pereira vêm promovendo 
dentro da administração municipal 
atos antidemocráticos prejudiciais 
aos demais servidores públicos e 
sobretudo comprometedores ao 
comportamento democrático do 
prefeito Ronaldo Cunha Lima, “que 
desde 1983 vem trabalhando para 
elim inar esse mal, 'principalmente 
posturas autoritárias.”

Após a leitura do documento, pelo 
1 ° secretário da Câmara Municipal,
o vereador Márcio Rocha, lider do 
PCB, foi á tribuna e por várias vezes 
pediu a retirada do requerimento, 
por entender que no regime pre
sidencialista, não tem sentido um- 
poder censurar o outro é a mesma 
coisa de acabar com a sua auto
nomia, e, principalmente, a sua in
dependência. Ao finalizar a sua es- 
planaçâo, o parlamentar solic itou às 
demais bancadas que votassem 
contra a propositura, “ pois a ve
readora Tereza Braga está tratando 
de questões pessoais e isto nâo é 
bom para nenhum dos senhores."

Depois da fala de Márcio Rocha, 
Tereza Braga foi á tribuna e afirmou 
que o seu requerimento nâo atacava 
pessoas diretamente, “mas sim 
através dos atos arbitrários pro
movidos por elas. “Nâo tiro o re
querimento, porque isto é um direito 
que todos têm quando realmente se 
vive numa democracia,” disse de 
forma irreversível e insensível a 
parlamentar “ independente" da 
Câmara Municipal.

Posteriormente, falou o vereador 
José Peba Pereira dos Santos que 
em rápidas palavras disse que “a



Campina Grande, terça-feira, 15 de outubrode1985

TEREZA BRAGA:

‘Wôo tmho compromissos
com esquemas políticos

Tereza: “Meu com prom isso è com  os traba
lhadores”

“Meu compromisso é 
voltado para os interesses 
da classe trabalhadora. E 
esta minha linha de in
dependência será man
tida na Câmara M uni
cipal, pois nâo vejo 
motivos para disvirtuâ-la. 
Afinal, milhares de 
brasileiros continuam 
marginalizados e neces
sitados de pessoas que 
se organizarem para lutar 
pelos seus ideais". A de’ - 
claraçáo é da vereadora 
Tereza Braga que, em
bora tenha assumido há 
pouco mais de um mês a 
vaga deixada por Mário 
Araújo, tornou-se po
lêmica por causa das 
suas posições politicas 
adotadas na ‘Casa de 
Félix Araújo".

O primeiro mal estar 
causado á bancada do 
PMDB pela vereadora 
TerezaBraga registrou-se 
quando ela apresentou 
requerimento solicitando 
uma moçâQ de censura 
contra os secretários 
Glerystõn Lucena e M il
ton Soares, do Plane
jamento e Finanças, res
pectivamente. A sua 
propositura sofreu der
rota unânime. Essa sua 

iniciativa apenas endos 
sou algumas divergências 
surgidas anteriormente, 
uma vez que a maioria 
das matérias apresen
tadas inclusive pelos 
seus correligionários nâo 
recebia o seu apoio.

O comportamento de 
Tereza Braga na Câmara 
Municipal abriu margem 
para uma série de ru
mores, entre eles o de 
que estava havendo 
cogitação para que o 
secretário Mário ATaújo 
voltasse àquele Poder 
Legislativo. Esta hi
pótese foi desmentida 
pelo vereador Félix Araújo 
Filho que, aproveitando a 
oportunidade teceu 
elogios politicos à sua
rrim nanhaira fin hannaria

tretanto, desagradou o 
lider do Governo naquela 
Casa, João Dantas. Ele 
disse q u e ,a  declaração 
deveria ter sido dada por 
ele e por conta disso 
levou o assunto para ser 
discutido numa reunião 
da bancada. A sua po
sição evidenciou o sur
gimento de possiveis 
divergências entre a 
vereadora e alguns in
tegrantes do PMDB.

Abordada se os seus 
posicionamentos poli
ticos preocupavam a ban
cada do PMDB na Câ
mara, Tereza Braga disse 
que, “essa agremiação 
congrega várias correntes 
ideológicas. Umas defen
dem grupos econômicos, 
outras são favoráveis ao 
latifúndio e assim por 
diante. Eu defendo 
apenas os interesses dos 
trabalhadores. Portanto, 
nâo vejo contradições, 
pois tudo isso faz parte 
do universo da demo
cracia” , observou a 
parlamentar.

Quanto â polêmica em 
torno da sua insensibi
lidade poUtica, Tereza 
Braga afirmou que “sou 
insensivel apenas no que 
se refere a assuntos que 
nada têm a ver com os 
meus compromissos as
sumidos. A minha luta 
é voltada ao interesses 
dos trabalhadores e neste 
setor me considero muito 
sensivel, enquanto que 
assuntos ligados a outras 
categorias, como por 
exémplo, o latifundiário, 
considero-me realmente 
insensivel politicamen
te” , frisou.

Tereza Braga admitiu, 
por outro lado, que estâo 
articulando um debate

para questionar a sua 
pessoa, tanto na con
dição de vereadora quan
to em função de sua f i
liação ao PMDB. Ela 
reprovou essa possivel 
Iniciativa e disse aue nflo



Tereza não se atrela à  cúpula 
do PMDB e deve deixar Câm ara

A vereadora Tereza Braga, 
tio PMDB. ■'̂ era sendo con- 
ílderada dentro da bancada 
do st'u pariido “uma ovelha 
negra” , por conta do seu po- 
■íiciouamento de indep^ndên 
d a . sem nentium atrelamen- 
£0 à liderança da bancada ou 
grupos pWiticoS, Este seu 
posictonamento pode culmi
nar com a sua saída da C â
mara e 0 consequente retoi ■, 
no do vereador Mário dc Sou 
!Ki Araújo, atual Secretár;j 
ne Serviços Urbanos, à si> . 
c «ndição de vereador.

Esta semana, um fato ? 
gravOu ainda nais o rolp.- 
cionamento de Tereca B raga 
com a bancada pcemedebis- 
ta‘- ela está amcaíjando a d 
vogar na Juíitiça Uo Trab£- 
Iho uma causa t) abalhisía 
movida por 17 funcionárics 
do Poder Legislativo contra 
p Mesa da Câmara Munici
pal Estes funcionários pas- 
earam do quadro celetista 
para o Estatutário e não re 
ci-beram as suas indeniza
ções de FGTS. -nquanto Te
reza Braga atua junto aos 
funcionários na prestação d,, 
orientação jurídica, a presj 
d íncia  da Câm ara acusa u

vereadora de “insuflação”, 
exisündo um verdadeiro cli
ma de guerra dentro da ban
cada do PM DB por conta 
deste seu posicionamento 
INDEPENDÊNCIA 

“ Eu nâo tenho satisfação a 
üdir a lldem nçá de partido ou 
B grupos políticos; vneu coir,- 
pi'Omisso é com o pOvo”. Es- . 
tas p ^ a v ra s  têm s=;do cons 
lontcmiente ditas “or Tereza 
Braga, quando indagada so 
fcre o clima existente dentro 
<ta bancada peemedebista, 
por conta do scu posiciona
mento. E la  confirma que ca 
»0 a Mesa da Câm ara nâo- 
encontre uma solução para <> 
^rpsn te pagam ento das Inde 
fflzaçoes fie rG TS dos 17 
funcionários, irá  recorrer à 
Ju stiça  do Tiabalho 

E ntre os vereadores peeme  ̂
fleoistas e conversa uma ‘ 
S ó \ “ Tereza f«tá criando um 
clima de insubordinação den 
tro  da bancada’".

Enqunnto lsí>o, ncs meios 
peomedeblstas camplnenses 
jâ  se admite q-je a persistir
o cllma de lnd,ifercnçà entre 
n  vereadora Tereza Brag,a e 
a bancada do seu p.urtldo na 
Câmara, ó muito provável

i %■

S
- i

Vereadora Tereza Braga

que 0 Vereador Mário A raú
jo deixe a Secnjtaria de Ser
viços U rbanos e retorne ;is 
suas atlvitlades legislativas 
na “ Casa de Félix A ra ú jo ’, 
voltando Tcre?a Braga à 
condlçSo de prim eira suplet,- 
te (30 PMDD, £cm m ais n(- 
hiiuma po.ssibllidade de r>’ 
(ornar ao exercício do m ai.- 
■íato.



Tereza e Peba se desentendem
Por não se entenderem n« 

atual momeiRto político por
que passa a Capital do E s 
tado, quando dois candidat-as 
concorrem à Prefeitura da 
João PesSoa. Marcus Odilon, 
pelo PTB. p Canieiro A r
naud, pelo PMDB-PÎDS-PFL.
o vercádor Josó Peba Perei
ra  dos Santos, do PMDB, e 
sua colega Tereza Braiga. 
tamDÔm daquela ?.gix?miação 
em Campina Grar.c’.e, se de- 
sentenderam o.item, à ta r
de. durante sesrão na Câm^a- 
ra Municipal, quaTído um di 
zla que o candidato m ais for 
te "é  Marcus Odilon e o ou
tro dizia quc é Carneiro A r
naud".

Tudio começou quando a 
vereadora Tereza B raga, as
segurou que em reoente con- 
versn^com o deputado peenic 
debista Aluizio CampOs este

tinha, lhe dito quc estava con 
vencido que h avia  amplas 
possibilidades do deputado 
Marcus Odilon vencer 'as e- 
lelções em João  Pessoa, “ oy 
seja vencer o candidato da 
coligação deputado Carne|lro 
Arnaud’’ .

Em seguida, o vexaador Jo 
sé Peba Pereira dog Santos 
se irritou pom a colega Te
reza Bragaj, e asseigurou que 
ela não estava  coerente co
mo uma defensora da luta 
dos camplnenses. “E la já  so
freu ’ Inclusive atentado em 
Campina, em virtude de sua 
posição em̂  favor dos operá
rios da Paraíba, e  quando é 
agora ela vem dizor que o 
candidato Carneü o Arnaud 
está derrotado. Isto não pc 
dp acontecer, já  que do nos
so lado está um pubre médi
co e um çráfico. enquanto dc

outrq está um lat»<undiário, 
um representante da usina 
na Paraíba* do maior latifún 
djo. ou seja. do maifi cruel 
de todos eles”

Tereza Braga, n u is  adian
te criticou a  posição do seu 
partido o PM DB, assegurando 
que “ estp Partido. l«amenta- 
velmeinte. não soube de m a
neira alguma preservar sua 
unidade partidária. Não era 
para ter ocorrido esta ooll- 
caçSo «ntre o PÎÆDB c o^ 
p art’dos lldóradoí» ceio go- 

v^m ador Wilson Bragia. A go
ra. quando eu me refiro ao 
caiididato Marcus Odilon, nln 
guém pode esconder que ele 
loí um dos, níaiores Prefeitos 
na Paraíba. quando fez 
um.a administração. social, 
democrática e coerente com a 
própria realidade do Estad«"». 
■NTlnguém node negar isso".



HORÁRIO DE VEBAO

Tereza quer mais 
ação da Prefeitura

A edil Tereza Braga, do PM 
DB' abordiou ontem, da tribu
na da Câmara, a  laUa dc fis 
calização por parte do poder 
público municipal para que 
a i  empresas comerciais cum
pram 0 Horário de Vierão 
sem exploração de scus fun 
cionários “ A  ‘ fiscalização 
esíá  sendo frouxa; o intere» 
s e  dos trabalhadores não es
tá sendo observado; o inte
resse das mánorla.« *>stâ act- 
ma i a  L«i" — afirmou.

Vereadora Tereza Bragc

Segundo Tereza B raga, a 
ca^goria flos comerciái^ios le
gitimamente representada 
pelo seu Sindicato vem de
nunciando a cxpAoracSo a 
que estão Eubrrp?tidOs os c< 
merciáriog campinenses, cuia 
jornada de trabalho estaba- 
lecida em Lei está seDdo des
respeitada Pfe'0s patrões, quc 
avançam  no horário além 
das 17 :35  horas, como tetá 
previsto «m Lei Municipal 
de 29 de Agosto d<5 1959.

Um requerimento ÍOI apto. 
vado peia Câm ara M unicipal, 
ontem, de autoria de Tereza 
Braga, fazendo aPe^o ao p re
feito Ronaldo Cunha Lim a 
para que determiaie enérgicas 
m edidas par.a coibir o des- 
respefto ao horário de fun 
cionamento do comércio por 
parte dos patrões, “ e bem 
ainda, que proced* urgente
mente, »vstudo, «onjuntos com 
«. categoria dos romerciárjos n  
comerciantes de Campina; 
Grande para determ inar uma 
revivlõ  na Lej n ° 66, cujo 
texto defasado vem afetando 
os interesses de parçela ponr 
derável da nOssa cOmüiSda- 
de**.

Ao concluir, a vereadora 
Tereza B raga fez um apelo; 
“ è necessário se coibir a bru 
tal exploração a  que estão 
sendo submetidos os comer- 
cdários desta cidade"



TEREZA PEDE REVISÃO DA LEI
A vereadora Tereza Braga do 

PMDB, solicitou ao prefeito Ko- 
naldo Cunha Lima medidas 
enérgicas para coibir o desres
peito ao honário de funciona
mento do comárcio por parle 
dos patrões, e a realização de 
um estudo conjunto entre c '-  
mercl&rios e comerciantes^ para 
se executar uma revisfto na Lei 
no. 66, cujo texto vem sencí* 
desrespeitado e prejudicando a 
classe comerclária.
' Afliroou a parlamentar qu•̂  
era decorrência do horárto de 
verSo implantado nc País des
de o dia 2 de novembro corren
te a categoria dlbs comerctó' 
rios, representada pelo sindicalis 
ta Ivam preire, vêm denuncian
do a exploração a que está sub- 
meitida, cuja jornada de traba
lho estabelecida em lei está

Vereadora Tereia Brat»

sendo desrespeitada pelos patrões 
que avançam no horário aléin 
das 17h3Cm.
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Denunciada na Câm ara Municipal volta 
do "Esquadrão da Morte'^ ei^Ccraipina

Ein veemente pronuncia- 
rai-nto  ̂ da tribuna da Câmara 
Municipal, ontem, a vpreado- 
ra ’Tereza B raga (PM DBj de
nunciou 0 d lm a de insegu
rança reinante on% Campina 
Grande. “ Na sem ana passa- 
<ia. a cidade d,e Campina 
^i'anüe. tomou conhecimento 
do bárbaro assassinato ao 
Oficial de Ju stiça  Marcos A- 
gra. têhdo esse Homicídio as 
características de crime pra- 
iicado pelo fámigerado “ E s
quadrão fla Morte” . Haviam 
marcas ae Scvíclas em seu 
corpo e íe  ailgemas 

A  denúncia feita pela geni 
tora do inditoso cidadão Da. 
Passa Agra, cujo respeito, 
hanradez e viva inteligência 
4ue honra a  sociedade de 
Campina Grande, responsa
bilizando a Polícia, resultou 
em processo que já  tramita 
na Justiça Criminai cesta Co
marca. donde se conclui que a 
impunidade reinante trans- 

; rorma o  a^gressor em vítima 
‘ á vice-versa.
■ Saillentou Tereza Braga que 
’ a Comissão de Defesa dos
I Direitos Humanos dc Campl- 
^na Grande, sucessora da Co- 
j missão de Justiça e Paz. tem
1 como flaalidadc a defesa das 
í pessoas humanas t  da Paz c
I Justiça Social
■ Esta comisSão tem comt 
iobjetivo. desde a sua funda 
(ção a defesa de presos, de
I torturados, posseiros perse- 
igulcios, violentados em «ua
■ posse, na defeSa er.fim dos 
>mals fracos, dös esquecidos e 
jdos injustiçados numa socib
I dade onde a ,  diferenças so- 
'c ia ls  são tão gritantes, onde

Vereadora Teréza Braga

muitos esbanjam  em detri' 
mpHtos e  eSses são milhares, 
Essa batalha não tön  sldq 
fácil Temos que lutar cdntra 
0 m£«?o dos oprlmidos_ o  pre
conceito de u n , e o egoísmo 
de outros. Somos poucos nes- 
sk difícil baesilha e o que nos 
an 'm a é a fé  no homem e ^ 
esperança na libertação da 
dassc  opefâria <lo pajis 

Enfatizou Tereza Braga 
que “ quase todos os dias dão 
noticias de torturas, espanca 
mentos e mortès, prontlfican 
üo coiiío agressor o aparelho 
r(’prss3ivo do Estado". E  c«n 
eluiu; "a Nova República 
alnd? não reverteu e®se qu»- 
rtro dfegradantc” .
M AIS VIO LÊN CIA 

A  vereadora Tereza Braga, 
após denunciar, ontem, na

Câm ara Municipal, a prisão 
llega], seçuida de espanca
mento do menor Adelldo C a 
bral da SQva, caracterizada 
a “violência e ,abusõ de auto
ridade", apresentou requeri
mento para que seja fe'tn 
um apelo ao Sr. Procurador 
Geral da Justioa no Estado, 
bem como ao Secretário de j 
Segurança Pública, no senti- ! 
do de promover uma sindicân 
cia e punir os responsáveis 
pelas violências /

Segundo Tereza Bragu, 
"sábado, dia 16 de novem
bro. 0 menor Adeildo Cabral 
da S ilva , que trabalhava 
para o Sr. Caldeira, há mais 
ds diols anos e percebendo J  
salário de fome foi preso por 
indicação de seu patrão e es
pancado. O menor em causa 
é filho da Servidora Munici
pal Da. Antonla Cabral e 
Severin’o Jo sé  d ,̂ S ilva  Nã^ 
houve flagrante e  a prisão é 
Ilegal e  tal« atos se rcveste'.n 
de grosseiro abuso de auto
ridade”.

“ Considerando que foi 
mais luna vez constatada a 
violência e abuso de autori
dade, fatos que reclamam 
um poslclonam-;nto coibltivo
por parte d a  Secretaria  óe 
Segurança Pública do Estado 
e uma fiscalização do Minis
tério Público, promovendo-se 
com isso um apelo ao Sr. Pro 
curador Geral da Justiça, 
neste Estacio. bem como ag 
Secretário da Segui ança P ú 
blica. no Sentido de promover 
iim,a sindicância e  Punir os 
responsáveis . pelas violên
cias” .

1

Bancada do PMDB condena o 
posicionamento de Tereza

A  m aioria dos membros 
que compõem a bancàda do 
PMDB Ãí Cam pina Grande, 
e que tem à frente como che
fe maior o  prefeito Ronaido 
Cunha Lim>a> anda ultima
mente insatisfeita com o po
sicionamento tomado pela 
vereadora Teieza Braga, in
tegrante daquela agremiação 
nesta cidade, que durante as 
eleições em João Pessoa, en- 
votvendo o^ candidatos a 
Prefeito deputados Carneiro 
Arnaud e  Marcus Odilon, o 
onmelro pela coligação P FL-. 
PDS-PM DB, e o segundo pe
la Frente Popular PTB-PC 
ao B . preferiu apoiar Odilon, 
apesiar de ter recebido vá
rios conselhos dos colegas de 
bancada para não proceder 
daquela forma.

Ontem, falando à Impren. 
sa. ela explicou porque deci
diu apoiar o deputado M ar- 
eus oailon. Segundo Tereza, 
fez 0 que íol possível para 
ver consolidada a  vitória do 
candidato do P T B  “ Fiz vâ
rlos apielop a<»s ami- 
SOr de João Pessoa, Inclusi
ve. enviei daqui de Canipina 
vários amigos meus qué fo- 

trabalhar pe«a candida

tura dele no dia da eleição, 
f iz  Isso depois que manÚva 
contacto direto com Marcus 
Odilon, momento em que as- 
•vgurei que iria  trabalhar 
para o mesmo".

— Eu não gosto <’ as eran  
des alianças, disse Tereza. O 
PMDB em João Pessoa, tinha 
í^oda a  garra para ganhar 
•ísta eleição, a prova dlsso é 
que 0 PM D B-PFL e o PD S 
tiveram  uma vitória, mas 
nâo sign ificativa Agora, v i
tória de significado impor
tante foi a  de Jiarbas Vascon 
celos. em R edfe. que conse- 
guhi 25 mil votos sobre o 
candidato da collgaçSo, sen
do que Marcus OdUon. foi 
vencido por lo mil votos, 
nSo havendo grande s \ ^ f i -  
cado para o PM DB

INDEPENDíÊINCIÀ — Te- 
reza criticou o seu Partido a 
nível nacional, referindo-so 
à pérda de, cmco P refe i
turas do País. e assinalou: 
"está  a í a  vergonha para  o 
PMDB. que sofreu vun,a gran
de decepção a  n ivel nacional, 
e Induslve perdeu cinco gran 
des Prefeituras. Isso. porque, 
o noSso compromisso tem si
do relegado. compromissos

rle reformas profundas no 
;0lo da sociedade, e, nós não 
podemos sair desses Compro
missos. Eu acho que tem de 
haver uma rediscuseão da po 
lítica do PM Í5B a  nível do 
P ais” .

A  verèadora peemedebisla. 
quando Indagada sobre as 
f-rltlcas que esbavam sendo 
feitas pelos Seug colegas ve
readores. em virtude de a  
mesma ter Ido â Capital dar 
tpolo a Marcus OdUon. res- 
p,->ndeu que, “ minha caracte
rística sempre fnl de multa 
Independência por isso sem
pre critiquei essa tal de “A- 
iiança*". Agora, vale salien
tar que sem pre me manti 
distante deste adeslsmo que 
ír i  criado dentro do PM DB. 
fó ta  Será sempre mlJiha po- 
*>>vâo. e t é m  mais, continua- 
le i independenT«. porque nun 
ca' gostei de adesistas e  nem 
Oc m alufistas”

VITÓ RIA D E JÂ N IO  
Tereza Brajga, por outro la 
do, ao >e referir à vitória d(> 
cx-prcsldente Jânio Quadros, 
para Prefeito de São Paulo, 
ct,i8se que sua vitória deve
ria ser analisada-

Peba: Tereza 
deve sofrer 
a derrota

Referindo-se a© posiciona
mento esboçado Tsela verea
dora Tereza Braga, em ter a- 
poiado em João Pessoa, o 
nome d̂ > d<eputado> Marcus 

Odilon, para Prefeito da Ca
pital, pelo P T B  e PC  do B, 
0  seu colegá de bancada Jo 
sé Peba P ereira  d<)s Santos, 
disse que “ vejo isso como 
uma tristeza para nós. já 
que nossa colega sempre se 
posicionou ao lado do grupo 
dos mais fracos, como e!a 
mesmo diz aqui. como por 
exemplo, os camponeses da 
P araíba".

•’Eu  q^uero — dis^e Peba
— que ela sofra com a derro
ta do candidato c'o PTE, 
Marcus Odilon, quando o 
nosso dePutado Carneiro A r- 
riaud, vence-u com uma boa 
margem de votos, majs de dez 
mll^ Essa derrota * que e’a 
esta Sofrendo serve como u- 

çâov porcÿue lião p,recitava 
ela ir a Capital para apoiar 
Marcus Odilon, não. E la , co
mo uma integrante üe nossa 
bancada, pra para apoiar 
Carneiro Arnaud".

Peba disso mais adiante 
“eu sempre disccrdei de To- 
Teza, aqui na C fm ara, como 
vocês viram  (os jornalistas) » 
antes da eleição, porque, eu 
pensava em clemóvê-la dessa 
fioslção que e^a tomou, Mas 
já  que ela insistiu nela, a 
derrota agora qup ela amar- 
gUK. como lição. A goia, ei.i 
Tiãíj entendo é mais nada se. 
bre esses posicionamtntos as
sumidos por Tereza B raga, 
porque, aqui na Câmara, cl,> 
fende os interesses dos cam 
poneses. já  em João Pessoa 
cla vai defender os in teres
ses dos usineiros, Eu não en
tendo é mais nada sobre o 
comportamento da Tereza 
Brc.^a, de m ane'ra algum a".

Por outro lado. o verea- 
tior Jo sé  Peba Pereira dos 
.Santo.s, acrescentou que T e
reza B raga, deveria se posl- 
cionar só de um ladO, já  qu? 
Piira mim essa sua postura, 
;e torna uma verdadeira con« 

tradição.

Vereador José Peba dos| 
Santos

SM
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Tereza: PMDB deve ter o 
seu candidato ao Governo

•‘O Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. (PM 
D B), tem e ressalvar sua 
identidade E 'e  deveria m ar
char para a luta da sucessSo 
«Btaduai rom um candidato 
próprio para vencer as elei
ções de 15  de íiovem bro de 
•J6, mas já  que se trata de subs 
tltu! r  0 goviernador Wilson 

Braga qualquer nomí; é vá ’l- 
üo” .

A *dm  se posiciopou em de
clarações à Im prensa, com ar 
de ironia, a vereadora Tere
ia  Braga, do PM DB camplnen 
se. achando que o seu Plartido 
fazendo um “acordão” cOm o 
«squema liderado pelo gover
nador Wilson B raga, realmen

te P ® r ^  sua “ ident dade e sua 
autonom'a. Mas já  que é pá
ra tirar para sempre o gover 
»ador do Poder, “ qualquer je i 
to p ara  que uma outra pessoa 
possa substjtui-lo será válldo_ 
O negócio é tirá-lo do Ploder” ,' 
illfssp ã vereadora.

“Eu sou totalmente a íavo f 
i a  revitalização ía  autonom'a 
do PMDB, A  convenção • do 
Partido que deverá acónteoer 
dentro em breve, será quem 
Irá refletir este pensament»_ 
Eu só quero apenas que prevá 
leça a demgibracia. Já  que to
do o poder emana do p ovo . c 
SC esse aprovar ess^ acordão 
eu não posso me opor. V ejo que 
«ó existe um a saíd,a pará csse

acordão, um a consuHa às ba
ses para que se ja  estudado 
Com mais cautela esse problc 
m a” , disse Tereza Braga.

— Agora eu, n a  verdade — 
continua B raga, — preferia 
quc a  Paraiba tive? se uma po 
l i fc a  mais independente, ou 
íe ja . todos os seus partidos 
fossem  teiaimente íefin idos, 
estratégicas políticas própri- 
aS’ com propostas polítitas 
próprias, porque, e sincera
mente não sei se èsse acordão. 
dilue essas propostas, como a 
de , avanço social, de ■indepen
dência' do povo brasileiro, dc 
justiça social Eu não sei se 
esse “ acordão" também sacrifl 
ca ftsta reform a.
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Tereza Braga;

PMDB é um “saco de gatos” 
no Governo da Nova República

— 0  PMDB atualm ent’, estu 
parecendo um saco de gatos 
principalmente, agora dentrp 
desse "Governo da Nova Repú-"' 
blica. O Presidente José Sar- 
ney assinou o Decreto de desa
propriação de algumas áreas 
crj^e existem conflitos de terra, 
em regiões como Alagoa Gran
de, Massaranduba e Alagoa No
va, e apenas foram contempla
das duas ou três áreas confli- 
tadas, cujos conflitos já  dura
vam mais <le três ou quatro a- 
nos. Entâo, esse ato do Presi
dente dèntro do contexto de 
140 conflitos na Paraíba, é uma 
gota d'agua na violência que tii 
está estendida, Agora, éu per
gunto, onde está a palavra do 
ministro Flávio Ribeiro, quando 
prometeu tomar as devidas pro 
vidências contra os latifundia- 
rios que, espancam os pobres 
camponeses na Paraiba?

A afirmação foi feita pela 
vereadora Tereza Braga, do 
PMDB, ao fazer sérias criticas 
ao Governo da Nova República, 
e consequentemente ao seu Par 
tido. o PMDB “que no meio de 
toda essa violência rural em 
nosso Esta4o, ainda quer fa
zer coligação com o Partido do 
Go-verno”. Em seguida, a verea 
dora Tereza Braga denunciou 
Os proprietários de terras, Rena
to Rogério, e Roberto de Oli- 
v p l r a  r j a r i i n v n H »  n P l o  seu ír-

Vereadora Toreza Braga

mão que é coordenador da e -  
MATER — um órgão federal ~  
de nome Rubens Macedo de 
Oliveira e proprietários 'da Fa
zenda Vareio, no município de 
Araruna, em plena Nova R epú
blica, comandaram uma violen
ta repressão contra pobres cam 
poneses, inclusive^ coHi um 
grande número de capangas a r
mados de foices e espingardas 
“calibre 12”. Isso, a menos de 
300 metros da Delegacia de po
lícia daquela cidade brejeira.

v io l ê n c ia  — Na ocasião, 
disse Tereza Braga, estavam ao

Î
il

lado dOs camponeses o padre 
Luis Capanaml, da paróquia de 
Alagoa Grande, a irmã Valéria 
Rezende, o sr. paulo Giusepe, 
coordenador do Centro de De
fesa dos DireitOg Humanos de 
Guarabira e ainda mais dois 
advogados, sendo que os- trucu
lentos pistoleiros investiram 
contra os mesmos para espan
cá-los, inclusive tomaram uma 
máquina fotográfica de um dos 
integrantes do grupo que esta
va em defesa dos camponeses, 
sõ nfio havendo mortes porque 
DeUs foi grande naquela hora, 
disse Braga,

Na opinião da vereadora, o 
Govemo perdeu a autoridade « 
nada está fazendo em favor do 
povo. “O Governo Federal ter^ 
que resolver isso fmediatamen- 
te, esse descalabro sem limite. 
Queremos adiantar que esse ano 
de 1986 será mais sangrento am 
da do que o de 1985, porque o 
Governo da Nova República 
nada irá resolver em favor do 
povo brasileiro, principalmente 
do paraibano”.

Finalizou Tereza, fazendo inú 
meras criticas ao- Governo Wil
son Braga, “que nada vem fa
zendo na ’paraiba, para conter 
esse abuso, essa violência qúe 
reina no campo. Enquanto ele 
tiver no Poder, a violência im
pera contra Os pobres campo-
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Tereza Braga;

Lucena não tem condições para 
ser candidato com on sem acordo

A vereaaora Tereza Braga, do 
PMDB campinense, disse ontem, 
durante entrevista, que desco
nhecia 0 nome do senador Hum 
Ijerto Lucena, candidato já  lan- 
'çado pela alta cúpula do PMDB, 
para Governador do Estado. Se
gundo Tereza Braga, falta “mui 
ta  popularidade e muito caris
ma ao sr. Humberto Lucena, no 
sentido de que ele, com ou sem 
acordo, venha a ganhar as e- 
leições de 15 de novembro pró
ximo. O nome de Lucena é mui 
to “pesado” para ser nosSO can 
didato”, assinalou.

— o único nome, principal
mente à nível de organização 
partidária, que desponta com 
uma candidatura provável para 
ser eleito governador do Estado, 
pelo PMDB, cTiama-se Ronaldo 
Cunha Lima. o nome de Ronal 
do é aceito em todos os recan
tos do Estado da Paraíba. Este 
nome, Inclusive, .representa, na 
verdade, um “quadro nOvo na 
Paraíba”, ele é renovaçSo e um 
grande número de partidários 
do nosSO PMDB quer seu nome 
e não o do senador Humberto 
Lucena — salientou Tereza Bra
ga.

A representante do povo cam
pinense na Câmara Municipal, 
enfatiza por outro lado, "que 
o próprio governador Wilson 
Braga, já notou que, o nome do

* senador Humberto Lucena ê 
muito "pesado” para vencer 
uma eleição majoritária. Com 
ou sem acordo, o povo não o 
quer. Portanto, õ' próprio gover 
nador Wilson Braga, irá quei
mar seu nome, porque ele é 
muito “habilidoso'’ em política.

ereadora Tereza Braga

Por isso, ele vê que o nome de 
Lucena não dá para ganhar 
uma elelçSo para Governador”, 
afirmou a edlI.

Salientou ainda Tereza Bra
ga que o senador Humberto Lu
cena, "não terá a mínima possi 
bUidade de vencer as eleições 
para o Governo ào Estado, nem 
s6, sem acordo, e nem tampou 
Co com acordo com o esquema 
do governador Wilson Braga. O 
nome de Lucena, é um nome 
queimado tanto a nível de par
tido, como também a pível de 
sindicatos, de organizações de 
trabalhadores, etc.

AUSENTE — Tereza, a'dianta 
ainda que, “sinceramente, eu 
nao entendo, como também não 
sei, comò' é que o senadw Hum

berto Lucena terá a coragem 
de enfrentar dentro de uma cam 
panha p-»ra Governador, uma 
força política do PDS e do 
PFL, agbra, em 15 de novem
bro dç 86. Isso, caso nâo haja 
acordo, porque há vários anos 
que,esse homem é politico sem
pre jse manteve ausente do Es- 
tadq da Paraíba e de sèus pro 
blemas. Ele é Ssquecido no nos
so Bstado, porquê, primeiro ele 
0 esqueceu, essa é que é a ver
dade”. -  

Na oplnláo da vereadora Te
reza Braga, ela entende que 0 
próprio governador Wilson Bra
ga, tem o interesse de “quei“- 
mar" o nome de Lucena, para 
Governador, “o que Wilson Bra 
ga, deveria fazer, diz Tereza^ 
era logo convidar o prefeito Ro 
naldo Cunha Lima, para ser o 
futuro Governador dentro desse 
tão falado “acordão”. o nome 
de Ronaldo, como eu já  disse, 
ê um dOs mais fortes e mais 
cotados e que melhor se apre
senta, obtendo grande recepti
vidade dos nossos a m l g O s  e cor 
religionários para vencer as e- 
leições de 15 de novembro, e não 
o de Humberto Lucena, 

Finalizou Tereza, dizendo “que, 
minha posição será essa até o 
final, conclamando o nome de 
Ronaldo Cunha Lima, para vir 
a ser o futuro governador da 
Paraíba. Um outro nome igual 
ao de Ronaldo, não existe na 
Paraíba, para vencer as elei
ções. o nome de Humberto é 
rejeitado em todOs os recantos 
da Paraíba, e só quem o aceita 
é a alta cúpula do PMPB e 
mais ninguém”.
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TEREZA BRAGA: 
( 6 Zezé Basílío” deve se apresentar e 

dizer quem organizou “MãoBranca’

í k i
k m ' É

Tereza Braga: “Zezé deve contar tudo a um 
Juiz e um promotor” ...

A vereadora do PMDB e 
assessora da Comissão 
de Direitos Humanos de 
Campina Grande, Te- 
rezinlia de Brito Braga, 
disse, na tarde de ontem, 
ao DB, que o agente 
policial José Basilio 
Ferreira, “Zezé Basdio” , 
scf agiu a mando de al
guém, quando praticou 
vários crimes contra mar
ginais e ex-delinquentes, 
nestá cidade, sob o pa
trocínio ou cumprindo o r
dem de quem quer que 
seja deveria declinar os 
nomes para assim poder 
pedir uma revisão criminal 
no processo que o con
denou a 76 anos de re
clusão.

Este ponto de vista de 
Teresa Braga é explicado 
por ela, ao analisar as 
declarações prestadas ao 
DB, pela doméstica lida 
Bandeira Ferreira, mãe de

“Zezé Basílio” , que disse 
textualmente que seu 
filho agiu a mando de a l
guém, que mandava bus- 
cá-lo a alta hora da noite, 
em casa, para cumprir 
certas missões que ela 
náo soube explicar.

-"Ora, se a mâe do 
policial já disse que ele 
agiu a mandado de al
guém, deixou transpa
recer que existe um fato 
novo. Assim, não se pode 
adm itir que os ex-chefes 
do policial tenham con
seguido status, tirando o 
corpo" de todo o pro
blema, enquanto agora, 
este homem fique a en
frentar quase um século 
de prisão. Ele deve se 
apresentar à um ju iz e um 
promotor e declinar tudo' 
que sabe, e assim ensejar 
seu pedido pessoal de 
revisão crim ina l” ,com en
tou a Vereadora Tereza

Braga, da Comissão de 
Justiçae Paz.

Para Tereza Braga, “Zezé 
Basílio” não agiu sozinho, 
na matança ind iscri
minada de marginais e 
pessoas que integraram 
uma lista negra divulgada 
pela imprensa, em 1980, 
quando a cidade de Cam
pina Grande fo i sacudida 
por um índice alarmante 
de violência.

QUEIMA DE ARQUIVO

A vereadora não vé qual
quer perigo de “Zezé 
Basílio”  sofrer umaqueimE 
de arquivo, caso se 
apresente disposto a 
solicitar uma revisão 
crim inal, até porque o 
próprio Estado terá que 
lhe oferecer todas as 
garantias previstas em lei, 
principalmente quando 
ele estiver disposto a 
comprovar o que foi 
denunciado por sua mãe

' ,'t|ue foi multo clara, em 
suas revelações afirman
do que ele agira sob o 
patrocínio de alguém".

“ Este alguém deve ter 
nome e deve pagar pelo 
que autorizou ser feito.
Agora, se “Zezé" era tão 
cumpridor de seus de
veres e jamais deixou de 
ateoder a ordens dea l- 
gu«m, ele vai ter que 
pravar ■ que não agiu por 
cunta própria. E isso, sua 
niãe foi muito ciara, em 
sua entrevista, logo que 
tomou conhecimento do 
resultado do Supremo.
Vamos aguardar que a 
revisão criminal possa ser 
pedida mediante a nova 
argumentação de “Zezé 
Basílio”  que não agiu 
sozinho, deve ter contado 
com um grupo e alguém 
mais que estaria por trás 
de tudo” , concluiu Tereza 
Braga.
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Tereza Braga:

“Mão Branca” 
deve revelar quem 
ordenava matança

“ Se a mãe do ex-Dolicial iá d isseex-policial já disse 
que ele agia amando de alguém, 
nâo se pode conceber que os ex- 
chefes tirem o corpo fora do 
prob!fima, enquanto ele permaneça 
na prisão por quase um século. 

Ele deve se apresentar a um júrie 
um promotor, declinar tudo e as
sim ensejar o seu pedido de re
visão crim inal'

A declaração é da vereadora 
Terezinha de Brito Braga, a res
peito da situação do ex- 
investigador José Basílio Ferreira, 
o “Zezé Basílio” , integrante do Es
quadrão Mão Branca e o único 
condenado pelos crimes daquela 
facção macabra que eliminou
sumariamente dezenas de mar
ginais.

Tereza Braga, que é assessora 
da Comissão de Direitos Humanos 
de Campina Grande e que teve 
mportante papel na elucidação 

dos crimes cometidos pelo Es
quadrão “  Mão Branca ” fez tais 
colocações ao analisar as de
clarações da mâe de “Zezé Ba- 
sílio", Dona lida Ferreira, para 
quem seu filho agia a mando de 

uém. Tereza não acredita que 
Zezé Basílio” , que está foragido, 

corra risco de ser assassinado, 
lembrando que a parVir do mo
mento em que ele se ̂ presente 
terá a garantia do Estado.

( PÁGINA 16) Tereza
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TEREZABRAGA

A vereadora mals dinâmica da "Casa de pelix A 
rau 'o”, está com o seu nojne cotada para assumir 
a Superintendência de Policia de Campina em subs 
tituição ao bacharel Pedro Medeiros que deixou a 
cargo para desincompatibilizaçSo jà que vai dispu 
lar as eleições de^noyembj;^______ ;______ __.
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TEREZA BRAGA 
DISCRIMINADA 
PELO PMDB

Durente a eleição para a for 
mação das Comissões Técnicas 
Permanentes, período lá86/87. 
da Câmara Municipal de Campi 
na, Grande, inclusive, aprovadas 
pela maioria dos vereadores, a- 
penas um membro ficou contra 
as mesmas, a vereadora Tereza 
Braga, do PMDB. Segundo ela, 
deu seu voto contráno, como 
protesto, tendo em vista '“enten 
der que sou uma suplente de ve 
readora, mas estou asjiimindo e 
deveria ter o mesmo direito co
mo tèm outros colegas, de tam
bém participar de alguma des
sas comissões”, argumentou.

A vereadora Tereza Braga, a- 
firmou, por outro lado, que, 
quando eu vim assumir o man
dato de vereadora, no lugar ' de 
Mário Araújo, houve logo cm 
seguida um compromisso da ban 
cada do PMDB, que em trinta 
dias niodificava um dispositivo 
que existe detrtro d!o Regimento 
Interno da Casa, para que o su 
plente ao assumir uma determi
nada vaga, possa também par
ticipar das eleições para as for 
mações das Comissões Técnicas 
Permanentes, o que não houve. 
Então, de maneira alguma, eu 
poderia, votar a favor de uma 
coisa que me discrimina", tiisse.

Sua revolta maior, diz ela, íoi 
porque, quando Mário, se afas
tou para ela assumir sua cartei
ra ficou vaga a Presití-ência da 
Comissão Para Assuntos dos Ser 
vidores, "e como eu sou assesso 
ra da Associação dos Servidores 
Públicos Municipais de Campi
na Grande, naturalmente seria 
um cargo que ficaria ao meu 
encargo. Então eu pleiteei, sen- 
üo que, naquela época, o verea
dor Lindacy Medeiros presidlen 
te da Câmara, me dizia que ten 
do em vista o Regimento da Cã 
mara discrimar os suplentes de 
vereadores, eu não poâeria con 
correr a eleição. Na época, hou 
ve um compromisso dos mem
bros do PMDB em mort'ificar o 
Regimento, dentrõ de um prazo 
de 30 dias, modificar o referido 
dispositivo Inconstitucional e 
fascista, ,já que é um do® entu
lhos da Legislação que rege às 
Câmaras d'os Vereadores do 
Pais”.

REIVINDICAÇAO — "Agora,; 
assegura Tereza Braga, ao reini? 
ciar os trabalhos legislativos d a í 
Câmara, esperei chegar aqui e j  
ver a modificação feiía pela b an j 
cada do PMDB, cOmo prometeu} 

.antes, mas não cumpriu.
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Vereadora ameaçada 
de morte através de 

telefonema anônimo
Aló! A vereadora Tereza 

Braga está? Ainda não 
chegou. Avise para ela 
que os seus dias de vida 
estão contados. Este 
estranho e assustador 
diálogo aconteceu ontem 
à tarde, entre uma das 
telefonistas da Câmara 
Municipal de Campina 
Grande e um elemento ob
viamente não identifi
cado, que procurou 
aquela parlamentar para 
lhe ameaçar de morte. 
Assustada, a funcionária 

da "Casa de Félix Araújo" 
transm itiu a macabra 
mensagem á vereadora 
Tereza Braga que, da 
tribuna, denunciou a 
ameaça de morte que teria 
sido lhe dirigida e ao mes
mo tempo contou com o 
apoio de todos os par- 
iííTientares com assento 
naquele Poder.

Preocupado com a 
ameaça de morte á ve
readora Tereza Barga, o 
presidente da Câmara, 
Lindacy Medeiros, garan
tiu  medidas de segurança 
para protegé-la, por en
tender que o episódio en
volveu aquele Poder, uma 
vez que o telefonema foi 
atendido por uma de suas 
funcionárias.

Perguntada se teria a 
quem atribuir a ameaça de 
morte que lhe foi dirigida, 
a parlamentar assinalou 
que só podem ter partido 
de forças que opoèm às 
mudanças sociais “ que 
aos poucos vém sendo 
impostas pela classe

trabalhadora paraibana".
Além de ter denunciado 

especificamente aameaça 
de morte, a vereadora: 
Tereza Braga observou, 
ainda da tribuna da 
Câmara, que a violência 
neste Estado está ins
titucionalizada sem, “no 
entanto, providências 
para coibí-las sejam 
adotadas pelos órgãos 
governamentais".

Embora a Câmara 
Municipal tenha se en
carregado de tomar 
providências no que se 
refere á segurança pes
soal da vereadora Tereza 
Braga, ela afirmou que 
também irá adotar as suas 
próprias medidas, indo á 
R>lícia para formular a 
queixae ao mesmo tempo 
pedir garant ia de vida.

Abordada se essa 
ameaça de morte teria 
sido em funçéio do seu en
volvimento entre o usi- 
neiro “ Zito Buarque" e a l-f 
guns trabalhadores de 
Alagoa Grande, a ve
readora Tereza Braga afir
mou que “ se por acaso 
tenha partido por causa 
desses acontecimentos, 
seria um motivo fú til, uma 
vez que aquele usineiro 
transgrediu a Lei, desres
peitou a Justiça e espan
cou um trabalhador e, ain
da, violou os direitos 
humanos. Por outro lado, 
tenho uma procuração 
para agir em favor daquela 
sofrida classe traba
lhadora de Alagoa Gran
de” ,assinalou.

Tereza; ''As ameças não me intimidam’
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Tereza recebe am eaça de morte
— A16; Ê da Cimara?
— É sim.
-- A verpaticra Tere^^ Braga 

cstà?
— Não chegou ainda. Quei 

ileixar algum recado?
— Avise a ela que 0$ seui 

dia.' e?'5o conlado.'i.

E.ste ídl •! diálogo entre a 
telefon\«a da Câmara Mtinici- 
pa! de Campina Grande e uui 
ar.óntnio, que ?o teleíone amfa 
çou ( Is  morte a vereadora Tc-- 
reza Braga (PMDB) por conta 
do seu posicionamento assuml- 
d'j em ilcíe-sa dos interesses c<'s 
trcb^U’adores rurais ameaçü- 

de expulsão cm áreas < e 
c'‘.nr'M,<j socibI na 'egiâo co 
C an^ifia  Graníio

O assunto obteve ampla re
percussão na sessão da "Cas;'. 
de Félix Araújo' e a vereadora 
Ttrczj Braga foi à tribuna de
nunciar o fato ao mesmo tem
po cm que se comunicou cora 
c Delegadc da Policia Fcderul, 
pedindo providi'ncias. Bla não 
sabe a quem atribuir a ameatv 
óí> motte mas diz .jue deve par 
tlr de latifundiários que estão 
revoltados com o seu trabalho 
de apoio 8O3 sem trrra na Pa
raíba

I
LUTA CONTINl'A

• A única segurança que cu 
tenho é a tribuna da Câmara" 
disse Tereza Draga ao denun
ciar que isso Jamais Irá dimi
nuir a sua luta em defesa dos 
trabalhadores rurais. “Pelo cOn 
trário, a minha luta vai con
tinuar e com muito mais dis
posição".

ontem através da Imprensa,

Tereza: ' ‘a luta vai continuar”

Teresa Bra.TU havia denunciado 
que os proprietários da Fazenda 
“Muribeca" estavam expulsan

do mais de 50 camponeses ao 
mesmo tempo em que acusou o 
INCRA de trabalhar na Paraíba 
em caluio com os proprietários 
de terra e contrariando os in
teresses dos trabalhadores ru- 
irais.

Durante a sessão da Câmara 
Municipal após a denúncia de 
ameaça dé morte feita pela ve
readora. Tereza Braga, vários 
vereadores de tOdas as banca
das — emprestaram solidarieda 
de à companheira. Pa-a Félix 
Araújo (PMDB) -a ameaça es
tá partindo Ue pessuas despre
paradas", ao mesmo tempo cm 
que enalteceu o traoalho de Te
reza Braga em defesa das clas
ses maig sofridas. Márcio Roch.i

(PCB) também emprestou sua 
solidariedade. Em nome da Cal
mara o presidente Lindacy Mc- 
del-'Os afirmou que a ameaça 
de morte por td!eíone, não pas 
sa de "tmia covardia anônima".

Aq se comunicar, ontem_ com
0 Departamento de PolíC'^ Fe
deral em Campina Grande, a 
vereadora Tereza Braga rela
tou o fato ao mesmo tempo 
em que pediu segurança de vi
da.

Em 1933, a vereadora sofreu 
um atentado de morte quando 
a sua residência no bairro do 
Catolé — proximidades do Estâ 
dlo “Am-gâo" — foi atingida 
por vários baiaçOg d« espingar
da “ 12” e revólveres. À época, o 
fato foi ligado às denúncias 
feitas por Tereza Braga contra
o “Esquadrão da Morte”.



Vereadora: "Os matadores de 
Djalma estâo em liberdade*'

i A Vereadoía Tereza Braga 
j (PM13B)_ denunciou, ontem, em
í pronunciamento da tribuna da
i Câmara, que os matadores do
; puxador de carros DJrJma Leo-
‘ nardo — o sargento Honorato,
; o cabo Teixeira e o soldado Mar
‘ ques — são detentores de rega-
, liâs no interior do quartel do II
■ Batalhão da Polícia Militar, e

qUi- saem da prisão quando bem 
entendem, sem que para iŝ -o 
sejam punidos.

Afirmando que os matador?< 
dj, puxador dp carros Djalma 
Leonardo — integrantes da Po
licia Militar — são elementos 
ligados aos latifundiários,, ca
pazes de pxecutareni qualquer

pessoa a mando destes, a verea 
dora Tereza Braga fez um ape
lo ao Tribunal de Justiça d c  
Estado da Paraiba no sentido de 
fazer cumprir a ^entença prola 
-tadá pelo Juiz Afrânio Cartaxo 
de Sá. transferindo os acusados 
para a Penitenciária Máxima 
do Estado.

(PAGINA — 8)
-
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Vereadora denuncia que 
matadores estâo livres

A vereadora Tereza Braga — 
ÍPMDB), denunciou, onfem, em 
pronunciamento da tribuna da 
Câmara, que os matadores do 
puxador de carros Djalma Leo- 

jnardo — o sargento Honorato, 
o cabo Teixeira e soldado Mar
ques — são detentores de re

galias no interior do quartel do 
| r i  Batalhão da Policia Militar.

que saem da prisão quapdo 
jbeni entendem, sem .que para 
Isso sejam punidos, ao mesmo 

.itempo, Tereza Braga fez um a 
pelo ao Tribunal de Justiça Cto 
Estado da Paraiba no sentido 
de fazer cumprir a sentença 
prolatada pelo Juiz Afrânio Car 
taxo de Sá, transferindo os a- 
cusados '  para a Penitenciária 
Máxima do Estado.

Em seu pronunciamento, a ve

readora do PMDB lembrou que 
recentemente houve um movi
mento dentro do próprio quar
tel do n  BPM no sentido de 
de que os acusados não gozas
sem de tais regalias. *^as. ao 
que parece, houve recomenda
ção sujjerior e eles estão transi
tando livremente no quartel em 
eertos horários. Isso é uma a- 
fronta & "Justiça" — lembrou.

A preocupação da vereadora 
ê no sentido de que o Tribunal 
de Justiça do Estado determine 
a transferência dos acusados pa
ra a Penitenciária de Seguran
ça Máxima do Estado, fazendo 
cumprir a decisão judicial, uma 
vez — conforme afirmou — 
"eles são elementos de perlcu- 
losldade já  comprovada em

Campina Grande, pois como po 
iiclais respondem a diversos pro 
cessos por crimes".

Sobre as ameaças , que* veiu 
spfrendo, por telefone, a vereado
ra Braga atribuiu o fato a grti- 
pos ligados ao latifúndio e sem 
fazer referência a nomes, des
tacou que “esta ameaça está li
gada ao mesmo grupo que man { 
dou matar Margarida Maria Al
ves, em Alagoa '"Grande; todaj 
Paraiba Já  conhece quem s8o 
essas pessoas” . Referlu-se ainda 
aos matadores do puxador de 
carros Djalma Leonardo — os 
Integrantes da Policia' Militar .nil 
citados — disse se tratarem dei 
elementos ligados aos latifundia-1 
rios, capazes de executarem qual
quer pessoa a mando destes.
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OAB pede apuração 
de am eaça a  Tereza

o  presidente da Ordem dos Advogados da Paraiba, Vital do 
Reffo, endereçou um oficio, ontem, ao secretário d» Segurança 
M bllca do Estado, coronel Pedro Belmont pedindo a instauração 
de competente Inquérito policial para apurar, “em profundidade 
e à luz de antecedentes” , a flenúncia feita pela vereadora Tereza 
Braga, da tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, 
dando conta de que estava sendo ameaçada de morte — “Inclusive 
com o detalhe de que uma das insidiosas e macabras notificações 
passou pela telefonista da Câmara” .

Depois de assinalar que. malgrado a suprema gravidade, 
“esses arreganhos estão ganhando proporções mais alarmantes 
pela constância de que se revestem", o advogado Vital do Rego 
esclarece em seu oficio ao titular da SSP  que pelo fato de a ve
readora pertencer aos quadros da secionai da OAB, via-se na 
obrigação de pedir a apuração do fato.

“Apesar de nfio termos recebido qualquer comunicação da 
parte da ilustre advogada a respeito do repelente fato denun- 
eiado, sentimOs de nóssa obrigação endereçar a Vossa Excelência, 
gestor dos negócios da ordem e segurança pública do Govenio do 
Estado, o testemunho de nossas apreensões em face das origens e 
dos efeitos dessas deprin;eiites ocorrências — que são nodoados 
testemunhos dos foros de cultura e civilização de um povo; de 
nosso povo”, enfatizou o presidente da OAB.

O sr. Vital do Rego pede ainda ao titular da SSP  que seja 
designado um delegado especial para apurar a denuncia e qtie 
se ofereça à Seção da OAB da Paraiba oportunidade pa-̂ a acom
panhar, através de advoy;ado dos seus quadros, toda a tramita
ção do procedimento até o final.* ____  __________



OAB pede apuraçaode 
ameaça a Tereza Braga
o advogado Vital do 

Rego, presidente da 
OAB/Pb, endereçou, on
tem, ofício ao Secretário 
de Segurança Pública do 
Estado, Cel. Pedro Bel 
mont Filho, solicitando a 
instauração de inquérito 
policial, com a desig
nação de um Delegado 
Especial, para apurar a 
ameaçademorte, feita por 
telefone, contra a ad
vogada e vereadora Tereza 
Braga, do PMDB. No 
ofício, com data de 25 de 
março de 86, Vital do 
Rego diz que apesar de a 
OAB/Pb não ter recebido 
qualquer comunicação da 
parte da advogada Tereza 
Braga, a respeito do fato 
denunciado através da im 
prensa, “ damos o tes- 

|te m u n fio  de nossas 
X apreelnsões em face das 
~ origens e dos efeitos des- 
= sas deprimentes ocorrèn- 
Ic ia s  - que são nodoados
*  téstemunhosdos foros de 
' cult ura e civilização de um 

povo: do nosso povo” .

A vereadora Tereza 
Braga é advogada inscrita
nos quadros da Seccional 
da OAB/Pb, sob o n° 
931P, por transferência da 
Seção do Rio Grande do 
Norte da Ordem dos Ad
vogados do Brasil.

Ao solicitar a desig
nação de um Delegado 
Especial e a instauração 
de inquérito policial para 
apurar a ameaça de morte 
contra a filiada da OAB 
/Pb, o advogado Vital do 
R^go solicita ainda seja 
oferecida à Seção da 
Paraíba da Ordem dos Ad
vogados do Brasil opor
tunidade para acompa- 
nfiar, através de advogado 
dos seus quadros, toda a 
tramitação do procedi
mento atéo final.

A ameaça de morte à ad
vogada Tereza Braga foi 
feita na última segunda- 
feira à tarde, por telefone, 
por uma pessoaanônima- 
voz masculina - em li
gação para a telefonista 
da Câmara Municipal.



Tereza tem requerimento de 
censura derrotado pelo PMDB

o  requerimento de autoris 
da • vereadora Teneza Braga 
apresentarlo «émana passada 
na Câm ara Municipal, pedin 

votos de “ censura”, para 
os secretários Milton Soares, 
Glerystõn Lucena, da Finan
ças -  Coordenadorio de P la
nejamento do Município, c 
ainda, os funcionários da 
Prefeitura Municipal de Cam 
pina Grande, senhores Ed- 
>faldo Agra, Luiz Nevea e

Antonio Ferreira, quc segun- 
elo a autom , estavam  perse
guindo funcionários públicos 
municipais, foi derrotado cxn- 
tein, pews seus próprios co
legas de bancada

A  m aioria dOg \ereadores 
d(i PMÛB, e ainda o repre
sentante do PC B, 'Má.rcio 
Rocha, loram à tribuna podir 
para que Tereza Braga re ti
rasse o requerimento, a le
gando que, “ seria muito pre
cipitado para a niesma, já 
qTTfe as referidas pessoas de 
sua •‘lista negra" eram to- 
dfls do lado do Prefeito cam
pinense, “ então não adian
tava de maneira alguiua ela 
•fazer aquele tipo de coisa."

Outros colegas afirm aram  
que. “ era precipitadíssimo e 
não condizia com a verdade. 
O que ela deveria fazer no 
lu gar de dar “ votos" de cen 
sura a eSsas figuras ilustres, 
era trazê-las àquela C asa e 
<5€ dlcutir os problemas com 
nials eficiência e calm a” .

Apesar «Jos maig variados

apelos, feitos à vereadora, 
que se diz independente na I 
Câm ara Municipal de Cam 
pina Grande, ela £oi à tribu-^ 
uy expiicar oS motivos q\ie 
lev\aram-na a apresentar o 
lequerlm ento, ou seja  atos 
arbitrários prompvidos contra 
os servidores públicos munlci 
pais, pelos senhores Secretá
rios já  mencionados, e pelos 
seiis funcionários. Por isto 

não .0 retlro” .

Em seguida sua propositura 
foi derrotada pela maioria 
da Casa, apenas recebeu o 
voto lia autora da referida 
m atéria que, inclusive, foi 
derrotada num clima de ten
são entre os vereadores.

Logo rtepols ela íalou à 
Im prensa e dtssc; “ Isso é 
um posicionamento geral des 
se? vereadores, porque eles 
pensam como o poder usado 
pelos senhores Secretários 
Quem pensa como o Poder, 
não v a i criticar de niniçuém. 
Agora eu não penso eomo o 

Poder, 0 £ul,iiltarism «.
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Tereza: Reunião que o PMDB 
vai reálizar não me preocupa”
“ A reunião que a ban

cada do PMDB pretende 
fazer para avaliar o meu 
comportamento não me 
preocupa. Ainda bem que 
no dia 15 de fevereiro vou 
deixar a Câmara Muni
cipal, pois 0 meu com
promisso è apenas com a 
classe trabalfiadora” . Foi 
0 quedeclarou,ontem, .a 
vereadora Tereza Braga, 
acrescentando que a sua 
posição de condenar o 
senador Humberto Lu
cena e apoiar a candi
datura do prefeito Ronal
do Cunha Lima para 
governador do Estado 
permanece Irreversível.

Para o parlamentar, a 
posição de alguns seg
mentos do PMDB em 
defender a candidatura do 
senador Humberto Lu
cena não “ tem o menor 
sentido, pois è público e 
notório que dentro dos 
quadros do nosso partido 
0 nome mais ideal para 
disputar as próximas 
eleições majoritárias è o 
do prefeito Ronaldo 
Cunha Lima. E Isto queeu 
estou defendendo” , en
fatizou Tereza Braga.

Em relação à sua per
manência na Câmara 
Municipal, em substi
tuição ao vereador Màrio

de Sousa Araújo, ela afir
mou que o melhor ’ sò 
è mesmo deixar aquele 
Poder Legislativo, ao as
sinalar que em função da 
sua ida para là foi obri
gada inclusive a contratar 
uma assessoria juridica 
para tratar dos seus as
suntos relacionados com 
o homem docampo.

“ O meu compromisso - 
continuou Tereza Braga- è 
com aqueles pobres 
trabalhadores que vivem 
sendo massacrados pelo 
poder do latifúndio. Então 
serâ muito bom para mim 
quando chegar o momen
to de deixar a Câmara

Municipal” , enfatizou, ao 
ressaltar que a questão de 
alguns dos seus corre
ligionários estarem in
satisfeitos com o seu 
trabalho e a forma de agir 
“ não me causa preocu
pação” .

- Quanto a minha po
sição de defender a can
didatura de Ronaldo 
Cunha Lima em nada vai 
mudar, pois todos nós 
do PMDB sabemos 
que ele tem melhores con
dições para disputar uma , 
eleição de governador do 
que 0 senador Humberto 
Lucena- concluiu Tereza 
Braga.



Tereza'Braga pede 
que Câm ara acabe 

com "turistas"
A vereadora Tereza Bra- 

ga, do PMDB, està exigin
do da mesa da Câmara 
Municipal de Campina 
Grande, sob a presidência, 
do vereador Lindacy Meí- 
deiros Nápolis, uma to
mada de posição com rela
ção a funcionários que 
percebem salários sem dar 
expediente no Poder Le
gislativo. Os dois casos 
mais graves, denunciados 
pela vereadora, são a  as
sessora juridica M arta He
lena Holmes Borba e o 
médico Júlio Césan
i A Assessora Juridica da 
Câmara' reside há cinco 
anos em João Pessoa, e 
percebe salário a nivel de 
Secretário Municipal, sem 
dar expediente, passando 
meses.sem comparecer à

“ Casa de Félix A raújo”.
O médico Júlio César pela 
Câmara Municipal, mas 
apenas vai receber seus 
salários ao final de cada 
mês. Há, inclusive, verea
dores que nâo o conhe
cem.

Após a denúncia e o pe
dido de providências por 
parte de Tereza Braga, a 
mesa da Câmara, em sua: 
m aioria integrada por 
membros do PMDB, deve» 
rá se reunir para uma ter 
mada de posição. O fato 
de funcionários oão dar 
expediente na Câmara vem 
de outras legislaturas, des
de a época em que o PD‘V 
dirigia os destinos da Ca^ 
sa e ccaitinua, sem nenhu
ma ,p^rovidência, sob’ è  co- 
mándo do PMDB, /  

' - ...... .


