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- 02 NOTICIAS
EDITORIAL

mOs e puebla
Puebla termlnou. Os blspos voltaram para suas terras de orlgem. 0s Jornals quase nao falam
mais desta assemblela latlno-amerloana. A oplnlao gubllca nao
reoebe mals Informaqoes a respelto dos debates dos blspos.
Puebla passou mas a oamlnhada
do povo continua. Puebla _ fol
uma etapa Importante mas nao to
da a oamlnhada. 0 essenolal vem
na frentei a liberta^ao
integral dos povos latlno-amerioanos.
A reunlao dos blspos mostrou mals uma vez que a Igreja desem
penha uma funpao estrategloa no
oontinente latlno-amerioano. fi
tao estrafSglca que todos a que
rem de seu lado. Quando ela ame
apa delxar urn lado em preferencia do outro, S uma grltarla.' E
de fato a Igreja oontlnua
a
aprofundar a sua escolhai
ela
reaflrmou a sua oppao preferenoial pelos pobres. Isto nao aoon
teoeu gratuitamente: a partlolpapao do povo mostra pouoo
a
pouco uma mudanpa no oontexto
latlno-amerlcano. Mais o povo
partloipa e age na Igreja mais
ele provocarS o movlmento da so
oledade, que a transformarll.

Famlllas Preparam Abalxo-Asslnado
Para Comlssao dos Dlreltos Humanos
l)a QEA

A semente lanpada em Medellln
fol regada pelo suor dopovo.Ela
oresceu e orlou raizes mais for
tes. As tempestades podem, daqul para frente, ameapar a_ sua
evoiupao mas nao consegulrao
desenterrar as raizes.

A vlslta da Comlssao de Dlreltos
Humanos da Organizapao dos Estados Americanos, que devia chegar
a Argentina no dia 20 de maio,pa
ra investigar vlolapoes de dlrei^
tos humanos,fol_adiada em virtude de uma reunlao programada para Washington.

Puebla continua o que o povo J5
comepou a ver: a llbertapao em
vista duma sooledade sem explorapao.

Envie-nos oorrespondenola e contrlbuipoes para o oust© deste
boletlm para :
CLAMOR
Curia Metropolltana
Av, Hlglenop6lls, 890
Sala 19
01238 Sao Paulo
Brasll '
Cheques em cruzeiros ou d6lares
devem ser feltos em nome de s
MITRA ARQUIDIOCESANA DE SlO
PAULO.

Em Puebla, a Igreja oonflrmou a
abertura de Medellln. Ela salu
deflnltlvamente dos muros para
resplrar o mesmo ar que o povo
resplra.
Este ar nao § sempre dos mals
puros.fi por isso que os orlstaos
apontando a polulpao e^sobretu
do, as oausas da poluipao .enfrentam as garras daqueles que
detem as ohaves da chaminl,'

Pedlmos a gentlleza de atualizarem seus enderepos,se necessSrlo,
e Indlcarem em que idloma gostarlam de receber o CLAMOR ( espanhol, portugues e Ingles ).

Quantos Irmaos nossos sofreram
e morrebam nessas garras? Puebla lembrou-se deles e mais do
que Isso: fol o engajamento Ifioldo e corajoso de tantos latino-americanos_que fol | origem
desta oonversao da Igreja.
Os
pastores da Igreja nao podiam
floar alhelos a esta realldade.

A organizapao de " Famlllares de
Desaparecldos e Detidos por raz5es politicas " na Argentina lan
pou uma campanha de coleta de as:
slnaturas para uma petlpao a ser
apresentada aos membros da comij;
sao quando da sua vlslta a Argentina.
0 abalxo-asslnado sollclta :
1. que aparepam com vlda os "detidos-desaparecldos".
2. que sejam Imediatamente liber
tados todos os presos por razoes polltlcas e slndicals ,
sem motlvo nem prooesso.
3. que sejam Julgados de acordo
com a Constituipao Naclonal os
que tlverem processo,com
as
garantlas de defesa.
o direlto de oppao,segundo o
estabelecido pela Constituipao
Naclonal, sem restrlpoes nem
regulamentaposs qua a desnatu
rallzem.
5. 0 cessamento das apoes que
prosseguem e motlvam esta pe
tlpao
Uma c6pia do texto original da
petlpao est& Insertada neste nfi
mero de CLAMOR. Exortamos
os
leltores a apoiar a campanha,re
colhendo asslnaturas para a petlpao. Esta deve ser entregue a
Embalxada Argentina de seu pals,
na vSspera da eventual vlslta
da Comlssao da Organizapao dos
Estados Americanos.
No Brasll, 03 abalxo-asslnados
devem ser envlados ao CLAMOR:
Av. Hlgien6polis, 890
CEP 01238
Sao Paulo
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Na Argentina, devem ser envlados •
para: "Famlllares",
Corrlentes I785 - 5 plso "J"
1042 - Capital Federal
0 nfimero de "desaparecldos" 5 esti
mado por organizapoes intemacio nais entre 15 e 20 mil.

Acaba de ser sequestrada em Buenos Aires a Sra. Telma Jara de Cabe
zas, membro da Comlssao de Famlllares de Desaparecldos e Presos. Da.•
Thelma S mae de urn menor de 17 anos
desaparecldo em 1976; por esta ra zao, Thelma vlajou no mes de Janeiro ao Mexico para pedir por seu flIho as autoridades da Igreja Cat6ll
oa reunldas em Puebla.
Outros famlllares de desaparecldos que tamblm estlveram em Puebla,
o casal Lucas e Lilia 0rfan6 - pals
de dols Jovens desaparecldos -, foram vltimas no mes de marco de
urn
atentado, Seu automfivel particular,
fol destruldo por duas bombas Incen
di^rias.
Os famlllares vlajaram a Puebla'
para bu.scar o apolo da Igreja Catfilloa no sentldo de terem um esclare
cimento imediato da penosa situapao
dos desaparecldos argentinos que 1(5
va ao desespero mllhoes de famlllas
em todo o pals. Os famlllares, dese
Josos de paz, pedem que a verdade e
a Just19a, devolva a tranqullldade'
a tantos pals esposas e fllhos que
Ignoram onde estao e como estao os
seus entes queridos.

Em dezembro de 1978, maes e famlllares de desaparecldos se reunl
ram na "Prapa de Maio" para reclamar o paradeiro de seus entes queridos. Um funcionirio da Casa
do
Govemo Ihes prometeu uma resposta
para a semana segulnte. Mas a resposta fol a detenpao de 44 maes em
Janeiro de 1979. Depols de floarem
presas por mals de dez horas, fo ram liberadas, nao sem antes receberem uma ameapa e uma prolblpao.
Jamais deverlam voltar 3 Prapa
e
se asslm o fizessem, serlam presas
por malor tempo ou "sequestradas".

Paraguai

problemdtloa latlno-amerlcana.
Relendo as palavras do papa ,
descobrimos que ele deixou uma
mensagem expllclta de preooupa
9ao com os Dlreitos Humanos >
com os operdrios, com os estudantes, com os Indlgenas, com
os oamponeses, com os blspos ,
padres e religlosas, com
as
crlan9as e os moradores das pe
rlferlas onde ele passou,

I6REJA
IGREJA E DIREITOS HUMANOS
Em muitos pafses da America Latina.se reoorre a Igreja para
fazer eooar os olamores do povo
oprlmldo. E a Igreja fol desoobrlndo pouco a pouoo a sua verdadelra missao neste oontlnente
latlno-amerlcano: ser a voz daqueles que nao podlam falar ou
por medo, ou por causa da prlsao ou,fatalmente, por causa da
morte deoorrente de um engajamento em favor dos pobresjilgreJa aprofundou esta realldade e
setores cada vez mais representatives se engajam na luta dos
Dlreitos Humanoss na proolama
9ao,na denCnola e na defesa dos
me smo s•

1. e3for9ar-se para que
nao
haja orian9as sem nutrlcao
suflclente^sem educa9ao ,
sem lnstru9ao,_nem Jovens
sem a prepara9ao convenlen
te.
2. que nao haja camponeses sem
terra para vlverem e se de
senvolverem dignamente.
3. que nao haja trabalhadores
maltratados, nem diminuldos
em seus dlreitos.
4. que nao haja slstemgs que
permltam a explora9ao
do
homem pelo hctnem ou pelo
Estado,
5. que nao haja corrup9ao.
6. que nao haja quern tenha
multo de sobra, enquanto a
outros, sem culpa, faltam
tudo.
7. que nao haja tantas famlllas mal constituldas,desfeltasjdesunldas ou insufl^
olentemente atendldas.
8. que nao haja lnjustl9a
e
deslgunldade na distrlbui9ao la Justl9a, Que
nao
haja nlngu&m sem o amparo
da lei e que haja amparo a
todos igualmente.
9. que nao prevale9a a for9a
sobre o dlrelto e slm a
verdade e o dlrelto sobre
a for9a.
10. que nao prevale9a Jamais o
economlco e o politico sobre o humano.
Quern pensou que o papa vinha es
friar o engajamento dos orlstaos
por uma socledade mais Justa,es
te se enganou. 0 papa veio for
talecer e apoiar a 3930 concreta da llberta9ao do homem em Je
sus Crlsto,sinal de comunhao na
luta contra o odlo e a explora9ao do homem pelo homem.

Esta opfao 5 blbllca. A Biblia
nos lembra nas suas p^glnas a
preferenola de Deusi ele se revelou aos pobres;;ele se fez co
nhecer pelos pobres e por aqueles que eram dlspostos a uma mu
danja pessoal e oomimltSrla.Nes
ta perspeotlva,_nao S de estranhar a declaraiyao do papa Joao
Paulo II, em Puebla, quando ele
fala que a Igreja deve
optar
preferenclalmente pelos pobres
do contlnente latlno-amerlcano.
A aijao pastoral da Igreja _deve
ser orlentada por esta opijao
clara e Imperatlva.
Na sua vlagem por nossas
terras, Joao Paulo II nos -_lembra
as impllca^oes desta op9ao . A
Igreja contlnuarS, sua luta pelos Dlreitos Humanos; ela val
se encarnar cada vez mais
na
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Depols de ter sldo adiado duas vexes, em virtude de pressoes oflcials,fol finalmente realizado o 19
Congresso Nacional de Dlreitos Hu
manos, em dezembro de 1978. Embaixadores e representantes de organl
za9oes Intemacionais partlolparam
do encontro, que tlnha por objetlvo estimular o trabalho em favor
dos dlreitos humanos no Paraguai.

Destaoamos a mensagem do papa
em Sao Domingos. E o decalogo
modemo dos Dlreitos Humanos :

Esta oamlnhada levou os orlstaos
a perceber os mecanlsmos In^-ren
tes aos slstemas opressores do
Contlnente.E por isso, a defesa
dos Dlreitos Humanos tomou um
rumo definido,nao pela teorla
das anAllses.mas pela prdtlca
cotidiana dos homens e das muIheres engajadas no "servliyo ao
irmao". Falar de Dlreitos Huma
nos^para n6s) S falar de
uma
opijao em favor dos mais fracos,
dos mais oprlmldos,dos mais pobres.

2

GOVEBNO PEHSEGUE QUEM DEPENDE OS
DIREITOS KUMAKOS
~ _
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Mas, infellzmente, logo come90u a
represella contra os organlzadores.
Varies defensores dos dlreitos humanos^estao sendo aousados de cons
plra9ao e as atlvidades da Comls-sao Nacional Para a Defesa dos Di
reltos Humanos estao sob Investiga
9ao.
A persegui9ao 5 concentrada sobre
a presldente da Com!ssao,Carmen La
ra Castro, ex-deputada e lider do
Partldo Liberal Radical Autentloo,
de oposl9ao, que 6 descrita pelo
ohefe do Departamento de Investiga
9oes da Pollcia de Assun9ao
como
"conhecida agitadora,que fez publl
camente inconceblvels declara9oes
contra o govemo". Os advogados de
defesa foram impedldos de rebater
as acusa9oes feitas contra a sra,
Castro, durante a primeira audiencla, a 8 de mar90. Em sua defesa ,
os advogados sustentavam que " denunciar desrespelto aos dlreitos
humanos § obrlga9ao constitucional
de todo cldadao e nao viola nenhuma norma constitucional", Acusaram
tamb&a o govemo de usar as cortes
de justi9a como Instrumento de "in
tlmlda9ao poMtioa".
~
Al4m da sra. Castro, tamb&m foram
acusados pelo govemo o deputado
oposlcionlsta Domingo Lalno,seoretarlo do Comlte Inter-Igrejas Pa
ra Auxlllos de Emergenoia, Basilica Esplnola Nunes, Miguel Angel Lo
pez, ex-prlsionelro politico e Eulogio Constantino clolonel, llder
campones e preso politico acusado
de " assocla9ao com propdsitos liegals".
A Juventude Paraguala para Dlreitos
Humanos elaborou uma llsta de pessoas mortas ou desaparecldas por mo
tivos polltlcos. Entre 1975 e 19767
11 pessoas morreram e 21 estao desa
pareoldas, mas assim mesmo a llsta
& incompleta,pols, segundo a entida
de, " as caraoterlstlcas represslvas
do sisterna Impedem um levantamento mais aprofundado dos casos".

CEDIC
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Constantino Coronel

- 05 Constantino Coronel 8 um dos
mais importantes dirigentes do
movlmento, campones no Paraguai.
Durante mais de 20_anos lutou
pelas relvlndloa9oes da olasse
camponesa e contra o regime dltatorlal estabelecldo no Paraguai.
Pundador das Ligas AgrSrias,tra
balhou Incansavelmente na educa
9ao e organlza9ao da classe para a luta^por seus dlreitos.Por
esgas razoes,o regime perpetrou
tres atentados contra a sua vldat
- a 6 de abril de 1976,fol gravemente ferldo por um comando
policial que invadlu sua resl
dencla.Neste estado fol submetldo a brutals torturas, ate o
ponto em que um Informe especial
do chefe de investiga9oes,Pastor
Coronel, o deu por morto. Salvo
mllagrosamente,fol levado para a
Penltencl^rla de Emboscada,de on
de fol libertado a 20 de Julho
de 1978, a pedido da Cruz VermeIha Intemaclonal, em virtude de
seu precdrio estado de saude,
- um mes depols,_um onibus tentou
atropelar um iimao seu, com quern
8 multo parecldo, quando este
saia de sua casa em Constantino.
- a 2 ds Janeiro de 1979, for9as
pollcials em trajes.clvls alveja
ram-no com 8 tiros,mas sua vida
fol novamente salva.
Posteriormente, fol hospitalizado
e submetldo a vlgllancla policial
no quarto de hospital em que convalecia, enquanto o governo nao
tomava nenhuma providenola para
Investlgar o atentado de que fol
vltlma,
A 8 de mar90 de 1979, fol novamen
te detldo e submetldo a um proces
so Judicial por tribunals fonna-dos pelo govemo para acobertar
as arbltrarledades de que fora vl
tlma.
Constantino Coronel encontra-se no momento encarcerado ao lado d.e
presos comuns e se teme que Isto
fa9a parte de um novo piano para
acg/bar com a sua vlda( expllque-se i Coronel pode ser morto duran
te uma " brlga pessoal " com os
presos comuns ).
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Chile

IDSMTIFICADOS OS CORPOS
Judge Adolfo Banados,Indloado como
principal investigador no inquSrlto aberto para investlgar o caso
dos despojos de 15 corpos enoontra
dos numa fornalha nos arredores da
oldade de Lonquen, em dezembro flltimo, deolarou-se inoompetente para prosseguir os trabalhos.O motlvoapontado por Banados: ele desoobriu que o caso " envolve
pes^soas da Srea mllitar". Agora,o inquSrlto foi passado para a Justi^a
Mllitar.
Aoredita-se que Judge Banados tenha sido forfado a deolarar sua in
oompetenola, em vlrtude da forma
independente com que conduzlu as
investigayoes, revelando os resultados para a imprensa e nao aceltan
do as pressoes para abandonar o ca
so em favor da corte militar,at6
que tlvesse concluldo o trabalho de
IdentlflcafSo dos corpos.
Onze dos 15 cadSveres foram positl
vamente identlficados icomo sendo de
Adrian Maurelra Llllo e seus quatro fllhos - JosS, Hodolfo, Segundo
e Sergio - Henrique Astudlllo Alva
rez e seus dois fllhos - Oscar e
IP-mon - e os irmaos Carlos,Nelson
e Oscar Hemandes Flores. Com idades varlando entre 20 e 50 anos,to
dos, menos um, eram lavradores de
uma pequena cldade da llha de Maipo e membros da Unlao de Lavradores de Ranquil,
De acordo com o boletim " Latlname
rica Press","em 7 de outubro
de
1973. na presenfa da famllla, eles
foram tirades de suas casas por um
agente da pollcla local.Um relatfirio assinado por um tenente dlz
que eles foram transportados
no
dla segulnte para o EstSdio Naclonal,_que estavp. sendo usado
como
prlsao, " para serem interrogados
por pessoal especlallzado",0 secre
tariado naclonal para prlslonelros
da Junta Mllitar,que possuia os re
gistros de todas as prisoes,nao res
pondeu aos apelos feltos para con-flrmar a presensa deles no EstAdlo
Naclonal",

A publica9ao " Latinamerica Press"
comenta que a IdentiflcaijSao dos
corpos de Lonquen crlou questoes
bastante embara^osas para o gover
no chlleno,diante das declaraijoes
feltas sobre o desaparecimento de
pessoas no pals. Em junho filtlmo,
com efelto, o mlnlstro do Interior, Sergio Pemandes, alegou que
se tratava de urns, virtual guerra
civil, depols do golpe de setembro de 1973» para justificar por
que multos " extremistas ", carre
gando documentos falsos, foram as
sasslnados em tlroteios pela polT
oia ou pelas for5as armadas e,por
isso, nunca poderlam ser identify
cados. As vitimas de Lonquen, no
entanto, estavam uesarmadas quando foram levadas das suas casas.

Argentina
Mar del Plata;- a descoberta de
3 corpos carbon!zados en
La
Salada, provincia de Buenos Ai
res e a morte por envenenamento de 2 prlslonelros em um Pos
to Pollclal nao identiflcado.
Todas essas mortes foram publi
cadas na imprensa argentina.
Nao se sabe, expressa a Assembleia Permanente pelos Dlreitos Humanos, se estas mortes
tiveram lmplloa9oes polltioas,
porSm se constltuem de fatos
alarmantes tendo-se em conta
que os sequestros contlnuam
ocorrendo no pals.

A busca dos desaparecldos
A 27 de novembro de 1978 foi apre
sentada uma petlfao a Suprema Cor
te de Justiija perguntando sobre o
paradelro de 1542 desapareoldos,
inclulndo homens e mulheres,subscrlta por 1221 parentes asslstldos por 14 advogados.
A Suprema Corte, em um relat6rlo
falho exortou o Poder Executive a
que "urja as medldas necess&rlas
que permltam o Poder Judloiirio oumprlr seu dever de zelar pela
llberdade individual asseguradana
Constltuljao Naclonal."

Em novembro de 1975> 0 embalxador
chlleno nas Nayoes Unldas, Sergio
Dlez, declarou durante uma sessao
solene da Comissao de Dlreitos Hu
manos que 6^ pessoas que se encon
travam nas llstas de desapareoldos
foram legalmente identificados e
mortos no morgue de Santiago, Entre esses 64, estao 6 das vltimas
cujos corpos foram encontrados na
sepultura clandestlna de Lonquen.
Outros 154, alegava na mesma ocaslao o embaixador Dlez, foram slm
plesmente inventados. Pois um de^s
ses nomes era exatamente o de uma
das vltimas agora identlficadas
em Lonquen.

Em slntese, este documento entregue ao Presidente Videla ex
pressa a preooupa9ao_pela relterada falta de rea9ao e
res
posta aos numerosos pedidos e
gestoes pessoals feitas aos di
versos orgaos oflciais.

A 21-de dezembro de 1978,uma deld
gaijao da Assembleia Permanente pe
los Dlreitos Humanos fez entrega
no PalSoio do Govemo em Buenos
Aires, de um abalxo-asslnado flrmado por 37.000 pessoas.No documento reolamam pelos desaparecldos
e presos polltioos e pedem um ges
to de justi9a e humanldade do Pre
sldente Vldela.

Anexa a esta carta foi
entre
gue uma lista de 4381 pessoas
desapareoldas.
A 19 de Janeiro de 1979 o dlSrlo " La Prensa " de Buenos Ai^
res, publlcou em suas pSglnas
o intelro teor do documento su
pracitado.

A 11 de fevereiro de 1979 foram
asslm mesmo enviadas ao Presldente Videla outros 142 documentos
com 4.550 assinaturas,Junto
com
uma carta na qual se reoorda
o
an&nclo formulado pelo Mlnlstro do
Interior, Gal.Hargulndeguy em dezembro passado, segundo o que 03
presos seriam reduzldos a metade.
Outro funcionSrio govemamental
havla prometldo " boas notlcias "
para o 28 de dezembro. Entretanto,
apesar das promessas, a carta denuncia que as famlllas que foram
a " Plaza de Mayo " naquele
dlaforam vlolentamente expulsas.A 4
de Janeiro, 7 pessoas foram presas, 6 das quals foram posterlormente liberadas sob a amea9a
de
que seriam novamente presas se re
gressassem aquela pra9a, Na mesma
carta, a AssemblSla Permanente
pergunta ao Presidente da Repfibli
ca sobre um n&nero de corpos nao
identificados que foram encontrados reoentemente em dlversos luga
res: 17 corpos encontrados na Cos
ta Atlantlca, pr6xlmo a Teresita;
mortes " duvidosas " em um hospital psiquldtrico em Colonia Ontlverosjprovincla de Santa f6;3 supostos terrorlstas baleados em Ro
sSrio; um " extremlsta " morto em

Em feverelro, uma missa foi rezada na Igreja de Lonquen,em memfirla das vitimas, Em segulda, uma
prooissao com 1500 pessoas segulu
at6 a fornalha abandonada, inclusl^
ve membros das famlllas dos desapareoldos. Atlraram cravos vermeIhos sobre a fornalha e colooaram
uma placa,dedloada aos "mSrtires
de Lonquen". na plaoa,reproduzlram
estas palavras do escritor chileno Pablo Neruda:
" Mesmo que estes degraus sejam
pisados por milhares de anos,eles
nao apagarao o sangue destes que
calram. E a hora que voces cairam
nao se extlnguir4,alnda que mllha
res de vozes atravessem este sllenoio'.
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Cat6licos eserevem ao Papa
Um grupo de oat6licos de Buenos
Alres^enviou uma mensagem ao Pa
pa Joao Paulo II, lamentando a
sua deolsao de ser mediador na
dlscussao sobre o canal de Bea
gle entre Argentina e o Chile.
Nesta mensagem eles afirmam que, " asslm que a media9ao do
Vaticano est& orientada para
evltar um derramamento de sangue, ele deveria ter se lembra
do tambSm dos milhares de clda
daos argentlnos e chllenos que
foram mortos,desapareoldos
e
submetldos a torturas com
a
aprova9ao de seus govemos nes
tes filtimos anos",
" Infelizmente,mesmo que tudo
isso seja conhecldo,nenhuma mi£
sao compardvel a do Cardenal
Samore foi efetuada ate agora.
Este sllenoio.que os crlstaos
de nossos palses interpretam
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- 08 como um apolo a esses regimes que
desafiam desp6tloamente o piano,
de Deus, S um oontra-testemunho
atribuldo dlretamente a Sua Santldade.
" 0 Importante 6 o destlno destes mllhoes de Argentines e Chilenos - 96^ cat6lloos - submetidos a uma repressao arbitrdrla ,
prlvados dos seus direltos humanos e que continuam desaparecendo sem deixar plstas pelo finlco
" crime " de ter pensado,expressado sua asplrayao para uma sooledade mals de aoordo com o pla
no de Deus.
.....Sem sua mediaqao, a outra ms
dlajao no caso do Canal de Beagle seria um contra-testemunho ,
porque aquela faz pareoer
Sua
Santldade como um allado dos govemos mllltares, no mesmo nlvel
de um Videla ou um Pinochet".
(Publlcado emsLe Monde 26/1/79).

Os advogados defensores de presos
polltlcos foram perseguldos,0 Secretarlado Intemaclonal de Jurl^
tas pela Anlstla no Urugual(SIJAU)
publlcou uma llsta de mals de 50
advogados presos e forqados
a
abandonar o pals pelo crime de ha
verem defendido presos polltlcos.
Atualmente,s6 exlstem advogados
mllltares nomeados pelos prfiprios
tribunals mllltares.Esses " advogados" estao ooablnados com a
aousaqao e nao escondem seu deslnteresse e falta de empenho
pelos seus cllentes,
Solldarledade prolblda
Al6m do cerceamento do dlrelto
de defesa, a solldarledade com
os presos tamb&n esti prolblda. ,
Nao exlstem assoclaqoes de faml^
Hares porque serlam conslderadas " subverslvas ", estando prolblda a coleta de fundos para os presos, e at6 a Igreja es
tk impedlda de crlar um Vlcarla
to de Solldarledade, do tlpo da
Chllena.
Quantos presos sao ?

Presos polltlcos ; at6 a solldarledade esti prolblda
Incomunlc&vels
Desde que foram sequestrados no
Brasll e entregues as autorldades
urugualas em novembro de 1978,Uni
verslndo Rodriguez Diaz e Lilian
Cellbertl permaneoem
IncomunlcS
vels e sem dlrelto a advogado, Em
razao disto o advogado Omar Ferrl
quallfloou a declarafao em
que
ambos negam seu sequestro,flrmada
no o&rcere, como uma farsa.
Infellzmente, o regime de Incomunlcabilldade e a Inexlstencia do
dlrelto de defesa 6 oomum a todos
os presos polltlcos no Urugual.

cm

i

Tais fatos dlflcultam sobremanel
ra a obtenqao de dados e Informaqoes reals sobre o n&iero de
presos polltlcos no pals,As pr6
prlas fontes oflolals sao diver
gentes. 0 dl^rlo "El Pals", em
setembro de 1978, Informou que
eram 2.800; o Supremo Tribunal
Milltar, em marfo de 1979,deu
conhecimento de uma_clfra
de
1900 processados; nao faz muito
tempo um alto funclonSrlo do go
verno urugualo Informou a
um
Jornallsta brasllelro que
os
presos polltlcos eram mals
de
5.000.
A Anlstla Intemaclonal e outros
organlsmos Internaclonals responsSveis estimam entre 6.000 e
7.000 o nfimero de presos polity
cos no Urugual e em 1.120 o de
desaparecidos.

- b9 Pals torturados na l.ente dos fllhos

Crianqas
arjS:.'ii;:a
Persegulqao contra fllhos
refuglados chllenos.

Na madrugada de 18 de feverelro de
1977, em Plorenolo Varela, Argentl
na, um grupo de 12 pessoas invadlu
uma resldenola, arrombando a porta,
gritando e chutando o que encontra
vam. 0 casal que all se achava com
seus quatro fllhos - Lucia de
13
anos, Fabian de^S, Danlela de ^ e
Silvina, um bebe de apenas 20 dlas
- foi barbaramente espanoado. Ante
os olhares aterrorlzados das crian
9as,Juan Enrique e Elba tlveram
suas cabeqas vdrias vezes mergulha
das em um'latao d'aguatnao conten"
tes.com Isso penduraram o bebe de
cabeqa para baixo e o bateram.

de

Os refuglados polltlcos chllenos de Neuquen, na Argentina,
envlaram no final do ano passa
do um documento^ao Alto Comlssariado das Naqoes Unldas
em
Buenos Alres_no qual relatam
as persegui90es que vem sofren
do desde o inlolo do conflito
entre Argentina e Chile na dis
puta do canal de_Beagle.
As
malores vltimas sao os fllhos
dos refuglados, que deixaram de ser atendidos nos hospitals
e pronto-sooorros de Neuquen.Da
mesma forma, estas crlan9as ohl^
lenas estavam sendo expulsas
das escolas,
Dlz o documentoi " Devldo
as
opera9oas mllltares na regiao,
frequentemente se fazem prlsoes de refuglados juntamente
com seus familiares.oom maus-tratos e ofensas
a nossas esposas e filhosl1
i6abemos como qualquer cldadao
argentine sabs, que
podemos
ser detldos para averlguaqao
de antecedentes, mas 6 sintomdtlco que essas medidas
se
voltem com mals for9a contra
os refuglados. Ante estes e
outros problemas que nos afetam de forma direta e devldo
a polltlca totalmente disorimlnat6rla que se deriva
do
conflito llmltrofe entre Chile e Argentina, estamos convencidos que a soluqao 6
a
imediata transferencia
das
famllias dos refuglados para
Buenos Aires".
" A peculiar situaqao que
se
vlve em consequencia do oonfll
to de Beagle crlou uma atmosfe
ra de angSstia entre os refuglados, especlalmente os que se
enoontran Junto ©s frontelras",
afirma o relatdrlo envlado 'as
Kaqoes Unldas. " Diante da expulsao de nossos fllhos das es
colas, levando-as ao obsourantismo e tirando-lhes qualquer
possibllldade de melhorla, reclamamos vossa decldida Intervenqao para Impedir a aberra9ao que signifies prlvar os
mesmos de eduoaqao e cultura
minima".
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Depols de sels horas de sofrimentos
os
pals
, com maos amarradas ,
foram levados para outro local, ca
da um em um porta-mala sJe um carro,
sendo que a um quarteirao dali dols
oaminhoes do Exlrclto, com soldados
fortemente armados, eram as testemunhas oculares destes fatos.
Depols de ter permaneoldo em centres de tortura, onde viu sua espo
sa apenas tres vezes, Juan Enrique
fol solto com a " recomenda9ao" de
sair do pals, pols na "pr6xima" o
matariam,
Pode refugiar-se na Europa,Juntamente com as crianoas.mas apesar
deinumeras tentativas nao consegulu localizar alnda sua esposa
ELBA LUCIA GANDAKA CASTROMAN, que
ha mals de dols anos estA desaparecida.
^
yy;

Yj

w

yft
I
4
w.

23

24

25

26

27

2i

29

30

31

- 10 SERVICO

?

- 11

CHILE

? onde
estao 9

*0
ALGUMAS CIFRAS PARA 0 DIAGNOSTICO
M0RT0S E DESAPAHECIDOS

1.
CHILE
Populafao
; 11.000.000
Governo
: Mllitar
Populaijao rural : 20^
Analfabetos s 11^
Renda per capita : $ 717

ARGENTINA
Populajao t 26.000.000
Governo
: Mllitar
Populaijao rural : 18^
Analfabetos •. 1 %
Renda per capita : $ 1320 (1975)

BOLtVIA
Popula9ao :
5.700>000
Governo
:
Mllitar
Analfabetos : 60^
Renda per capita : $ 298 (1975)

<

PARAGUAI
Populasa
Governo/

: 2,800.000
dltadura mllitar desde
195^
Popu cao rural : 54^
fabeto
25^
enda per capita s $ 425
1

3.
BRASIL
112,000.000
Popula^ao
Mllitar
Governo
Populaijao rural ; 39^
Analfabetos : ^0$
Renda per capita ; $ 603 (1975)

URUGUAI
Populaiyao ;
3.100.000
Governo^ : Dltadura civil mllitar
Populaijao rural : 20^
Analfabetos : 10^
Renda per capita 1 $ 876

Esses dados foram extraldos
Revista Vida Nueva, Espanha
n&nero 1.147.
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Roberto Bauducco - Atlvlgta sindi^
cal.Foi detido em novembro
de
1975>sendo reconhecido na Penlten
clSria de Cordoba. Neste local
ele foi assasslnado,na presen9ade
sgus companheiros do pavilhao 8,
por
urn tenente-coronel que alegou
B
desacato a autorldade*.Bauducco
encontrava-se desmaiado no chao ,
em razao dos golpes recebldos, e
ao nao oumprir as ordens do mllitar para que se levantasse, este
sacou
urn revfilver 45 e o alvejou com um tiro.Este fato ocorreu
em malo de 1976, em cfirdoba.
Eduardo Bartoll - Ativlsta estudan
tll.Estudante de Medlclna.pal de
dois filhos, foi detido em seu lo
cal de trabalho e oonduzido a che
fatura de pollola de Cfirdoba. No
segundo dla da sua deten9ao, foi
visto por outros prisionelros
quase morto em consequencia
das
torturas de que foi vltlma.
No
quarto dla, as Forpas Armadas dis
tribulram um oomunicado oflcial
segundo o qual Eduardo Bartoll foi
abatldo quando tentava fuglr. Os
seus famillares denunciaram
que
seu corpo foi entregue dentro de
um calxao hermSticamente feohado,
nao podendo oomprovar se
dentro
do mesmo se enoontrava efetlvamen
te o corpo de Eduardo.Este
fato
ocorreu em cfirdoba, em abrll
de
1976.
Lelo Antonio Gasparlnl - Dlrigente slndical. Delegado slndlcal de
uma ffibrlca de alimentos de cfirdo
ba. Pal de um filho. Foi sequestrado pelas for9as milltares
no
bairro de San Isldro, em Buenos
Aires, no dla 18 de abrll de 1977.
Sfi reapareceu no dla IV de Junho,
" morto em um enfrentamento", jun
to a outros 15 desaparecldos
na
cldade de Buenos Aires. Seus faml
Hares denunciaram que quando fo
ram retirar seu corpo as for9as
milltares se negaram, alegando
que Jfi estava enterrado numa cova
rasa, violando assim atfi os mais
elementares dlreitos de todo ser
humane. Informa9oes nao conflrmadas Indicam que Gasparlnl foi mor
to sob torturas.
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Eduardo Requena e Tito Yornfi - 0
prlmelro, membro do Slndlcato dos
professores Partlculares (SEPAC);
o segundo, integrants do Slndlcato dos Funclonfirlos Pfiblicos. Ambos foram sequestrados por membros das for9as armadas quando se
encontravam numa oonfeltarla
na
esqulna das ruas Colon e Mendoza,
em Cfirdoba, nao se conheoendo atfi
o momento seu paradeiro. 0
fato
ocorreu a 15 de julho de 1976.
Enrique Carreno - Ativlsta slndical. Foi sequestrado em novembro
de 1976 em plena via pfiblloa
e
atfi o momento seus famillares des
oonhecem seu destlno.
Humberto Luis Fraccarelll - Data
de desapareclmento s 23 de feverel^
ro de 1977, 4s 21 horas. Foi sequestrado na casa em que morava
na cldade de La Plata.
Rosarl'a Aredes - Foi detida por
for9as do exfircito em sua residen
ola, entre 27 e 28 de mar90
de
1978. Trabalhava no Frigorffico
Mediterraneo, em cfirdoba. Mae de
um menlno.
Luis Lugo Lopez e sua esposa Ellda Vega de Lugo - Metaltlrgloo, 39
anos, detido no posto alfandeg&rlo
em Encamaclon no dla 5 de
feve
relro de 1979, e transferldo
ao
Departamento de Investiga9oes de
Assun9ao. Ellda foi detida em Bue
nos Aires,onde moravam, no dla lU
de mar90,
Elba Lucia Gandara Castroman,uruguala residents na Argentina, sequestrada no dla 18 de feverelro
de 1977 da sua casa em Florencio
Varela ( ver se9ao orianpas p. )
Ruben Valdez - 37 anos, Jornalista, assasslnado com tiros de metra
lhadora no centre de Buenos Aires
no dla 13 de abrll de 1979.Valdez
trabalhava no Canal 13 e tambfim
dirlgla um Institute de intercamblo cultural. Durante o governo
Lanusse dlrlglu a Federa9ao Argen
tina de Trabalhadores na Imprensa
(FATPREN).
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- 12 Felix Fernando AKuero - Atlvlsta
sindlcal, 3^ anos de Idade.Foi se
questrado em msados de agosto de
1977 na cidade de Villa Carlos
Paz ( provlnoia dec6rdoba),nao se
ten nenhum dado preolso sobre o
seu parade!ro atS hoje.
Antonio Glorgl - Cjentlsta,33 anos,
foi sequestrado a 27 de novembro
de 1978, quando se enoontrava em
seu looal de trabalho, o Institute Naoional de Tecnologia Industrial. Seus pals Impetraram um pe
dido de habeas-corpus e a justi9a argentlna deoldiu fazer invest!
gayoes sobre o seu desapareoimentn
A partlr destas investlgafoss, pode surgir o caminho que leve ao en
contro de mllhares de outros desaparecidos.

Flnalmente, em Janeiro deste ano,
a mae pode vlslt5-lo, e eles
se
vlram atyavSs de um grosso vldro.
Em meio a alegrla que a vlsita Ihe causou, ele pode transmltlr as bestlalidades que havla sofrldo: a fome, o frlo, as torturas,
Sao todas colsas que me desespelam ao records-las por escrlto^nas
inslsto: S esse caso do nosso fllho o finloo no Cone Sul ?
Preparel uma viagem para ver meu
fllho, tendo plena oonsciencia
dos assassinates e sequestros con
tra famillares que haviam vlajado
com o mesmo obJetlvo.No dla
da
■v lagem, tomamos conheolmento que
nosso fllho havla sido transferido para outro c&rcere, onde nao se permltlam vlsltas,nem correspondenola, fazendo crescer nossa
angSstla.

De passagem pelo Brasil,a caminho
do seu exfllo na Europa, o pal de
dols Jovens argentinos - um morto
e outro preso - prestou o segulnte depoimento a CLAMOR:

Dols meses depols, o levaram pa •
ra outra prisao, onde as vlsltas
eram permltldas, Imedlstamente,a
mae viajou para IS e pode,flnalmente, abrapS-lo. Levamos,uma s£
mana depots, seus fllhlnhos para
ve-lo, HS dols anos, Csvaldo nao
via seus filhos e hS quatro nao
me via.

NiSs sablamos perfeltamente o perl^
go que nosso fllho Osvaldo De Benedettl corrla, desde a sua prlsao em Tuoum&n (setembro de 1974)
a partlr deste momento, comeijou a
nossa odlssSla. Duas bombas(abrll
e outubro de 1974) haviam explodi_
do em nossa casa e reoebemos amea
9as de morte.

Ao ter seus filhos nos bra9os,0s
valdo manifestou grande alegriaT
No sSbado seguinte, viajel novamente com o propSslto de Ihe levar meu oarinho e , com profundo
desespero, recebl a notlcla
de
um r.ovo translado. JS se manifes
tavam as lnten9oes de assassinato por parte dos mllltares.

AtS o dla do fuzilamento do nosso
fllho, a vida dele_e nossa
fol
um martlrio, mas nao desconheoemos que hS sofrimentos malores que os nossos, pols, desgra9adamente, hk mllhares de famllias la
tlno-amerioanas que nos superaram
em abnega9ao, dor e herolsmo,

Neste cSrcere as vlsltas eram prolbldas mals viajel atS IS para levar-lhe sabonetes, com
o
propSslto de mostrar que seus fa
millares, dentro do posslvel, se
gulam os seus passes.

DEPOIHENTO

Nosso fllho, brutalmente torturado, Junto com seus oompanhelros ,
durante 50 dlas, sem sequer receber igua para beber, fol transferido a dlversos ciroeres atS ohe
gar a Rawson, onde oontinuaram as
torturas que obrigaram seus oarrasoos a lntem5-lo na enfermarla
por dez dias.Depols dlsso, pudemos Ihe fazer apenas vlsltas espo
r&dlcas e a oorrespondenola Irregular contrlbula para o nosso m(ituo desespero.

ApSs alguns dlas, foi novamente
transferldo para local desconhecido, Perguntamos nos institutes
penais sobre o seu destine e as
respostas eram confusas. Flnalmente, ful obrlgado a me dlriglr
ao comando milltar da Srea, dlan
te do perlgo que sentla com
o
que poderia aconteoer^Depols de
duas vlsltas frustadas, me envla
ram ao quartel general.All, depots de uma hora de espera
ful
atendldo por um coronel cujo nome nao me," recordo, com o
qual
mantlve o seguinte diSlogo:
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Coronel -_Muito prazer(estendenao-me a mao). Tome assento.Tenho
que Ihe transmltlr uma notloia
que a vooe, oomo pal, nao sei co
mo val receber. Seu fllho se encontra em Tuoumfin, Fol morto ao
tentar fuglr enquanto se reallza
va uma oonstitui9ao de um atenta
do subversive( a um suposto dep3
slto de armas ).
Pal - Coronel, vooe pretende ter
uma dlscussao IdeolSgica 7
.Coronel - Nao, nao, apenas
Ihe
-transmitl esse comunlcado oficlal do Exeroito Argentine.
Pal - Sim, porque a violencia na
Argentina tern uma orlgem muito
distante.Por exemplo: na Patagonia, em 1921, foram assasslnados
de 1500 a 4000 trabalhadores pelo ExSrcito Argentine.
Coronel - Nao, nao, apenas Ihe transmTti o comunlcado.

- 13 Gabriel se encontra no pavllhao
2 do presidio de La Plata,que hk
alguns meses fol chamado n
pelo
. pessoal do.c&rcere como
pavllhao da morte", pols dols oompanhelros,' ,que deveriam ser ilbertados - Carranza e Segal - desapareoeram e at§ o momento resultaram infrutlferas as gestoes dos seus famillares para inteirar-se do seu destlno. Patos semelhantes ocorreram em outros pa
vilhoes, mas ultimamente o amblente all tem melhorado.
Embora nossa preooupa9ao
seja
por nosso fllho,5 neoess&rio afir
mar que ela se estende a todos os
detidos e desaparecldos com Igual
sentimento por elementares razoes
de solidariedade e oompreensao.
N6s entendemos que k nossa obriga
9ao formular um angustlado apelo
universal a todos os povos do mun
do em favor da vlda e da saudade
de nossos fllhos^apelo tamb&a dlrlgldo a S.S. Joao Paulo II e aos
govemos daqueles paises- afortunadamente, a maiorla deles - nos
quais o bem-estar e a llberdade
das grandes massas de popula9ao
sao severamente respeltados e nos
quais se pode dlzer,sem grandes
d&rldas, que a Declaragao dos Dlreitos Humanos das Na9oes Unldas
tem plena vlgenola.

Sem Ihe estender a mao,perguntei-Ihe onde deveria buscar o corpo
de meu fllho, o que me fol dlto.
E, sem me despedlr, abandonel o
looal.
Junto com a mae, durante dols dl^
as, procuramos nosso fllho
no
morgue do hospital em que se enoontrava e nesta cidade Ihe demos sepultura,constatando a '••extrema solidariedade da popula9ao
que teve ooasiao de se Intelrar
sobre o fato s as olrcunstanoias.
Com respelto a meu outro fllho ,
Gabriel, ele foi detido por motl^
vos polltlcos em setembro de 1973
e transferldo suoessivamente ao
departamento de pollola da capital
federal, tribunals,Villa Devoto,
Caseros(tod03 na cidade de Buenos Aires). Rio Gall egos,Rawson,
e de 14 flnalmente para La Plat^
onde se encontra hk mals de dols
anos.

" Hoje a porta k fechada contra
nos
Para abrl-la com uma mao k im
possivel.
Mas muitas maos podem e,de re
pente, farao isso ".
Fragmentos de um poema de Luis Ma
rla Martinez, poeta paraguaio.

ooloso contar seus padeolmentos
mas certamente foram em menor grau que os relatados aoima, Devo menclonar oomo fato Importante que vSrlos detidos sao utilizados como ref€ns e amea9ados de
morte em caso de algum atentado
a funolonSrios do govemo ou mllltares.
As 40 pessoas que apareceram assassinadas brutalmente em Pilar
{ Prcvlncia de Buenos Aires),por
ooasiao do atentado mortal contra o General Actls, sao prova
eloquente do que estou dlzendo.
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Gostarlamos de receber cartas de exllados sobre oondl9oas de vlda nos seus novos paises.
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CARTAS

,15/2/79..
Senhoresi Comlte de Defesa dos
Dlreitos Humanos do Cone Sul
SolldSrlos Irmaoa :
Cozi grande emoyao recebemos
a
revlsta CLAMOR. Do fundo do nos
so ooraijao,lhes agradeoemos J
No Clamor, comprovamos alguns
oasos qua
eram do nosso 00nheoimento e am8.rgura,e outros
que nos informam, dos quais
somos defensores.
" A solidarledade nao tem fronted ras"
Nunoa esta frase fol tao sinoera ao comprovar que em todas as
prrtes hS urn " ser humane" que
luta por outro " sen humano
Com humildade peyo a voces que
nos fajam ohegar outros nflmeros
de Clamor. Este nfimero que rece
bemos, leram todas as pessoas
da nosso conheolmento.
" Incllna teu ouvido a meu clamor" ( salmos 88,2).

Hondon5polls,31/01/79
I. Reda^ao da CLAMOR
Acabel de ler o tercelro nfimero
de Clamor e flquel chooado.' J&
antes tlnha ouvido falar multo,
sobre a vlola^ao dos dlreitos
humanos. S6 agora, depols
que
11 os fatos concretes slnto-me
pessoalmente respons5vel,de fa
zer alguma colsa em favor das
pessoas que sofrem Injustlpas
nos seus dlreitos elementares .
Pensel_de dlvulgar a sua dooumenta^ao, e por Isso pe$o de en
vlar CLAMOR ao endereyo em clma.
agradecendo seu valloso
t rabalho
Pe. G. L.

cm

i

Sao Paulo, 10/12/78
^amiliares de desaparecidos
AAAA/v\AA/V\ detenidos por razones poh'ticas AAAA/vVva

Ilmo.Senhor
Presldente da Comissao de Dlreitos
Humanos - Palses do Cone Sul
Paz em Crlsto s
Senhor, na semana que se oomemora
o anlversSrlo da DECLARA?ZO DOS
DIREIT03 HUMANOS, em nome de meus
companhelros de oSrcere quero para
benizi-lo, agradeoe-lo humlldemente pela luta em nosso lugar.•._pela coragem e atltude dos crlstaos.
Recebl o exemplar n. 3 de • 0 CLAMOR" a censura do presidio risoou
algumas frases, mas a verdade nunoa serla algemada.
Estou coletando dados sobre vlolaSoes ^e Dlreitos e preparando
urn
ossie.
Sem mals desejo-lhe votes de urn fe
llz Natal, do amlgo RECLUSO

Dlreooifin provisoria; CORRIENTES 1785 - 5° PISO "J" - 1042 - CAPITAL

Estimados compatriotas:

El PETIT0HI0 quip adjuntamos sard ontrogado con
el mayor ndmoro da firmas a loa miambroa da la Comisidn da Derachos Humanos de la OEA qua llegarfi a nuaatro pafs el 28 da mayo).
Invitamos a ustadas a qua sa vinculen con todos
los organismos y personas de vuastro pals da rasidanciajque as identifiquan
con nuaatra situaci<5n,para quo ae dispongan a trabajar esa mismo patitorio
para prasentarlo ante la Embaj ada Argentina el 25 de Mayo).
PROPOHEMOSs
1-Acuardo en cada pals sobM la forma
da trabajo dal PETIT0RI0.
2-Acuardo aobro la forma da prasontataoidn ante la Embajada,
3-Respato)de los originales para consarvarlos para taraas postarioras y entrega da fotocopias a las Embajadas,
4-lnformarno3 sobra vuestras rosoludMcionas al raspacto y sobre la cantidad da firmas
prasantadas).
Padimoa,a3pacialmonto,quo se raspote nuastro texto original y la fecha
da prasantaoidn (25 do Mayo)r,

15/03/79
Sr. Dlretor do CLAMOR;
paz alguns dlos chegou a mlnhas
maos o CLAMOR N2 3, de outubro
de
1978, onde se faz referenda, entre
outros casos, ao desapareolmento de
meus netos e seus pals na Republlca
Argentina. Agrade^o multo esta pub
llca^ao e tudo o que flzerem no sen
tldo de poder saber aonde estao; os
rumores sao que matam a todos.

Un abrazo da argentineEf.

Poderao estes assasslnos dormlr
tranquilos? Convlver com seus, famlllares e flcar com seus
f.lUhos
sem pensar no que fazem com outros?

Pamiliaras da Desaparecidos y Datanidos
por Razones Pollticas

Eu os fellolto e espero
que
slgam em frente porque somos muitos famlllares, especialmente maes,
confiantes nos que como voces, lutam com aflnco por pessoas que nao
conhecem, pelo fato de serem seres
humanos e pelo que Crlsto nos enslnou: "Amal-vos uns aos outros... "
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Con la verdad y la justicia y para alcanzar
la Paz, tan anhelada por la tnayorfa del
Pueblo Argentine, es necesario atender priori tar iamen te" la causa de los Derecho" Humanoe.

Por ello petisioaaraos:
* Que aparezcan con vida los "detenidos-desaparecidos"
* Que sean liberadas en forna inmediata todos los detenidos por razones politicas y grcmiales, sin causa ni
proceso.
* Los que tuvieren causa y/o proceso que sean juzgadoa
de acuerdo a la Constitucion Nacional, con las garantias de la defensa en juicio,
* El uso del derecho de opcion segun lo establecido por
la Constitucion Nacional, sin restricciones ni reglainentaciones que lo desnaturalizan,
* El cese de las acciones que aur. contindan y que notivan esta peticion.

Familiares de desaparecidos y
por

Razones

OZGHJiWo
S'VDlCATos
REPRESSlO ^ CLASSE OPERAF.IA
Atrav6s da Histfirla, as ditaduras
milltares tem demonstrado que um
dos objetlvos fundamentals de sua
a9ao & fazer sllenciar e mesmo
neutrallzar a olasse oper^ria no
que ela tem de mals vital -os sin
dicatos. Nos paises do Cone Sul
os milltares tem seguido a mesma
estratSgla: numa prlmelra
etapa
montam van esquema de repressao
dlreta vlsando destruir as llderan
5as sindicnls,oomlssoes de fdbrloas, etc. A prlsac, morte e desapareclmento sao as armas usadas.
As estruturas slndicals fleam des
guarneoidas nesse oombate repressivo e o movimento oper^rio desor
ganizado, oomo 5 o caso do Uruguai, Chile e Argentina, onde tempos atr^s exlstiam fortes Centrals
Oper^rias com grande for?a de organlzayao e atuajao.

detenidos

PoUticas

^' A

Direccion provisoria: CORRIEMTFS 178S-SePiso "J" - irb?. - CAPITA.
Tel. A 0-806 7
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Una vez *• limpa a oasa
Inloiase uma nova etapa a longo prazo.
Proouram oontrolar totalmente
o
sindioato,tentando ganhar o apoio
das bases. E asslm que surgem os
dlrigentes slndicals corruptos e
pelegos, oomo Benedito Castllho,
no Chile,ou a tentatlva que a Jun
ta Militar argentina esta reallzan
do, atS agora sem exito, com a "Co
missao dos 25" e a " Confederayao
Nacional do Trabalho ( entidades
nao reoonheoidas oflcialmente que
oongregam os dlrigentes dos prinoi
pals sindicatos), aflm de mantelos sob seu controle.
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Uma outra estratSgla 6 a presen9a
de milltares nos locals de trabalho, o que se tomou fato oorrlquei
ro em nossos paises, seja solioltan
do a Identlflcacao das pessoas nas
portas das^fSbrlcas, seja oontrolan
do a produ9ao ou mesmo reprimlndo dT
retamente qualquer manifesta9ao de
descontentamento, Na Bolivia,h5
multo-tempo os mlneircs sao obrlgados a aceltar a presen^a de pelotoes
milltares nas entradas das pr6prlas
minas.
A Jornada de 8 horas, hlst6rlca con
quista do movimento operArlo mundi^
al, est& na realidade anulada.
No
Uruguai
foram oflolallzadas
as
10 horas dlirias,sem falar do fato
em que o operirlo se ve obtlgado a
trabalhar em mSdla de 12 a 14 horas por dia para poder sobrevlver,
Embora o dlrelto de greve tenha si
do abolido, os sindicatos estejam
sob lnterven9ao e as punipoes seJam severas para qualquer ato
de
protesto, o movimento operdrlo aos
Pouoos val se reorganizando.oomo S
o caso dos mlnelros de Chuqulcamata> no Chile, onde em agosto de
1978 consegulram fazer uma greve
sem precedentes. Na Argentina
as
greves dos ferrovlclrlos, dos portu
arlos e dos mecanicos estao obrl-gando a ditadura militar a aceltar
as negocia9oes, o que antes era 1m
posslvel. Asslm pouco a pouoo
o
operariado val reouperando o espa90 que Ihe foi roubado nesse processo de llberta9ao.
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DOCUMENTO

Tlrado da Mensa^em da Anlstla Internaclonal a III Conferensla Geral
do Eplscodado Latino-Amerloano ( Puebla, 1978 )

A SITUACZO DOS DIREITOS KUMAKOS
NO CONTINENTE AMERICANO.
A deterlora9ao do quadro em mul^
tos palses do oontlnente foi ob
Jeto de profunda preooupajao In
ternaolonal durante os filtimos
anos. Os arqulvos da filtima d6oada mostram uma alarmante cronologla de vlolayoes de direltos
humanos.que se estendem do estrelto de Behrlng ao de
MagaIhaes.
Como
se menclonou - e apesar
da dlflculdade de estabeleoer
oifras exatas - estima-se
que
exlstem atualmente mals
de
17.000 presos polltloos e mals
de 30.000 desapareoldos no oontlnente
0 labor de Indivlduos e institu
ifoes pela prote^ao dos direltos iurdamentals dos povos amerloanos enfrenta oada dla novos
e imperlosos desaflos:
- o alarmante fenomeno dos "desapareolmentos", ligado e conlvenola ou toleranoia de autorldades i'overnamentais
em
relayao a vlolencia de grupos
ou 6rgaos por cujos atos aque
las autoridad^s se negam
s
responder;
- o uso slstemfitlco de torturas,
frequentemente incorporando no
vos e sofistlcados mStodos que
aplloam tecnologia modema;
- a oolaborafao entre for9as de
seguran9a de Hlferentes palses
contra refuglados, o que resul
ta multas vezes na tortura ou
morte de indivlduos arbltraria
mente repatrlados a seus palses de orlgem;

cm

i

- a falta de garantlas mlnlmas
que sofrem centenas de refuglados polltloos;
- o terror imposto por organiza9oes parapoliolals ou para
mllltares, que pareoem operar com total Impunidade.
Aumentou tambSm a escala
dos
assassinates polltloos,pratica
dos tanto por organismos gover
namentais ou paragovernamentais quanto por grupos de oposl9ao. Frequentemente se tentou
justifloar a Instituclonallza9ao da vlolencla oomo mStodo
de governo: ela serla uma resposta necessSria a atos ilega1s de movimentos de oposlpao.A
Anlstla Intemaclonal oonsldera por&m que nao hS sltua9ao
algume._capaz de justlfioar a
viola9ao premeditada e sistemiS
tica de direltos humanos garantldos pelas constitul9oes
dos
pr6prlos Estados vloladores.
Cabe notar aqul que os Estados
amerlcanos se destaoam no piano Intemaclonal por oontar
com leglsla9Qes naolonals e ser
signatSrios de convenlos Inter
naolonals que proveem ampla
margem legal para a protepao dos
direltos humanos. Na pr5tloa ,
por&n, o uso abuslvo de legisla9oes de ermergenoia,a prolifera9ao de organiza9oes parapo
liolais por oujos atos os govemos se reousam a responder
e a justifloa9ao da viol2nola
em nome dos valores da oiviliza9ao crista ridicularlzam os
principles teorlcamente reoonheoldos ? prctegidos pelos go
vernos.
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