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EDITORIAL 

DO IMlQUO E DO IIlQCUO 
- Eev.Jaime Wright 

Como aplicar a Paiavra de Deus 
as circunstancias do aqui e do ago 
ra? 

Esta reuniao e ectunenica como 
ecumenica e a preocupagao da. Igreja 
pelo sofrimento dos nossos irmaos ar 
gentinos. 

Ecumenica vem de uma paiavra 
gregp foikoumene), quo quer dicer "o 
mundo habitado". Porque a Igreja en- 
tende que os direitos humanos sao 
uiiiversais e ecumenicos, a Igreja - 
que nao se limita por fronteiras- re 
pele a ideia de que hajam direitos 
humanos "nacionais", isto e: exclusi 
vcc a um determinado pais. 

por isso que a Igreja exten- 
de sua dextra fraternal aos irmaos 
oprimidos em paises vizinhos. Em 
questoes de denuncias de violagoes de 
direitos humanos, a Igreja - no me- 
Ihor estilo profetico e biblico-pre- 
cisa apontar os erros do rei, do in- 
perador, do soberano, do ditador, do 
presidente, do general. 

Tais denuncias nao poderao ja- 
mais ficarem subtraidas por medo de 
caprichos governamentais, ou de uma 
alegada doutrina de seguranga nacio- 
nal, ou de alegadas ingerencias em 
"assuntos de ordem interna". 

A presenga da Comissao Intera- 
mericana de Direitos Humanos da. Or- 
ganizagao dos Estados Americanos 
(OEA) na Argentina e prova mais do 
que concreta do fato de que vivenos 
num mundo interdependente, onde o 
bem-estar dos oprimidos nao se limi- 
ta por fronteiras politicas ou ideo- 
logicas. 

Assim como a Igreja se preocu- 
pa com a condigao humana dos nossos 
irmaos em paises do Cone Sul, ela 
tambem se preocupa com o sofrimento 
de irmaos na Nicaragua, em Cuba, e, 
ate, nos EE.UU. da A. 

No caso especifico da Argenti- 
na, estamos preocupados nao somente 
com as violagoes continuas da Decla- 

ragao Universal aos Direitos Humanos 
mas, especificamente, com dois fa.— 
tos; (l) o terrivel immero de desapa 
recidos; e (2) as leis diabolicas de 
cretadas na semana passada pelo regi 
me militar a proposito dos desapare- 
cidos. 

Seguramente, mais de 10 mil fa- 
milias argentinas choram pelos seus 
desaparecidos. As entidades argenti- 
nas que cuidam deste terrivel proble 
ma documentaram 5.581 casos de ho- 
mans, mulheres e cr^angas que desapa 
receram em consequencia de atos re- 
pressivos do regime militar. Conside 
rando que ha milhares de outros desa 
parecidos que nao podem sen documen 
tados ou por falta de testemunhas.ou 
por falta de coragem, ou por falta 
do recursos, calcula-se que somam a 
mais de 12 mil o numero total de de- 
saparecidos na Argentina. 

Sabemos, por experiencia prc- 
pria no Brasil, que os militares res 
ponsaveis pela repressao e pelos de- 
saparecimentos jamais admitirao sua 
culpabilidade. 

Mada mais iniquo e inocuo, por 
conseguinte, do que tentar passar u- 
ma borracha sobre tais tragedias, o- 
ferecendo a familiares atestados do 
6bvio ululante: que o desaparecido 1 

desapareceu. No caso brasileiro, se- 
ra um acinte inominavel o Sr. Minis- 
tro da Justiga querer usar esse tipo 
de solugao. Seria uma solugao por de 
mais comoda, porquanto o governo bra 
sileiro estaria ao mesmo tempo exi - 
mindo-se de culpa e recusando dar as 
explicagoes que a decencia exige. Eu 
digo "decencia", ja que os princi- 
pios cristaos nao orientaram os go- 
vernos que - invocando uma doutrina 
de seguranga nacional alienigena 
pisotearam os mais sagrados direitos 
da pessoa humana. 

Se repelimos em nossa •patria 
essa comoda tentativa de resolver as 
angustias e incertezas dos nossos de 
saparecidos, ficamos horrorizados pe 
lo cinismo com que se pretende resol 
ver na Argentina o problema cuja di- 
mensao nao tern paralelo em nosso con 
tinente. 
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Suponhaincs que neu irmao desa- j 
parecido esteja numa prisao na Argen 
tina. 0 que exigen as leis argenti - I 
nas decretadas na sanana passada?(l) 1 
One se publique tm edital por 5(cm- j 
co) dlas com o nome da pessoa desapa I 
recida. (2) Oue se espere 90 dias . 
(3) Se men Ixmao nao aparecer nesse I 
prazo, saindo da prisao com seu nome j 
verdadelro ou falso, sua morte pode- I 
ra ser decretada. | 

Essa apoteose da antietlca, es^ I 
j sa legalizagao da ilegitimidade.essa I 
degradagao do Direito nao se passou 
na Alemanha de Hitler, nem no Viet- 
nam, nem na Nicaragua ae Somoza, e 
nem na barbara teocracia iraniana . 

| Foi aqui, pertinho de nos, na Argen— I 
I tina, que se inventou o mais monstruo 
I so artificio iuridico de que a histo 
ria recente tern memoria. Criou-se u- 

1 ma nova categoria de mortos: os mor- j 
j tos presuntivos. E inventou-se uma 
I nova arma mortifera; a lei. 

Ora, e publico e notorio, como 
1 tern denunciado o Clamor, que existem 

numerosos campos de concentragao na . 
Argentina, eufemisticamente chama- 

I dos "campos de rehabilitagao", com I 
I centenas de pi-esos. s 

1 A monstruosidade que pode re- I 
1 sultar dessas leis e o simples geno- j 
[ cidio - o exterminio de todos os pre I 
1 sos que nao estiverem sob os cuida - j 
1 dos do PEN ("Poder Ejecutivo Nacio- I 
1 nal") - para que deixem de causar em I 
j baragos ao: regime. 

| Diante dos apelos que a Igreja j 
de Sao Paulo continua a receber das j 

1 maes e familiares de desaparecidos e I 
1 detidos por razoes politicas na Ar- j 
I gentina, nao podemos deixar de cum- 
1 prir nossa missao profetica, confor- 

me nos ensinam as Escrituras Sagra- 
1 das. Por isso; 

(1) Manifestamos nossa preocu- j 
pagao pelo cerceamento das entidades 

1 argentinas que lutam pelos direitos 
j humanos. 

(2) Intercedemos a favor dos 
nossos irmaos argentinos. 

(3) Oramos pelo sucesso, jus- 

tica, e iraparcialidade da comissao 
Interamericana de Direitos Humanos j 
da OEA. I 

{4) Denunciamos as leis diabolji 
cas ora implantadas pelo regime mili^ I 
tar argentino. ' 

(5) Apelamos para que o nosso 
governo nao caia na tentacao de que— I 
j'gn imitar as leis argentinas. I 

(6) Lembramos que argentinos 
chilenos, paraguaios e uruguaios sao I 
filhos de Deus tambem, membros da 
grande familia latino-americana, vi- | 
tiraas - muito deles - da tacnologaa i 
e "know-how" de repressao que expor- 
tamos para os seus paises. j 

(7) Lembramos, ademais, que re- j 
1 fugiados que aqui estao sofrem conse 

quencias da repressao que o BrasilJ 
exportou. | 

: (8) Se e ironico o fato de 9^6j 
nossas aberturas democraticas estao 

I agora proporcionando refugio - mesmo I 
| que temporario - a irmaos dos paises 

do Cone Sul, nao seria o caso de nos 
sublinharmos nossas mais preciosas I 
tradigoes de generosa hospedagem, de 
anistia, instando para que o gover 
no brasileiro revogue o decreto da 
Junta Militer de 1969, dando, assim, j 
condigoes para que o Brasil abra, co 
mo sempre abriu, seus bragos para re 
ceber irmaos de outras terras? j 

(9) Lembramos, finalmente, que 
o Brasil assinou em 1975, juntamente 
com mais 110 paises. a resolugao das 
Nagoes Unidas (ONU) que da aos pai- 
ses membros da ONU a responsabilida- 
de de "proteger e assegurar os direi_ 
tos humanos aos imigrantes e refugia 

j dos em situagao irregular, sem docu- 
mentos". 

; E seja a nossa prece, sempre, a 
do Salmista: 

"Julgai em favor do fraco e do 
prfao, ao^infeliz e ao indigente fa- 
zei justiga; libertai o fraco e o po 

I bre, livrai—os das maos dos impios.' 
1 (Salmos 82:3-4) 
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CULTO ECUMfMICO EM SOLIIMRIEIMBE AO POI/O VA A5GE.VT7NA 

1. Introiucac: aecentemente o gover 
no militar argentino promul- 
gou um decreto pelo qual se 
outorga a condigao de "morto 
por desaparecimento" a todo 
cidadao que, tendo sido preso 
pelas forgas de seguranga, de 
sapareceu posteriormente de 
maneira definitiva. Tal medi- 
da, que concretamente estabe- 
lece o prazo de 90 dias para 
o comparecimento do desapare- 
cido, mediante convocagao pu- 
blica, significa a legaliza - 
gao pura e simples do crime 
organizado contra cidadaos 
que incomodam o regime. 

Estamos aqui, hoje a noi- 
te, para levantar nossa voz 
contra esse genocidio - cujas 
vitimas potenciais se elevam 
a mais de 12.000 pessoas que 
esperam seu destino nos chama 
dos "campos de reabilitagao". 
Com a promulgagao desse decre 
to, a Argentina se transforma 
num pais onde reina a mais 
absoluta carencia de garan- 
tias em qualquer nivel e onde 
prevalece o naximo desrespei- 
to pela vida e dignidade de 
todos os seus habitantes. 

Queremos proclamar.hoje a 
noite, nao so a nossa esperan 
ga como tambem nossa solida - 
riedade com o povo argentino. 
Que este culto ecumenico seja 
para cada um de nos mais uma 
oportunidade para assumir ^ o 
compromisso de lutar pelo re£ 
peito aos Direitos Humanos. 

2. Saudagao: Cardeal Paulo Evaristo 
Arns 

3. Canto inicial: "CANTO DOS DIEEX- 
TQS" 

4. Oragao inicial: (todos juntos) 

0 DEUS, OUE DERRUEAS OS lM- 
PIOS E OS AGRESSORES,/ OLHA 
PARA 0 TEU POVO NA ARGENTINA,/ 
ATORMENTADO E OPRIMIDO FOR 
UMA DITADURA OBSCTJRANTISTA/ ■ 
QUE NEGA A DIGNIDADE DO K0- 

MEM CRIADO A TUA IMAGEM E SE- 
MELHANQA./ SOCORRA AQUELE PO- 
VO HEROICO/ EM BUSCA DE UKA 
PAZ QUE SEJA FRUTO DA JUSTI- 
QA./ LIBERTA OS DESAPARECI- 
DOS,/ OS OPERARIOS,/ OS ESTU- 
DANTES,/ AS MSES ENCARCERA- 
DAS,/ AS CRIANQAS SEQUESTRA - 
DAS E DESAPARECIDAS,/ VlTIMAS 
DE ESTRUTURAS QUE 0PR1MEM A- 
QUELE PAIS IRMAO/ E TODO 0 CO 
NE SUL./ MOSTRA-NOS A TUA MI- 
JERICORDIA,/ AMPARANDO AQUELE 
POVO HUMILHADO,/ DERRUBANDO 
OS SOBERBOS E OS PODEROSOS ./ 
CONCEDA A TEUS SERVOS A PAZ,/ 
OUE SO SERA ALCANQADA EM PLE- 
NITUDE NO TEU REINO./ INCLINA 
TEU OUVIDO AO CLAMOR DOS DESA 
PARECIDOS,/ A ANGUSTIA DOS 
QUE CHORAM SEUS MORTOS/ E A- 
PRESSA-TE EM NOS SALVAR./ FA- 
ZE QUE DAS MISERIAS,/ DO S0- 
FRIMENTO,/ DO DESESPERO,/ DO 
ODIO,/ ASPECTOS DE UMA SITUA 
QAO DE PECADO,/ GERMINE A ES- 
PERANQA/ E SB FOSSA DBSCOBRIR 
OS S1NAIS/ PARA A CONSTRUQAO 
DE UMA SOCIEDADE JUSTA E FRA- 
TERNA,/ ANTECIPAQSO DO TEU 
REINO./ AMfiMl 

5. Ato penitencial: Irmaos, preparan 
do-nos para ouvir a Palavra 
de Deus,- vamos rever nossa v^L 
da. Estamos feridos porque m_i 
lhares dos nossos irmaos ar- 
gentinos foram arrebatados 1 

prematuramente e milhares con 
tinuam desaparecidos. Serd que 
temos um verdadeiro desejo de 
viver? Isto e: sera que ja 
compreendemos que s6 podererrs 
viver se nos amarmos verdadei 
ramente uns aos outros como 
Cristo nos amou? Existir nao 
significa justamente isto: en 
trar en comunhao, comunicarmo 
-nos, estar com nossos irmaos 
neste mundo? Sera que e isto 
que temos feito? Ou, ao con- 
trario, ainda estamos muito 
fechados em nosso egoismo, em 
vez de cuidar das grandes cau 
sas de nossa sociedade? (Sl- 
lencio) 
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- Senhor, tu ressuscitaste a 
Lazaro. Ressuscita tcmbein a 
todos aqueles que morrerar, 
porque desejaram testemunhar 
tua presenqa no TTiUndo. Nao le 
va em consideracao nossa fra- 
queza e nossa falta de teste- 
raunho. 

Todos: Senhor, ten pledade de 
nos! 

- Cristo, pela tua ressurrei- 
gao santificaste todas as coi 
sas e salvaste a todos os ho- 
nens dando-lhes a esperanga ; 
perdoa-nos se ainda estamos 
presos ao nosso egoismo e nao 
s ajudar s santificar o 
irmao que esta ao nosso lado. 

Todos: Cristo, ten pledade de 
n6sl 

- Senhor, pela tua ressurrel- 
gao libertaste o homem de to- 
dw nal e, sobretudo, da mor- 
te. Perdoa-nos se ainda agi- 
mos de modo contrario ao que 
tu nos propuseste: se ainda 
fazemos o nal, se ainda nao ' 
vivemos na verdade, se ainda 
somos ocasiao de morte para 
nossos irmaos. 

Todos: Senhor, ten piedade de 
nos 1 

5. Canto: "SEU NOME £ JESUS CRISTO" 

7. Trechos do Antigo Testanento : 
ISAIAS 

Leitor 1: "0 Espirito do Senhor 
esta sobre nin, porque me un 
giu; e enviou-me psora anun- 
ciar a Boa-Nova aos pobres.pa 
ra sarar os contritos de cora 
gao, para anunciar aos cati- 
vos a redengao, aos cegos -a 
restauragao da vista,para p6r 
em liberdade os cativos, para 
publicar o ano da graga do Se 
nhor." (isaias 61:1-2) 

Leitor 2: "Reconstruirao as rui_ 
nas antigas, reerguerao. as re 
liquias do passado, restaura 
rao as cidades destruidas, re 

pararao as devastagoes secula- 
res; ... Ja que tiveram parte 
dupla de vergonha e tiveram co 
mo quinhao oprbbrios e escar- 

ros, receberao em sua terra tar_ 
te dupla de heranga, e a aie- 
gria deles sera eterna. Porque 
eu, o Senhor, amo a equidade, 
detesto o fruto da corrupgao; 
por isso vou dar-lhes fielmen- 
te sua recompensa, e concluir 
com eles uma alianga eterna." 
(Isaias 61:4,7-8) 

Leitor T: "Um renovo saira do tron 
co de Jesse, e tun rebento bro- 
tara de suas raizes. Sobre ele 
repousara o Espirito do Senhor, 
espirito de sabedoria e de en- 
tendimento, espirito de cien- 
cia e de tenor do Senhor. Jul- 
gara os fracos com equidade,fa 
ra justiga aos pobres da ter- 
ra, ferira o homem impetuoso 
con uma sentenga de sua boca, 
e com o sopro dos seus labios 
morrera o impio." 
(Isaias 11:1-2,4) 

Leitor 2: "Entao o lobo sera hospe 
de do cordeiro, a pantera se 
deitara ao pe do cabrito, o 
touro e o leao comerao juntos, 
e um menino pequeno os conduzi^ 
"ra. Nao se fara mal nem dano 
em todo o meu santo monte. Por 
que a terra estara cheia da ci 
encia do Senhor assim como as 
aguas recobrem o fundo do mar." 
(Isaias 11:6,9) 

8. Salmo 82: Levanta-se Deus no conse 
Iho divino, no meio dos deuses, 
profere seu julgamento: 
"Ate quando julgareis iniqua- 
mente, favorecendo a causa dos 
impios? 
Julgai em favor do fraco e do 
orfao, ao infeliz e ao indigen 
te fazei justiga; libertai o 
fraco e o pobre, livrai-os das 
maos dos impios." 
Sem nada perceber, sem nada 
compreender, eles avangam na 
escuridao e os fundamentos da 
terra abalam-se todos. 
Eu disse: "Vos sois deuses. 
Sois filhos do Altissimo,todos 
vosl £, contudo, morrereis co 
mo homens e cono principes- 
caireis t" 
Levantai-vos 6 Deus! Julgai 
a terra, porque dominais to-, 
das as nagoes. 
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9, Reflexao - Rev. Jaime Wright. 

10. Canto: "PLEGARIA DE UN LABRADOR" 
11..Trechos do Novo Testanento: HE- 

BREUS 

"A £e e um modo de ja pbssuir 
o que se espera, um meio de 
conhecer as realidades que 
nao se veem. ... Estes, pela 
fe, conquistaram reinos, pra- 
ticaram a justiga, viram se 
realizarem as promessas, amor- 

dagaram a goela dos leoes, ex 
tinguiram o poder do fogo, es 
caoaram do f3o da pspada, re— 
cobraram saude na doenga, mos 
traram-se valentes na guerra, 
repeliram os exercitos es- 
trangeiros• Algumas mulheres 
reencontraran seus mortos pe- 
la ressurreigao• Outros foram 
esquartejados, recusaram o 
res gate para chegar a tuna re!3 
surreigao nelhor/ Outros ain- 
da sofreram a provagao dos es 
carnios, experimentaram o 
agoite, as correntes e as pr^ 
soes. Foram lapidados, serra- 
dos e queinados. Horreram as- 
sassinados com golpes de espa 
da. Levaram vida errante, ves_ 
tidos com peles de carneiro 
ou couro de cabras; oprinidos 
e maltratados, sofreram priva 
goes. Eles, de quem o raundo 
nao era digno, erravam pelos 
desertos e pelas montanhas, 
pelas grutas e cavernas da 
terra. E nao obstante, todos 
eles, se bem que pela fe, te- 
nham recebido ura bom testemu— 
nho, apesar disso nao obtive- 
ram a realizagao da promeasa. 
Pois Deus previa para nos al- 
go de melhor, para que sem 
nos nao chegassem a plena rea 
lizagao.. Por isso nos tamben, 
estando cercados por uma tao 
qrande nuvem de tes temunhas, 
deixando todo o peso que nos 
detem,,e o pecado que nos en- 
volve, corramos con paciencia 
na carreira que nos e propos— 
ta, pondo os olhos no autor e 
consumador da fe, Jesus, o 
qual tendo-lhe sido proposto 
gozo, sofreu a cruz, nao fa- 
zendo nada da ignominia, e es_ 

ta sentado a direita do trono 
de Deus." (Kebreus 11:1,33-40, 
12:1-2) 

12. Reflexao - Cardeal Arns 

13. Canto: "ASA BRANCA" 

14. Oragoes dos fieis: Fagamos subir 
nossa oragao ao Deus de bonda 
de, dizendo com fe, apos cada 
intengao: FACA JUSTIQA AO FRA- 
CO E AO ORFAO 

* 0 povo da Argentina nao e 
respeitado e esta sofrendoaten 
tados a propria vida; por isso 
te pedimos ... 

* A Assembleia Permanente dos 
Direitos Humanos, a Liga Argen 
tina pelos Direitos da Pessoa 
Humana, o Movimento Ecumenico 
em Prol dos Direitos Humanos, 
os Familiares de Desaparecidos 
e Detidos por Razoes Politi- 
cos, entidades que defendem os 
direitos humanos na Argentina, 
foram invadidas e impedidas de 
prosseguir seu trabalho humani, 
tario; por isso te pedimos ... 

» Por causa do clima de terror 
implantado no pais irmao, mui- 
tas familias estao divididas 
pelo temor, pela suspeigao, pe 
lo desespero; por isso te pedi 
mos ••• 

* Muitas criangas inocentes so 
freram torturas; muitas nasce- 
ram nas prisoes e nao tiveram 
nais contato com seus pais legi 
timos; muitas padecem de trau- 
mas psicologicos causados pela 
perseguigao a seus pais; por 
isso te pedimos ... 

* Muitos pais e maes de , fami- 
lia estao desaparecidos e vao 
ser considerados "mortos". Pa- 

ra que a memoria deles - se-ja 
respeitada e honrada, nos te 
pedimos ... 

* Por aqueles que buscam em 
vao o pai ,■ a mae, o irmao, a 
ima, o filho, a filha, o ami 
go, o colega de trabalho, o 
colega cientista; para • que 
nunca se apague a chama da e£ 
peranga, nos te pedimos ... 
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* A Comissao Interamericana de 
Direitos Hunanos da OEA val 
visitar a Argentina nesta se- 
mana. Pcira que essa r.issao se 
ja objetiva, imparcial, mais 
do cue "diplomatica", nos te 
pedimos ... 

* lies, aqui presentes, quere- 
mos mostrar nossa solidarieda 
de ao povo argentine, vitima 
de arbitrariedades. Nos pedi- 
mos justiga e respeito aos di 
reitos humanos individuais e 
coletivos, e por isso te ped^ 
roos ... 

* Atenda aos nossos pedidos e 
se nossa iorga em nosso enrn- 
promisso de libertagao. Isto 
te pedimos por Cristo Nosso 
Irmao. 

Todos: Ameml 

15. Oragao da Esperanca: 
7:14-17. 

Apocalipse 

Neste trecho da Palavra de 
Deus, Joao narra as persegui- 
goes do Povo de Deus. Mas es- 
te povo perseguido e o que 
faz a historia e tern lugar no 
coragao de Deus. Leiamos jun- 
tos a Palavra de Deus: "ESTES 

SAO OS QUE PASSARAM FELA GRAN 
DE PERSEGUigAC./ ELES LAVARAM 
AS SUAS ROUPAS/ E ELAS PICA- 
RAM ERANCAS COM 0 SANGUE DO 
CORDE1RO./ 6 POR ISSO QUE 
ELES ESTAO DE Ft/ DIANTE DO 
TRONO DO CORDEIRO/ E 0 SERVEM 
DE DIA E DE NOITE NO SEU TEM- 
PLO./ AOUELE OUE ESTA SENTADO 
NO TRONO/ OS PROTEGERA COM A 
SUA PRESENQA./ NUNCA MAIS TE- 
RAO POME, HEM SEDE./ NEM 0 
SOL NEM OUALOUER CAIOR ARDEN- 
TE OS OUEIMARA,/ PORQUE 0 COR 
DEIRO,/ OUE ESTA NO MEIO DO 
TRONO,/ SERA 0 PASTOR DELES,/ 
E OS GUIARA PARA AS FONTES DAS 
AGUAS DA VIDA./ E DEUS ENXUGA 
RA DOS OLHOS DELES TODA LAGRI^ 
MA." 

Rezeraos juntos a oragao da 
Fraternidade: PAI NOSSO ... 

16. Despedida: Cardeal Arns 

17. Canto final: "HERMANO, CAME TU 
MANO" 

Sao Paulo, 4 de setembro de 1979 
Comissao Arquidiocesana de ' Pastoral 
dos Direitos Humanos e Marginalizados 
Comite de Defesa dos Direitos Huma 
nos para os Paises do Cone Sul - CLA 
MOR. 

NOTICIAS 

A OEA VISIT A A ARGENTINA 

A visita da missao da Comissao 
Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH), da Organizagao dos Estados 
Americanos (OEA), entre os dias 4 e 
20 de setembro, marcou profundamente 
a Argentina. Agora a questao dos di- 
reitos humanos nao pode mais ser igno 
rada oficialmente sob a alegagao de 
que e uma bandeira de luta eng'anosa 
de subversivos e inimigos da patria. 
Afinal foi o proprio presidente, o 
tenente general Jorge Rafael Videla,. 
que convidou a CIDH para investigara 
situagao dos direitos humanos na Ar- 
gentina . 

Claro, o governo argentino nao 
gostou aa visita e nao procurou dis- 
fargar seus sentimentos. "A Argenti- 
na tern uma quota de mortos, presos e 
desaparecidos que somente nos, os ar 
gentinos, podemos julgar e resolver. ' 

A Argentina nao tern nada a esconder 
e de que se envergonhar. Aconteceram 
muitas coisas em nosso pais, admito, 
mas fizeram parte de uma guerra que 
nao procuramos nem desejamos" - de- 
clarou.-o presidente Videla no dia 31 
de agosto, as vesperas da chegada da 
missao da CIDH. 

Mas o descontentamento oficial 
nao ficou apenas em declaragoes ofi- 
ciais..Uma onda de nacionalismo, es- 
timulada peio governo, tomou contada 
Argentina como resposta a chegada 
dos "estrangeiros" da OEA. Sen maio- 
res e>rplicagoes, os carros argenti- 
nos passaram.a circular com um plAs- 
tico adesivo, era forma de coragao. 
Os dizeres eram bastante claros."Los 
argentinos somos derechos y huma- 
nos". Acredita-se que eles .foram con 
feccionados pela Liga Argentina das 
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Vitimas do Terrorismo, uma organiza- 1 
gao criada pelo Ministerio do Inte - 
rior para contrapor-se as manifesta- 
goes de familiares de presos e desa- 
parecidos. A revista direitista Ca- I 
bildo, ligada ao governo, declarou o 
dia da chegada da missao da CIDH co— I 
mo o "Dia da Vergonha Nacional".Mais j 
ainda: a revista promoveu manifesta-j 
goes publicas, recorrendo ate a escoJ 
lares,_para protestar contra uma en- I 
trevista concedida pela Junta Mili-j 
tar a Comissao. 

Dentro dpste clima, n?o foil 
coincidencia a participagao da Argen I 
tina no Campeonato Mundial de Fute- I 
bol Juvenil, realizado em Toquio. A J 
vitdria dos argentinos, ja esperadaj 
foi motivo de um verdadeiro carnaval 1 
de rua em Buenos Aires. Nada melhor J 
para uma campanha nacionalista que | 
mais um titulo internacional para se J 
legao argentine de futebol, campeao j 
mundial em 1978. 

Recursos Legais 

No piano institucional, o go- 
verno tambem tomou providencias. As 
mais importantes foi a Lei sobre De- 

1 saparecidos e a invasao de sedes de ] 
| organismos que cuidam dos direitos | 
| humanos na Argentina. A Lei dos Desa 1 
} parecidos, permite considerar mor- 
1 tos, para efeitos legais, todas as 
] pessoas desapairecidas que, dentro de 
| um determinado prazo, nao responde- 
| rem uma convocagao feita pela im- 
j prensa. Esta convocagao pode ser fei 
J ta pela famllia ou pelo governo. Fa- 
| miliares de presos e desaparecidos ' 
} argentinos protestaraun, mas a lei 
j foi colocada em vigor no dia 12 'de 
j setembro, durante os trabalhos da 
J missao da CIDH. 0 problema e que a 
I lei nao so justifica todas as. arbi— 
] trariedades cometidais pelos governos 
{ militares como podera ate servir de 
j pretexto para que sejam assassinados 
| impunemente os presos que ainda- nao 
j foram mortos ou as pessoas que pos- 

sam ainda ser detidas. A invasao das 
S sedes dos movimentos de direitos hu— 
} manos e das organizagoes de familia- 
1 res de presos e desaparecidos, que 
1 precedeu a chegada dos investigado- 
j res da OEA a Argentina, foi feita 
jcom mandates judiciais e_ executada 

pela Policia Federal. Da AssembleiaJ 
Permanente dos Direitos Humanos foi 1 
confiscada uma publicagao que conti- { 
nha uma lista de 5581 desaparecidos, j 
preparada para auxiliar os trabalhos 1 
da comissao da CIDH. 0 Secretariado 
de Familiares de Desaparecidos e Prel 
sos por Ragoes Politicas foi visita- I 
do pela Policia Federal e por um se- I 
cretario do juiz Federal Jorge G.Lo-I 
pez, no dia 10 de agosto. Monica CorJ 
doba, parente de uma desaparecida el 
colaboradora do Secretariado, foil 
presa sob a acusagao de " presumivelJ 
instigagclo a falso tcstemunho", So 
foi libertada dias depois, ap6s ser 
ouvida por um-juiz federal.Muitos do I 
cumentos foram confiscados. Denun-1 
cias de sequestro com provas, teste-1 
munhos de ex-presos, correspondencia 1 
pronta para ser enviada e outros do-j 
cumentos foram levados pelos polici-J 
ais. Foi mais uma maneira encontrada j 
para prejudicar os trabalhos da CIDH,! 
pois o Secretariado estava preparan- j 
do um farto material para ajudar nas j 
investigagoes. 

Seguestros 

Quando a CIDH iniciou. as mves 
tigagoes na Argentina, no dia 7 de 
outubro, foi seguestrado em Mendoza 
o medico Elio valderramos, de 34 

I anos. Segundo sua esposa, ele deixou 
o hospital San Rafael, onde. trabalha j 

I va, para atender'um chamado telefoni 
I co de longa distancia e nao voltou . 
j No fim do dia, cinco homens a paisa- 
J na, que diziam pertencer a um. orgao 
j de informagao, informaram a senhora 
| Valderramos que seu marido estava de 
1 tido, mas nao informaram as -; razoes 
j da prisao e o local. No dia 16 de ou 
j tubro, a propria CIDH manifestou : ao 
| governo militar argentino "sua. mais 
I profunda preocupagao" pelo desapare- 
{ cimento de toda uma familia.pai,'mae 
| e tres criangas ,v segues trades ^ no dia 
I 14 de outubro, em Buenos Aires-. Cin- 
{ co-homens que se disseram da policia, 
j levaram presos Regino Adolf o Gonza—. 
j lez, de 31 anos, sua mulher Maria 
j Consuelo Castano Blanco de Gonzalez, 
1 de 30 anos, e suas tres filhas,Delia 
{ Teresa,, de cinco anos, Eva Judi-,:.. de 
j quatro, e Mariana, de tres. Os-- pais 
j-foram levados nun carro e as- -crian- 
1 gas noutro, segundo. testemunhas. 
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Entre os dias 3 de agosto e 16 
de setembro, 16 pessoas desaparece- 
ram na Argentina. Era uraa escalada 
de terror para amedontrar as pessoas 
que se dispunham a depor perante os 

investigadores da CIDH. Anteriormen 
te, o governo argentino negou-se a 
receber oficialmente a irlandesa Mai. 
red Carrigan, Premio Nobel da Paz de 
1976, que visitou o paxs a convite 
do Servigo de Justiga e Paz para a 
America Latina, organismo muito pres 
sionado pelo governo, tendo, inclusi^ 
ve, um funcionario sequestrado e lo- 
go depois liberado. Tanto os que pro 
curaram falar ou lalaram com Haired 
Carrigan como os que se preparavam 
para depor junto a CIDH foram ameaga 
dos. A violencia foi desde a declarjj 
gao que os depoentes seriam conside- 
rados inimigos da patria ate a colo- 
cagao de bombas em carros ou residen 
cias. Muitas pessoas, por causa dis- 
so.sairam da Argentina ou passaram 
a viver clandestinaraente, temendo re 
presalias por terem prestado depoi- 
mentos sobre a situagao dos direitos 
humanos. 

Atividades da missao 

Os sete membros da missao da 
CIDH, Andres Aguilar, Carlos Dunshee 
de Abranches, Francisco Bertrand Ga- 
lindo, Luis Tinoco Castro,Marcos Mon 
roy Cabial, Tom Farer e Edmundo Var- 
gas Carreno, trabalharam ativamente 
durante as duas semanas que passaram 
na Argentina. Eles ouviram o governo 
autoridades policiais e receberam de 
nuncias pessoais. Visitaram prisoes 
e organismos de repressao e conversa 
ram com personalidades politicas, a_s 
sociagoes de classes, partidos poli- 
ticos, organismos de defesas de direi 
tos humanos e comissoes de familia- 
res de presos e desaparecidos. A se- 
guir, a txtulo de ilustragao, trans- 
crevemos a pauta de trabalho de dois 
membros da comissao, escolhidos ao 
acaso. 

10 ae setembro 
- Entrevistas com Alfredo Bra- 

vo, Arturo Frondisi, Ernesto Sabato, 
Jacob Timmerman e represent antes da 
Juventude Intransigente,Juventude So 
cialista Popular, Federagao Juvenil 

Corrunista e Federagao Juvenil Socia- 
lista de Vanguarda. 

- Entrevista com o embaixador 
"do Mexico. 

- Kecebimento de denuncias em 
Buenos Aires. 

13 de setembro 

- visita as prisoes de Magda- 
lena. La Plata, Cordoba e Eawson. 

- Entrevistas, em La Plata,com 
o ministro do governo provincial e 
titular da polxcia e com 150 presos. 

- Kecebimento de denuncias em 
Buenos Aires e Cordoba. 

17 de setembro 

- Entrevista com o general Sa- 
siaain (chefe da Policia Federal) e 
com o diretor do Servigo Penitencia- 
rio Federal (general Dotti). 

- Visita a cemiterios da Gran- 
de Buenos Aires e La Plata. 

- Entrevista com Hector Campo- 
ra, seu filho e Abal Medina, na em- 
baixada do Mexico. 

Pesultados 

0 relatorio final da CIDH so- 
bre a situagao da Argentina nao vai 
sair logo. Por enquanto, foram fei- 
tas uma serie de recomendagoes ao go 
verno, de carater secreto, para aten 
der os casos mais urgentes.Falta ain 
da uma reuniao, em Washington, para 
a elaboragao de urn primeiro relato- 
rio, tambem secreto, que as autorida 
des do governo visitado deverao res- 
ponder em 30 dias, fazendo toda e 
qualquer observagao que julgar neces 
saria. Sera com base nessas observa- 
goes que a Comissao fara o relatorio 
final, que so sera discutido na pr6- 
xima Assembleia Anual da OEA em 1980, 

0 relatorio final vai demorar 
tanto por uma razao muito simples. A 
visita da missao da CIDH estava mar- 
cada para maio, no inxcio, mas foi 
adiada propositalmente, com o objeti 
vo de se evitar gue o relatorio fi- 
nal das.j.nvestigagoes fosse apresen- 
tado na Assembleia Anual realizada , 
ha pouco, em La Paz. 0 atual presi- 
dente da OEA, Alejandro Orfilla, foi 
candidate a reeleigao era La Paz e ca 
nhou. Se o relatorio fosse apresenta 
do em La Paz, a candidatura de Or- 
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filla certamente teria sido prejudi- 
cada. E Orfilla, membro da oligar- 
quia argentina, e uma pega diplomati 
ca importante dos militares a fren- 
te da OEA. 

Antes de deixar Buenos Aires, 
os investigadores divulgaram uma no— 
ta oficial, deixando bem claro que 
"o governo argentino se comprometeu, 
junto a Comissao, a nao efetuar ne- 
nhum tipo de represalia contra as 
pessoas que prestaram decoimento a 
Comissao....bem como contra as enti- 
dades que apresentaram denuncias" 
Assim, ficou mais uma vez patente que 
a questao dos direitos humanos foi 
admitida como ponto de debate pelos 
governantes militares. 

Talvez o melhor resultado, ate 
agora, da missao foi a libertagao do 
jornalista Jacob Timmerman, do jor- 

nal La Opinion, que chegou a provo- 
car revolta entre os militares consi 
derados duros. Timmerman tinha sido 
preso em abril de 1977, acusado de 
financiar a guerrilha. Nada foi com- 
provado e, apesar de ter sido coloca 
do em liberdade pela Justiga, foi 
mantido em prisao domiciliar, com po 
liciais dentro de sua casa, ate que 
viajou para Israel, no dia 25 de se- 
tembro. 0 ex presidente Hector Campo 
ra teve menos sorte. Ele esta doente, 
ao que parece desde que se refugiou 
na embaixada do Mexico, em 1976. Ele 
sofre de cancer e seu estado e cada 
vez mais precario. A CIDH intercedeu 
por ele, pedindo um salvo-conduto,pa 
IT a Cjiic? 103 32 llOSpi uciliSav-iO ixG TuGXiCO 
0 governo argentino mantem-se infle- 
xxvel e ate ofereceu todas as garan- 
tias e facilidades para que Campora 
seja tratado na Argentina mesmo. 

0 PAPA RECLAWA VEflNltfO VA ARGENTINA" 

Ito dia 20 de outubro de 1979, o Papa Joao Pau 
Lo IX pediu ao governo argentino, durante 
audiencia geral que "a anunciada definigao so 
hre a situagao dos encarcerados seja acelera- 
da". 
"Fazemos um apelo - insistiu- para que rapida 
rrente se deem notlcias scbre os _encarcerado s 
para que haja uma rigorosa adesao a lei e se 
respeite a pessoa flsica e moral, mesmo a da' 
queles que sao eulpades cu foram acusados de 
delitos". 
0 pedido do papa surpreendeu as__autcridades 
argentinas. 0 apelo pontiflcio e a crxtica de 
maior irpacto proveniente da mais alta autori 
dade espiritual reoonhecida pelo governo da 
Junta Militar. Mas, oaro o para e, ao mesro 
tempo, chefe de Estado, esse apelo representa 
tambem, desde um ponto de vista estritamente' 
polxtico-diplcmatico, a intrcmissao mais dire 
fa a respeito desse terra delicado feito por_T 

um chefe de Estado estrangeiro. Contudo, sao 
tao claras as expressoes de adesao filial fei 
tas pelo governo argentino em relagao a Santa 
Se, que agora ele se encontra paralizado para 
raanlfestar seu desagrado diplanatlco pela in- 
tarvengio em assun tos internes, ocrao o fez cu 
tras vezes. 
0 papa foi mais longe ainda. Aconselhando o 
episcopedo argentino, Joao Paulo II pediu que 
intensifique sua vigilancia sobre o terra dos 
direitos humanos. E declarou, alem disso, que 
"a falta de respeito pelos direitos humanos 
foi a ralz da violencia qua afcalou a vlda da 

.ccmnidada naoional". Esta tese, mi to seme - 
,lhante a tese popular de que "a violencia de 

clma provoca a violencia de__baixo", renresen- 
ta uma oposigao categorica as explicacces da- 
das pelo govemo militar sobre a origem da 
violencia no pals. Para a Junta, a raiz da 
violencia esta no ataque sofrido pela scdada 
de por parte das organlzagces subversivas. Ao 
abordar esse assunto, o papa optou por uma v± 
sao crxtica em relagao ao governo, rejeitando 
a tese defendida oficialmente por ele. 
Ate o memento nao houve nenhurca reagao oficl-1 

al as declaragoes do papa. £ particulafmente* 
dificil dar uma resposta, porque o papa e 
mediador do ccnflito ccm o Chile e o governor 
argentino procura identificar-se publicamenta 
can a s posigces da Santa Se. Alguns setores 
oficiais pretendem encontrar uma explicagao ' 
a hanilia papal, diminuindo sua Importancia 
Mas cs cbsarvadores diplatiaticos acham que n5r 
sera facil dlmlnulr a fcrga dessas palavras 
tratardo-se de um papa cam a personalidade de 
Joao Paulo IX, poig esta pesigao podaria le- 
var a Santa Se a aglr ds forma mais dtscreta. 
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UA.IS VE ICQ PESSOAS VETWAS AKEITRAV.IAMEKTE KU!_GOhlGRESSCjJKTEWJA.C10KAL WA ARGEVHVA Zl 

Corn a data de 26.10.79, cinco 
participantes brasileiros nurr. con- 
gresso ir.ternacional na Argentina fa 
zem a segulnte denuncla; 

"No dia 19/10 p.p.estavamos en 
Cordoba fazendo um curso de Psicodra 
raa, ministrado por Zerka Moreno (nor 
te-ainericana), presidente da World 
Center for Psychodrama Sociometry 
and Group Psychotherapy, esposa de 
Jacob Moreno (criador do Psicodra- 
ma), curso este patrocinado pelo Co- 
legio Medico de Cordoba,Institute de 
Psicodrama de La Plata e Associagao 
Cordobesa de Psicoterapia. Os alunos 
- niais dc 100 (cerr.) - (argentj nos, 
uruguaios, italianos, espanhois, bra 
sileiros) todos de nivel universita- 
rio: medicos, psicologos, sociolo- 
gos, professores. 

"Ao meio-dia a policia fechou 
a saida, detendo todos, levando-nos 
sob tutela policial a Cabildo, ale- 
gando ser uma reuniao ilegal e peri- 
gosa (consta ter havido urn telefone- 
ma anonimo). Sem que nos fosse dito 
nada ficamos detidos e incomunicaveis 
na Chefia de Policia, Os estrangei- 
ros foram liberados por volta das 
18,00 horas depois de identificados 
(fotos, impressoes digitals, alguns 
formularies preenchidos,assinamos urn 
documento oficial o qual nao sabemos 
o que e). Os argentinos foram libera 
dos mais tarde - ja noite. Estivemos 
sem comer e sem beber, praticamente 
de pe devido ao grande numero de pes 
soas para urn cubiculo acanhado e su- 
jo. Sabemos que detidos conosco esta 
vam: esposas, filhas de autoridades 

locals e membro do Colegio Medico e 
que estas autoridades trabalharam pa 
ra a nossa liberacao antes das 24 
(vinte e quatro) horas usuais de de- 
tencao para averiguagao; procurararo 
liberar os estrangeiros em primei- 
ro lugar. 

"Soubemos, posteriormente, que 
a policia alegava nao ter sido tira- 
da ma permissao especifica para o 
curso. No entanto nenhuma satisfacao 
nos foi dada, sendo tratados de for- 
ma arbitraria e violadora, sem nada 
termos feito. Nao nos foi permitido 
sequer contato com nosso consulado 
ou embaivada. P^i-nos incomorronsi- 
vel a humilhacao e nenhuma satisfa - 
gao dos policiais. 

"Reportagem em jornal da cidade, 
no dia seguinte, afirma uma inverda- 
de. Nao fomos (os estrangeiros) libe 
rados imediatamente e fomos,todos os 
participantes do curso, identifica- 
dos (impressoes datiloscopicas, fo- 
tos, etc.) ccmo qualquer criminoso 
ou subversive sem o sermos. 

"Continuamos o curso normalmen- 
te no dia 20 e 21, conforme progra- 
ma. Apesar de toda a violagao humana 
humilhagao e vexame, nao tomamos ati 
tude nenhuma.la por respeito ao pals 
aos nossos amigos argentinos e pelo 
medo de que fomos possuidos:poderia- 
mos ter desaparecido e ninguera sabe- 
ria!" 

(ass.): -Miguel Perez Navarro, Vania 
de Lara Crellier, Jose Carlos Landi- 
ni, Dagmar Casanova Perez, Wilson 
Jose Carbone Panella. 

msjONEJM COMETH SaiC&JC 

No dia 12 de outubro Edgardo Guerra foi des 
ooberto an sua cela, enforcado, na prisao T 

Rawson, na Argentina. 
De aoordo oon a entidade, "Familiares de De 
saparecidos e Presos per razoes pollPicas"7 
Edgardo Guerra estava ha tempo rum estcdo ' 
de profunda depressao, devido a ausencia de 
vlsitas por memhros da sua famllia e par * 
causa_da falta de assistencia espiritual. 
Sua mae, que rora a 2.000 kms de"distancia, 
em Corrientes, esta doente. Sua esposa, Ca- 
sebona de Guerra, i prisicneira tambem e es 
ta detida em Villa Devoto, sn Buenos Aires. 

Ha varios anos que ele'hab" tina nopicias de 
seu filho. 
Pouoo antes de sua morte, solicitaram que ' 
Edgardo Guerra fosse informante contra seus 
ccrpanheiros na prisao, ao ser txansferido' 
para um novo caijunto de celas. As ultimas' 
palavras cuvidas pelos seus ocrparfieiroe fo 
ran as de uma pronessa de que jamais perde- 
ria sua dignidade ou se suimeteria a qual - 
quer himilhagao. Matou-se parnue nao conse- 
guia siqxartar a terrlvel tragedia da sua 
via. 
Tais fatos exigem uma investlgagao exaustl- 
ya^pelo Judiciarlo, af.1 ni'an seus familiares 
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ARGENTINA 

F AM ILIA 8RASJLEIM, BUSCA FILHO VESAPARECTVO VA ARGENTINA 

NO dia 16 de fevereiro de 1976, toccu o 
telef coe na casa de Cherubim e Suzana Mar- 
ques dos Santos an Sao Paulo. A pessoa que 
chamou Ihes disse que seu filho, Sidney * 
Fix Marques dos Santos de 36 anos, residen 
te em Buenos Aires desde 1972, tirha sido 

Durante os anos de 1978 e ate 20 de 
abril de 1979 mais de 360 sequestros fo- 
ram denunciados na Argentina. Geralmente 
foram feitos can violencia, mas na maio- 
ria dos casos as residencias nao foram ' 
saqueadas. 

A partir deste teleroi*dna, esta fanilXa 
brasileira partilhou o mesmo pesadelo de 
milhares de famllias argentinas, procuran- 
do em vao descobrlr o que aoonteceu a seu 
filho. - . .. —- , .  

0 pai de Sidney contcu o seguinte: 
"A famllia can quan meu filho estava mo 

rando no distrito de la Paternal disse-me7" 
que ro dia 16 de fevereiro mais cu menos ' 
as 3 horas da manhi, dois carros Ford Fal- 
con (tipo de carro usado pelas forgas de 
seguranga) pararam em frente da casa con 
10 honens a paisana, arroados de metralhado 
ras.   

InvadliraiB a faaa e' conegarcro a interro- 
gar a famllia para oonfimar se o meu fi- 
ilho ucrava la. Membros da famllia puderam'. 
ver, atraves da janela, o Sidney dentro de 
\an des carros estacionados junto ao meio ' 
fio. 0s honens nao mostraram qualquer iden- 
tlflcao, mas disseram pertencer a Policia * 
Federal. Revistaram a casa superficialmente 
e decois se retiraram sem informar o que 
iriam fazer can o Sidney. Desde aquele mo - 
mento nada se sabe sctace seu destine". 

Durante tres anos- de esforgos_para descc 
brir o seu paradeiro, apresentagao de "ha - 
bcac carpus", entrevistas e apelos as auto- 
ridades argentinas e hraslleiras, a unica 1 

Infcmagao' cbtida atraves _de deputados ar - 
gentinos, foi a confimagio de que Sidney ' 
foi realmsnte detido por agentes de ssguran 
ga federals. 

De aoordo can o testemunho de algumas 
pessoas que foram liberadas posterionnen 
te, a grande maiorla dos que foram sajues 
trades foi torturada e en oonseuencia r" 
disso, alguns morreram; outros, foram 1 

sinplesnente executados. 

A malor parts dos sequestrndos, Doriirv 
apareceram em lugares oficiais de deten- 
gao ou foram liberados. Os prineiros, fo 
ram sutmetidos a Conselhos de Guerra e 
absolvidos prcvisoriamenta. 

A arbitrariedade a que estas pessoas'.. 
foram suhmetidas, e um_"castlgo" por su- 
pestes crimes de opiniao.    

Nesta situagao, ha dezenas da jovens' 
entre 17 e 18 anos, a maioria ja julgados 
pelos Conselhos da Guerra, e cujos nones' 
nao estao incluldos nas "listas" porque ' 
seus familiares tan medo de se tomaron 1 

alvos de represalias casa fagam uma de- 
nuncla publica. 

Can excegao deste Grupo de Jovens, as 
famllias reagan aos sequestros, judicial- 
roente - apresentando habeas corpus e pu - 
bllcanente - fazendo denuncias detalha - 
das dos acantcclmentos. 

FLXl/IC KChTZI 

Plavio Koutzi.llder estudantil hrasileiro,re 
caitenente liberado apes passar 4 anos nos 
carceres da Argentina,descxeve sua vida na 
prisao, nuroa entrevista ao Jornal Bn Terrco , 
dada sn Paris: 

"anular a vontade polltica e a caj^icida- 
da da resistancia dos prlsicnsiros." 
"Caro os nilitares saban que nao podem dcxrar 
os prisioneiros eles tratam ds_fazer can que 
eles se desgastan ao maximo. Nao se pode can- 
tar nsm asscbiar.Qjando se vai de um^lugar pa 
ra o outro, e sanpre can as maos atras, a ca- 
bega abaixada os olhos mirando o chao. Nao se 
pode ler.naa falar, nesa fazer mcvinertto^aefn ' 
autcrizagao,nem glnastica,naa rlr alto,as ve- 
zes nan sorrlr, pois isso pode ser nal intar- 
pratado pelos guardas. Par isso a resistencia 
passa per tudo...Pode ser a grsve de feme cu' 
a recusa qerai de cunprir crdens, mas pode ' 
ser tambea nao baixar nuito a cabeca, ura for 

na de olhar.. .passar o cigarro ds oontraban- 
do cu o mate'caliente.. .o ahrago dlsfargado' 
que a gente dava clandestlnamente. 

A caracterlstica principal que vai assunlr 
a vida cotidiana nss prisoes argentinas e a 
supressao da todos cs elementos que■permitern 
fomas coletivas de ajuda entre cs presos... 
Viviamos isoladcs uns cos outros, an celas ' 
individuais. Nos recreios de uma hora, par ' 
dia, erarnos obrigados a caminhar en grupos * 
da 2, an clrculo, paler pateo, sem parar.^ 0 
caroanheiro oan quan caminhavamos era o uni- 
oo can quan pedianos falar, TodO'tlpo;ds in- 
fragao as proibigces e punida can castigos ' 
fisiccs brutais;banhos de agua frb-durants * 
dias e roitas,precarla allTnentagao.Mas,para- 
lelanente,ha'm estiirulo a capituIagio,atra~ 
vis do oferecimsnto da um tratamenta mais ' 
brando.Contudo os cases de colaboragao foram 
excscao. ■ 
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-CHILE- 

CHILE: TAI-gfiK KA SEBtS DESAFARECIDOS 

A organizagao Agrupacion de Fa- 
miliares de Detenidos Desaparecidos, 
do Chile, divulgou em Santiago os no 
mes de 7 mulheres gravidas e de tuna 
crianga, de apenas 5 anos de idade , 
sequestradas por motivos politicospe 
la DINA, dirigida pelo general Ma- 
nuel Contreras Sepulveda. 

Pede-se a comunidade internacio 
nal e as organizagoes humanitarias 
de todo o mundo a divulgagao desse 
crime e a coleta de qualquer tipo de 
informagao que .leve ao esclarecimen- 
to desses sequestros. Alguraas das 
presas gravidas, segundo se sabe, de 
ram a luz mas, ate hoje, os bebes 
nao foram localizados nem recupera - 
dos por seus parentes. 

Malvia Rosa Mena Alvarado: foi 
presa no terceiro mes de gravidez, 
junto com o marido, no dia 29 de 
abril de 1976. 

Maria Cecilia Labrin Sazo: presa 
com 3 meses de gravidez, no dia 12 
de agosto de 1974. Extraoficialmente 
sabe-se que ela teve um bebe, do se- 
xo feminino, em margo de 1975. 

Michelle Feha Herreros: presa 
com 8 meses de gravidez, no dia 25 
de junho de 1975. Sabe-se que ela 
deu a luz um bebe, do sexo masculino. 

Cecilia Miguelina Bojanio Abad: 
presa com 4 meses de gravidez, junto 
com o marido, no dia 2 de outubro de 
1974. Ela teve um menino e foi aten- 
dida no parto por medico da prisao 
Cuatro Alamos. 

y 
Gloria Ester Lagos Nilsson:' pre- 

sa com um mes e meio de gravidez, no 
dia 27 de agosto de 1974. 

Reinalda del Carmen Pereira Pla- 
za : presa com 6 meses de gravidez,no 
dia 15 de dezembro de 1976. Sabe-se 
que ela permaneceu mcomunicavel com 
seu bebe, do sexo masculino, na Sala 
Cuna da Casa Correccional. 

Jacqueline Paulette Drouilly Ju- 

rich: presa com 3 meses de gravidez, 
junto com o marido, no dia 30 de ou- 
tubro de 1974. 

Ivan Hontti Araya: com apenas 5 
anos de idade, foi preso com o pai, 
Eugenio Ivan Montti Cordero, no dia 
13 de fevereiro de 1975, por tres 
agentes da DINA. (A raae ja estava de 
tida, na prisao de Cuatro Alamos). 0 
pai e o menino foram conduzidos amar 
rados a Villa Grimaldi. A crianga fi_ 
cou 3 dias nesse local e depois foi 
abandonada num lar para menores dos 
Carabineros. Seu nome foi trocado pa 
ra que pudesse perraanecer entre os 
Carabineros ja que nao tinha idade 
suficiente. 0 paradeiro de Ivan foi 
descoberto por acaso. Seu pai conti- 
nua desaparecido. 

JOtWAI OO 1 V''" 3 6 7^ ■ ■ f CoQ-r*, 

Pob'cia uruguaia assusta 
em Monlevideu a av6 das 
criangas achadas no Chile 
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—URUGUAI - 

TESTEMUNHO VO SK. LINCOLN„ . 

A situagao no Uruguai dos ex-prisionei^ 
ros pollticos tem caracteristicas rauito 
especificas. 

Ha de um lado as dificuldades encontra 
das por qualquer ser humano para reitaprar 
-se na sociedade depois de haver vivido a 
experiencia traumatizante das torturas dos 
campos de concentragao.etc. Por outro la- 
do, a politica dos militares consiste em 
fazre viver o ex-prisioneiro no seio da 
sociedade dentro do clima em que vivia na 
prisao.   

Assim, este deve voltar ao quartel ^24 
horas apds a sua libertagao. Isto nao e ' 
mais do que o comego de uma serie de cons 
trangimentos a que se chama de "liberdade 
vigiada". 

A maioria dos ex-prisioneiros deve a- 
presentar-se as autoridades com uma fre - 
quencia que vai de uma ver por^semana a 
uma vez por mes. Os interrogatories sobre 
suas atividades sao frequentes nestas oca 
sides, como tambera sobre seus amigos e 
suas relagoes, lugares de trabalho, de es 
tudos, etc. Em algumas cidades do interior 
alguns sao obrigados a manter um diario , 
assinado, detalhando todas as suas ativi- 
dades, inclusive as mais intimas. As amea 
gas sao frequentes e se concretizam algu- 
mas vezes sob a forma de uma nova deten - 
gao e com o prosseguimento das torturas. 

Outra proibigao a que devem se submeter 
e a de se reunirem com pessoas que este - 
jam na mesma situagao, o que acentua o 
isolamento que os militares tentam cnar. 

0 ex-prisioneiro se encontra em uma 
contradigao, cada dia maior, entre a neces 
sidade natuarl de entrar em contato com 
outras pessoas e o medo de, com isto,' com 
promete-las. Assim, alarga-se para o ex-^ 
prisioneiro o isolamento, que de um lado^ 
ele se impoe a si mesmo, e_que de outro 
lado e criado pela populagao que, por me- 
do afasta-se dele.   

As dificuldades de sobrevivencia jurtam 
-se ao quadro acima. £ bastante dirtcil ^ 
que uma pessoa que j5 esteve presa possa 
reencontrar sua antiga atividade. seja no 
trabalho, seja nos estudos. 

No caso dos que estudam existem raati - 
zes; ou sao impedidos simplesmente de 
continuar a estudar, ou no caso de serem' 
autorizados, encontrario dificuldades co- 
mo por ex., o fato de nao poderem exercer 
a profissao depois de formados (profisoes 
1iberais, como medicos, arquitetos, etc). 

No que diz respeito aos empregos pu - 
blicos. ha um decreto que impede todo an 
tigo prisioneiro de ocupar um cargo qual_ 
ouer. Existe tambem uma circular do Esta 
do Maior Conjunto (ESMACO), que notifica 
a proibigao de as empresas particulares 
empregarem ex-presos pollticos, e a obri 
gagao de quase todas as empresas pnvatas 
mandarem listas com_os nomes de seus em- 
pregados a este orgao- 

Nao restam mais pue o trabalho artcsa 
nal ou os pequenos empregos que aparecem 
ocasionalmente, o que nao basta para sa- 
tisfazer as necessidades diarias. 

Quando, a angustia do isolamento, jun 
tam-se as dificuldades materials - somen 
te um pequeno numero de ex-presos nao 
tem problemas economicos - ou novas per- 
seguigoes. a situagao obriga a tomar a 
decisao extrema e dolorosa de abandonar' 
o pals. 0 que, ademais, e feito clandes- 
tinamente, na maior partejios casos.pois 
no Uruguai o passaporte so e dado aos ex 
-presos depois de haver sido^saldada a 
dlvida correspondente aojieriodo em que 
estiveram presos (esta dlvida e paga em 
dinheiro) 

Parece-nos necessario denunciar que o 
conjunto dos ex-presos vive numa situa - 
ca5 perigosa, podendo ser objeto de re- 
pressoes maiores do que os atuais ptesos 
oois sobre a seguranga destes os milita- 
res devem responder diretamente; ja_ o 
desaparecimento de um ex-preso e tats 
qrovavel, na medida em que e mais dificii 
"fazer recair a responsabil idade de um fa , 
to destes sobre os militares. pois ha 
sempre meios de apresentar este desapare 
cimento como sendo um caso policial. 
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CMC SAO FEZTAS AS PKIS'ES KO URUGUA1 

Geralmente as detencoes sao 
feitas en residencias, durante a noi 
te. A policia entra nas casas utili- 
zando chaves ir.es tras e corn forte 
apoio de pessoal arrnado. Ouando es- 
tao com pressa ou tem certeza de que 
vao pegar algum "peixe grande", como 
fala a repressao, simplesmente arrom 
bam as portas. 

Primeiro os presos sad leva- 
dos de automovel para alguma praia 
deserta, onde sao vendados. Depois 
sao conduzidos para o chamado " In- 
flerno de la Tablada", local de tor- 
tura e sequestros, pertencente ao 
Servicio de Informaclon y Defensa.do 
Exti cj. i-u uj'uguaio, e ao "Infierno Ver 
de", localizado em um dos galpoes do 
porto de Montevideu, controlado pe- 
los Fusileros Navales de la Marina. 

Entre fevereiro e margo passa 
dos, foram usados os seguintes car- 
ros para transporte de sequestrados 
por motives politicos: um Dodge mo- 
derno (matricula 321-132 ou 3, Monte 
videu), um Ford Impala preto e uma 
Korabi Volkswagen branca, con carroga 
ria aberta. Essa Kombi foi usada tam 
bem, entre agosto e novembro de 1978, 
mas na epoca estava revestida por 
dentro com cortinas amarelas. 

0 "Infierno de la Tablada" fi 
ca numa regiao de Montevideu do mes- 
mo none. Mais concretamente, a re- 
pressao usa o antigo Hotel de la Ta- 
blada,onde pernoitavan, anos atreis , 
os fazendeiros que vinham entregar o 
gado nos frigorificos. 

Os sequestrados, via de regra 
permanecem meses sob tortura no anti_ 
go hotel. Seus gritos de dor, arre- 
piantes, podem ser ouvidos por qual- 
quer pessoa que passe pela regiao ,. 

serviaa pelo onibus 409. 

A viagem ate o Infierno Verde 
e feita de carro, ao son de fitas 
cassete com cargoes da cantora ita- 
liana Eafaela Carcabs. A musica jun- 
tam-se os palavroes e xingamentos 
dos policiais contra os carros e oni 
bus que passam a frente deles. Chega 
dos_no Infierno Verde, os uresos seir 

pre vendados, sao passados por va- 
ries carros estacionados ali por per 
to. Mesmo sem ver, os presos podem 
perceber que funciona ali uma especie 
de oficina mecanica, com piso de pe- 
dras. Percebe-se tambem um portao de 
ferrc por causa do chiado caracterls 
co. Os presos caminliam por uma rampa 
sempre subindo. Chega-se a uma sale, 
por meio de uma escada. Deve ser a 
sala de recepgao, em vista dos gri- 
tos que se ouvem: "Uma nova presa 
caiu na jaula:"; "Caiu hem fulani- 
nho!"; "Caiu, seu filho da puta!" ; 
."Fale, nao se faga de louco. Se nao 
servir para nada, servird pelo menos 
para colocarmos suas palavras no seu 
atestado de obito quando voce der en 
trada jnorto num hospital"; "Caiu, co 
munista filho da puta!". 

A pancadaria conega com gol- 
pes curtos e secos no peito e nas 
costas para que o preso perca a res- 
piragao. Em seguida, vem os cheques 
eletricos e a tortura por afogamento 
Todo o "tratamento" e supervisionado 
por tun medico, encarregado de indi- 
car os limi-tes de resistencia do pre 
so e a hora do reinicio das pancadas 
e do interrogatdrio. Isto dura dias 
e semanas inteiros. Depois os presos 
sao sentados, por dias inteiros, so- 
bre cavaletes, que causam lesoes nos 
drgaos sexuais. 

. COWPIfOES WO "ESTABEtECIMEWTO MIIITAR VE RECLUSIOW KV-'l" 

Agui se enccntram 1350 presos polltlc»s, 
distrlhuidos'da seguinte foma: 

1. Num pavilhao de cinco andares, 500 ce 
las can ceqiacldade para uma pessoa. Ccrrtudo, 
an cada uma vlven dole presos, exoeto no 
setor B do segundo andar. 

2. Cinco barracoes prevlstos para 40 pri 
sionelros, ras todos con o dohro desta lota 
gao. 

Caracterlstlcas do Conjunto de Celes: Ml 
ruta do regime de vida inposto en geral ; a 
todos os andares: 

A. Comnlcagao; Os andares e os setores' 
sao Incanonicaveis entre si. 

B. Saude; Totalmente insuflciente.- Fal- 
tam nedicamentos basicos e instrumental d- 
rurgico indispensavel. A falta de. atervdimm 
to medico causou a rrorte dos corpanheiros T 
Eoberto Earbeito Filipone, Milton Perdtro , 
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Kodolfo Fernandez Qino, Juan Carpal, Mendez 
(Kato), Facheli (Qsito), Garcia, Tartarelo' 
e tantos outros. Merece destanue o fato de 
que recentemente, per falta de atendimento' 
medico, ter-se alastrado um foco infeccioso 
per todo o presidio.   

C. Regime DiscipHnar; Ttotalmente arbi - 
trario. As sanjoes fazam parte do regime de 
tortura psioologica tendente a destruir os 
carpanhelxos e variant de modalidade segundo 
o andar cu o perlodo. Qualquer iDotivo_e va- 
lido para desencadear punigces. "Se nao e - 
xlstir motlvo, cria-se" chegou a afirmar um 
major do exerclto chanado Maclel que e dire 
tor do pavilhao. Os castigos ahrangem diver 
saa formas de irwmmicabilidade, cxno sus- 
pensao do recreio ou dais visltas dos paren- 
tes. A punigao mais rigorosa e o isolamento 
na solitaria ou a reclusao em "la Isla",que 
5 um pavilhao afastado das demais edifica - 
goes, Mele estio cs calabcugos de porta re- 
forgada, sem ventilagao, ilumlnagao e sem a 
gua potivel. Um estrado de ooncreto faz as 
vezes de cama. De dia, e retirado dos pre - 
sos o que possa servir-lhes de agasalho. As 
parades foram ccncretadas com material, salo 
fare e por isso estao permanentemente umldaa 
No inverno, a beeperatxsra atinge txes graus 
negativos. A pena minima e trlnta dias nes- 
te local. £ prolhldo tonar banho, fazer a 
barba, ftsnar cu reoeber assistenda medica. 
Isso cria series prcblaias de sauda dos con 
panhelros que passam por la. Ba qualquer T 

caso, o preso deve permaneoer sentado duran 
te o dia todo, sob a vigilancia de carcerei 
ros que, frequentaxnte batera a porta das 
eelas. 

D. Alinentaran; Insufidente an quantlda 
de e m q<iaHHariP- Os 1.350 detentos rece - 
ban por dia; 250 litres de leite; 1.200 qui 

los de came, dos quais 300 sao para os 1 

detentos e o restante para as autor idades; 
verduras de baixa qualidade que passam pe- 
lo mesmo processo de selegao; fruta so 3 
vezes por semana e tambem "esoolhida"; 

E. Hlgiene; O material de linpe- 
za entregue e suflciente para um dia, mas 
deve durar uma sanana. Este material deve 
ser utilizado para a llnpeza das eelasjdes 
banhsiros, da oozinha e dos procrlos pre - 
sos. A quantidade de material costuma au - 
mentar por ocasiao das visitas de organis- 
mos intemadenais cxno a Cruz Vermelha ou 
a Crganizagao Intemadcnal do Trabalho - 
OIT, ou ainda de altas autoridades do pals. 

F. Visltas; Os adultos sao adml- 
tldos em condigoes ncrmais, a cada 15 dias 
para visitas ds 45 mimtos. Podem conuni - 
car-se con os detentos par telefone, atra- 
viz da tro visor de vidro. As autoridades ' 
interferan sempre na conversagio. As visi- 
tas podem ser interrcrpidas, san aviso pre 
vio, par sangio contra o dstento cu contra 
o visitante. Crlangas so sao adaitidas una 
vez par mes. 0 taapo nesse caso, e reduzl- 
do para 30 mlnutos, dependendo do oenrorta 

mento das cariangas. Basta que a crianga fa 
le con cutro preso cu suba em algum lugar7" 
proibldo para interronper a visita. 

G. Recreagao: Cada andar tan dl- 
reito a uma hora par dia. A pratica de es— 
portes depende de permissao dag autorlda — 
des. Os presos devem permanecer agrupados' 
de 2 em 2. Se correrem, pedan ser castlga- 
dos, £ proibido fazer ginastica. Um levan- 
tamento do ano de 77 indicou 120 horas de 
recreio por ano, isto e, 1 hora para cada' 
5 dias. 

Caracterlstlcas de cada andar- 
49 e 59: Estes andares se dlstinguem 1 

dos demais,_porque neles alguns detentos ' 
tem permissao para trabalhar (limpeza, co- 
zinha,_lavanderia, padaria etc.). 

Par em nao estao isentos de torturas fi- 
sicas e psicologlcas e de outxas sangoes; 

29 : Jfests andar, o_tratamanto e irais ' 
rlgoroso. A repressao e mais aguda. As con 
tradigoes do regime oostumam repercutir no 
tratamento que os presos recebem. £ o se- 
tor que apresenta menor percentagem de re- 
creagao anual dependendo do bel prazer dag 
autoridades. 0 pessoal da guarda recebe '. 
instrugces especlais para nao respeitar o 
horarlo de descanso. Sao efetuadas revis - 
tas a noite, e an seu decarso sao destrui- 
dos utensllios, materials de trabalho, fo- 
tografias de parentes e outros pertenoes . 
Fustigagao durante o dia e a noite i a ' 
oonstante no tratamento no andar. Cano vl- 
timas da deterioragao flsica e psiquica da 
oonente deste tratamento, pedemos eltar T 

os detentos Antonio Mas Mas, Alberto Cla 1 

Del Canpo,Walter Gonez, Carabajales 
e cutros, que enlouqueceram. Tcdos recebe - 
ram,_ccmo tratamento, camlsa de forga e re- 
clusao em "La Isla". En ccnsequencia de 1 

doengas prcvocadas per torturas e par falta 
de atendimento medico, alguns tiveram morte 
prsnatura.. £ o caso de Keber Macarlo Perei 
ra, que teve o penis extirpado em consequen 
cia do agravamento de um processo cancerlge 
no, durante a tortura. Estao era situagao se 
melhante; Damlan Cabrera Sureda, que perdeu 
um pulmao nets torturas, bem oaro Nestor Pe- 
tal ta larroza e Pasnial Cuartiani, qua so - 
freram varias intervengoes na coluna e so 
oonseguem andar can mletes.. Ha tamfcow os 
casos de Rodriguez Belete can uma coenga f' 
crcnica sen qualquer tratamento e Jose Legui 
samo, qua perdeu a mao esquerda trabalhando 
na padaria do presidio, e embcara tenha rece 
bido pransssas de cura, so podera recuperar 
10% da raprzeidada de sua mao, 

A superlotagao das celas, tan a vantagem 
de pemitir a ccrunicagao can o canpanheiro 
o que nao coorre con os 51 presos do setae' 
B do segundo andar- Desde a* inauguragao -do 
presidio, a 21 de agosto de 72, ha reclama-' 
goes scbre o isolamento desses presos, que 
so saan das celas quando isto apraz as-auto 
rldades. Destaca-se o caso de Antonio Mas T 

Mas, que peonaneceu 9 meses dentro da cela, 
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sen recrelo nar. banho. Os respansSveis pela 
tortura sao: Carcnel Olsina (dtretor), Te - 
nente-Carcnel Aoosta Giiilsan e Major Gayar- 
do, bar. ocmD o psicologo Brites. 

Destacaraios a seguix a irccrtancia de ' 
Britez na condu^ao pslquica da tortura an ' 
todo o estabelarinento. 

De 1972 a 74, um instxutor nazista orien 
tcu o tratamento dispensado aos presos, ba- 
seando-se em experiencias registradas an ou 
tros presidios do Mundo. Defendla a tese de 
gae o detento deve receber o mlnlmo de all- 
mentagao, o que, segundo ele, o levarla a 
so ser capaz de pensar em ccmo oanseguir um 
pojoo mais de ccmida, inpossibilltando-o de 
pensar em qualquer outra ooisa. 

A situagao e agravada pela atuagao de E- 
Ccuri, encaxicyddo da saude, que apllca um G 
nloo medicamento para todos os detentos que 
psiqulcamente, vao se desequiUhrando. 0 re 
medio e Calmanoil. Este medicamento deixa o 
paciente inoonsciente durante 20 ou 25 dias 
e qucindo oessa seu efeito o doente fica i- 
gual ou pior. 

Sarracoes; 0 regime e sanelhante ao do ' 
49 e 59 anaares. Destaca-se cue, durante a 
gestao do Major Monje -reoonheciGainente um 
cos maiores torturadores do Uruguai - hoove 
casos de tortura em "La Isla". 0 major vi- 
via em permanente estado de embriaguez. 

Bn julho de 73, foram retirados do 29 ' 
andar - ccmo rsfens - Raul Sendic, Julio , 
Marenales, Amilcar f^neras, Lluvera, Elute 
rio Fernandez Huidobro, Jose Mujica Corda- 
no, Jorge Zabalza, Alanizi, Henry Engeens' 
e Mauricio Rosenooff (russo). 

Estes oarpanheiros estao atualmente dis 
triboidos en varies quarteis, em condi goes 
sub hunanas, sem qualquer oontato con o ex 
terior. Acham-se, oonf inados em espagos de 
2 metros quadrados, sem recreio, e constan 
tanente sutmetidos a supllcios flsicos e 
psicoiogicos. Ccmo exemplo, muitas vezes , 
seus familiares reoebem roupas machadas de 
sangue. 

Bn oondigoes piores ainda, esta Raul Sen 
die que se enoontra num fosso subterraneo, 
anteriormente utilizado oono deposito de 
detritos. 

PARAGUAI 

VOUJKCO LAJHC 

No dia 15 de setembro de 1979, foi preao' 
o principal llder da pposigao: Dcrdngo lai- 
no. lalno foi colocado a disposlgao do Poder 
Executive can base no art9 79 da Constitoi - 
gao Mactonal. No dia 20 de julho foi confina 
do em Mbuyapey, a 160 km de Assungao. A acu 
sagao foi a de ber "insultado publlcamente T 

os presldentes do Paraguai e do Brasll" por- 
que - cm uma conferencia da Oniversidade de 
Curitiba -, disse que nao entendia porque ' 
nao se reallzou um enoontro entre os presi - 
dentes depois de o mesmo ter sido anunciado, 
pela litprensa oficial, qualificando o fato ' 
ccmo indlcio de "esfriamento" das relagoes ' 
entre Paraguai e o Brasil. Dnediatamente ' 
seus advegados interpuseraro um "habeas Ccr - 
pus" a Corte Euprema de Justtga que foi nega 
do. A furdamentagao jurldlca do Habeas Cor - 
pus foi baseada no fato de que a aplicigao ' 
do art9 79 nao era cablvel neste caso e, por 
tanto, incxjnstltuclcnal. Esta fundairentagaoT 

nao foi ccntestada pela Corte. 
Apesar dos esforgos arpreendidos por di - 

versas pessoas e entidades - desde a etbaija 
da norte amsricana e do proprio Cynus Vance, 
ate uroa delegagao de politioos da opOsigao ' 
brasileira e do proprio Cardeal Arns nin- 
guem conseguiu nodar a cbstinada medida do 
Presidente Etroessner. 

No dia 05 de ncvembro de 79 foi preso e 1 

mantido inoonunicavel um jomallsta de pres- 
tlglo, presidente do Sindicato dos Jbmalls- 
tas do Paraguai: Eliseo Gonzalez DalVcLLle,su 

pcstacente em oonsaquencia de ter escrlto urr, 
artigo conslderado ofensivo pelo regime, sen 
do enquadrado no art9 79 da Constituigao Na- 
cional. Imediatamente vozes de tndignagao e 

: repudlo se fizeram cuvlr, tanto no imbito Na 
cicnal care no intcrnacional. 0 Sindicato 'r 

dos Jomalistas, o Clube de imprensa, a Igre 
ja, Senadores, Deputados e dirigentes politT 
cos da cposigao, instltuigoes de defesa dos 
Direitos Humanos, entidades estudantis, ar - 
tistas e intelectuais, a Coordenagio Geral 1 

dos orabalhadcres, a Central Paraguaia de 
Trabalhadores, A Associagao dos Professores* 
da Lingua Guarani, George Meany da AFL-CIO , 
Agustln Torres lazo do Institute Americano 1 

para o Desenvolvimento do Slndicalismo Llvre 
e muitas cutras entidades e pessoas formula- 
ram pedidos para a libertagao do citado jor- 
nallsta. Foram interpiostos recursos de K±)eas 
Corpus que foram rechag^dos. 

O Exoepdonal do case, e que a Corte Su - 
prema ordenou a apresentagao do preso, pedi- 
do que foi neoadc pelo Chefe de Pollcla", nu- 
ma clara maniiestagcio de absoluta eubrodina- 
gao do Poder Judiciario ao Executive. Can ' 
Xaino e can Gonzalez Devalle se cunpre um di 
tado da cposigao da que "Etroessner qoer ma- 
nejar o pals, ccro se fosse eua casa" e 
flea claro - para quan tinha duvldafi--, que- 
a palavra do Presidente e a lei. 

Apelamos para tocas as institoigoes que 
lutam pela vigencia dos Direitos Humanos en 
todo o mundo para que ranifestem sua solida 
riedade aos dois jomalistas. 
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REFUGIADOS 
A COM I S3 AO JUST! £ A E PAZ PRESENTE HA COhiSULTA LATINO AMERICANO S0BRE 

REFUGIADOS * 
Somente no Brasil os refugiados 

estao em transito - os refugiados la 
tinoamericanos e os de qualquer ou- 
tro pals. £ uma excegao no continen- 
te. Isto se deve ao decreto da Junta 
Militar de 1969 que proibe a perma- 
nencia desses refugiados no Brasil . 
Assim, este Pais, que se diz acolhe- 
dor, apresenta uma singularidade : 
"refugiados em transito". 

Para debater a situagao dos refu 
giados latinoamericanos - nao so^ no 
Brasil, mas tambem nos demais paises 
- o Conselho Mundial de Igrejas(CMI) 
oatrocinou, de 8 a 11 de outubro,uma 
"Consulta Latinoamericana Sobre Re- 
fugiados". 0 local escolhido foi San 
Jose/na Costa Rica. 

' Participaram como representantes 
do Brasil, o Reverendo Jaime Wright, 
pela Comissao de Justiga e Paz de 
Sao Paulo, e a Srta. Elcy Rodrigues 
Lacerda, pela caritas Brasileira. Ao 
todo eram 14 os paises partrcipan— 
tes: Peru, Paraguai, Venezuela, Hon- 
duras, Guatemala, El Salvador, Mexi- 
co, Panama, Chile, Costa Rica, Argen 
tina, Brasil, Canada e Colombia. 

A situagSo dos refugiados esta 
preocupando o CMI: aqui na America 
Latina, nestes ultimos seis anos,sai 
ram 29.000 refugiados, conforme da- 
dos oficiais. Mas se sabe que, narea 
lidade, o numero e bem maior. 

0 Arcebispo de San Jose, D.Roraan 
Arrieta, falando da situagao em Cos- 
ta Rica, afirmou que nao existem vio 
lagoes de direitos humanos em seu 
pais. E, respondendo a uma pergunta 
sobre os diferentes posicionamentos 
dos episcopados nos diferentes pax - 
ses, ele explicou: "0s episcopados e£ 
tao em diferentes graus de conver- 
sao." 

Como se sabe, Costa Rica, e a u- 
nica democracia entre os paises da 
America Central. Montou um esquema 
especial para a prestagao de servi- 
gos aos refugiados. Na fase da guer-. 
ra na Nicaragua, la'se ' refugxaram 
80.000 nicaraguenses (atualmente a 
maioria ja retornou a Nicaragua). 

A delegagao do Brasil apresentou 
oito propostas a Consulta: 
(l) Denunciar a Doutrina de Seguran- 

ga Nacional que suoordina os direi- 
tos humanos aos interesses de grupos 
financeiros (as multinacionais), cau 
sando a repressao que produz exila - 
dos. 
(2) Fazer campanhas para que os go- 
vernos deem sua adesao ao Estatuto , 
Convengao e Protocolo do ACNUR_(Alto 
Comissariado das Nagoes Unidas para 
Refugiados). 
(3) Solidtar aos governos da Ameri 
ca Latina que permitam a radicagao 
de refugiados latino-americanos em 
seus territ6rios. 
(4) Que entidades de ajuda e o ACNUR 
apoiem a radicagao de exilados do Co 
ne Sul na Nicaragua, em projetos es- 
pecificos inteiramente financiados 
por essas agencias. 
(5) Informar as Igrejas do Primeiro 
Mundo sobre a relagao existente en- 
tre a presenga das multinacionais e 
a repressao no Terceiro Mundo, mos- 
trando a urgencia de incluir a con- 
versao de executives das multinacio- 
nais na missao evangelizadora das 
Igrejas. 
(6) Protestar contra as novas leis 
argentinas que pretendem resolver a 
questao dos desaparecidos. 
(7) Promover intercambio e solidarie 
dade entre grupos que trabalham com 
refugiados. 
(8) Apoiar a indicagao do Arcebispo 
Romero, de El Salvador, para o Pre- 
mio Nobel da Paz-.. „ . 

Antes de termxnar a Consulta,foi 
eleita uma comissao de cinco pessoas 
para coordenar os organismos latino- 
americanos que lidam com refugiados. 
0 Reverendo Jaime Wright foi eleito 
presidente dessa comissao. 

De retorno aq. Brasil, o Reveren- 
do Jaime declarou ser de suma impcr- 
tancia para n6s, brasileiros, o empe 
nho para que seja revogado o decreto 
da Junta Militar de 1969 que ■ proibe 
a permanencia de refugiados-no Pais. 
Esta proibigao - alem degerar a 
clandestinldade- - contraria a indole 
acolhedora do nosso povo, o preceito 
cristao de acolhida aos irmaos, ■ vio- 
lando, ainda, os direitos humanos-.-da 
queles que buscam em nosso Pais' um 
"lugar ao sol". 
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Basta ler;.brar aqueles refugiados 
que buscaram o Eelto: Jose, Maria e 
Jesus (Lc 2,13-15). 0 que teria acou 
tecido a Sagrada Fanilia se o Egito 

tratasse os refugiados do nesr.o jeo- 
to que o Brasil de hoje trata a quan 
tos aqui se refugiar.? (Talvez 300.000 
pessoas?) Ate quando terer.os " refu- 
giados er. transito"?   

■ PEPUTAPO BPASILEIRO APE1A PCR LATINO-MIERICAKOS * 

Na Assembleia Legislativa do Es- 
tado de Sao Paulo o deputado Eduardo 
Matarazzo Suplicy apresentou a se- 
guinte mogao no dia 27 de agosto de 
1979: 

Encontram-se atualmente no Bra- 
sil e, particularmente, en Sao P^u- 
lo, dezenas de milhares de cidadaos 
estranaeiros en aflitiva situagao de 
irregularidade. 

Essa condigao de clandestinidade 
ten atingido, en naior nunero, os la 
tino-americanos, principalmente a 
partir do surginento dos regines au- 
toritarios que ora vigoran en paises 
do Continente, cono Argentina, Uru- 
guai, Chile e Paraguai. Dado o consi 
deravel nunero de estrangeiros vindos 
desses paises, o Governo brasileiro 
ten se negado a conceder a carteira 
nodelo 19 que regularizaria a situa- 
gao dessas pessoas no Pais. 

Necessario se faz considerar os 
notivos da constante saida de uru- 
guaios, chilenos, argentinos e para- 
guaios, alem de outros: 

- 0 indice de desenprego nesses 
paises chega a niveis nuito al- 
tos. 

- Os regimes autoritarios gera- 
ram perseguigoes as pessoas que 
no passado tiveran alguma liga- 
gao a sindicatos ou associagoes 
de trabalhadores, o que dificul- 
ta sobremaneira a procura de tra 
balho. 

Sen possibilidade de sobreviven- 
cia em seu pais de origem, esses es- 
trangeiros ven tentar sua sorte no 
Brasil, devido a sua grande expansao 
e concentragao de industrias, espe- 
cialmente em Sao Paulo, Rio de Janei 
ro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A 
maioria, entretanto, nao satisfaz as 
exigencias do Governo brasileiro que, 
atraves dos Ministerios do Trabalho 
e da Justica, impoe uma serie de res 
trigoes aos imigrantes, dificultando 

~a obtengao do visto de pemanencia. 

Entre as condigoes inpostas, a 
nais grave e referente a exigencia da 
docunentagao, bastante rigida e de- 
satualizada. A legislagao en vigor 
data de 1969 e 1970, exatamente os 
anos em que o Governo brasileiro pro 
curou ser mais exigente com respeito 
a quaisquer ameagas a sua sobreviven 
cia nao democratica. 

Alem disso, as taxas cobradas pe 
lo Institute Adolfo Lutz, entre ou- 
tros, para os exames gerais de sau- 
de, exigidos conforme os Estatutos 
Gerais da Inigragao no Brasil sao 
exorbitantes, o que representa signi 
ficativa barreira a maioria mais ne~ 
cessitada. 

Apesar dos grandes obstaculos e 
da inensa burocracia, esses estran- 
geiros, entre voltaren fracassados e 
sen alternativa de emprego no seu 
pais de origem, e continuar vivendc 
no Brasil en condigoes desumanas, 
trabalhando em sub-empregos, muitas 
vezes abaixo de sua capacidade e es- 
pecializagao, ainda assim preferem 
enfrentar a clandestinidade aqui no 
Brasil. 

Nao podemos permitir que essas 
pessoas continuem vivendo em constan 
te estado de tensao, sen garantia a_l 
guma, sen direitos cono _ cidadaos; 
portanto, tanbem sen deveres. 

Pedimos naior atengao no exan^ 
de cada caso, quando levado ao Depar 
tanento de Inigragao, do Ministerio 
da Justiga. 

Nesse momento cm que o Governo 
se diz favorcivel a normalizagao da 
vida democrlitica, em que o povo cla- 
ma pela Anistia a todos os que parti 
cip'aram de atos politicos em prol de 
suas ideias a favor de un Bras^a 
mais livre e mais justo para todos 
os brasileiros, vemo-nos na obriga- 
cao de ajudar esses estrangeiros • , 
principalmente os dos paises vizi- 
nhos. 

Temos certeza de que, legalizada 
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sua situacao de permanencia no Bra- 
sil, eles irao colaborar conosco no 

jraminho para urn pais social e econo- 
micamente nais desenvolvido.Ademais, 
uma atitude firne em acolher esses 
estrangeiros da forma mais humana 
possivel representara ato da maior 
significagao para o futuro de nossas 
relagoes de amizade com outros povos 

Por estes motives, apresentamos 
a seguinte Mogao. 

A Assembleia Legisljitiva do Esta 

do de Sao Paulo apela ao Excelen 
tissimo Senhor Presidente da Ee- 
publica no sentido de que se dijj 
ne determinar providencias que 
facilitem a permanencia regular 
no Brasil de estrangeiros, prin- 
cipalmente argentinos, chilenos, 
uruguaios e paraguaios, bem como 
de chineses e coreanos, que tern 
tido dificuldade em continuar re 
sidindo em seus paises de ori- 
gem. 

Sala das Sessoes, em 27/08/79 

CRIANCAS 

CAAIPANHA UUNDUL 

Clamor, aos 14.08.79, langou 
uma canpanha mundial a favor das cri 
angas sequestradas e desaparecidas ' 
em consequencia da repressao politi- 
ca nos paises do Cone Sul. 

Naquela ocasiao constatamos que 
conheciamos os nomes de 21 criangas 
pequenas e de 24 adolescentes seque3_ 
trados e desaparecidos, e, ainda, os 
nomes de 54 mulheres desaparecidas , 
que estavam gravidas no momento de 
detengao e cujos filhos, nascidos 
nas prisoes, tambem desapareceram - 
perfazendo um total de 99 criangas 
desaparecidas. 

Desde entao, temos a relatar o 
seguinte: 

X. Foi encontrada uma pequena crian- 
ga, ne 10 na nossa lista, victo- 

ria Lucia Appel Delard, argentma,f_i 
lha de pais chilenos, nascida aos 
24.08.76 e sequestrada aos 10.01.77 
em Cipotelli, Argentina, juntamente 
com sua mae Angelica Delard Cabezas, 
a qual continua desaparecida- 

II. Mais tres (3) pequenas criangas 
foram acrescentadas a lista de 

desaparecidos: 

A. Sabino Jose Abdala, argenti^ 
no, filho de Jose Abdala e de 

Susana Victoria Talabella, nascido 
aos 27.07.74 e desaparecido aos 
16.03.77 entre as Ruas 67 e 167 de 
La Plata, juntamente com seus pais. 

3. Maria Eucenia Gatica, argen 
tir.a, nascida aos 15.02.76 e 

desaparecida .aos 16.03.77 entre as 
Ruas 67 e 167 de La Plata, juntamen 
te com o casal Abdala (ver "A", aci- 
ma). 

C. Felipe Martin Gatica, argen 
tino, nascido aos 22.12.76, se 

questrado em abril de 1977, em Beris 
so, Provincia de Buenos Aires. 

III. Recebemos confirmagao de que 
Liliana Irma Ross, ne 51 em nos 

sa lista de mulheres gravidas, deu 
a luz a gemeos na prisao.em 22.04.77 
Os unicos gemeos nascidos nessas cir 
cunstancias, eles tambem desaparece- 
ram, comb as demais criangas^ 

IV. Temos os nomes de mais catorze 
(14) mulheres desaparecidas que 

estavam gravidas no momento de deten 
gao. 

A. Argentinas 

1. Mirta Graciela Manchiola 
de Otano, com 5 meses de 

gravidez, sequestrada em La Plata , 
aos 05.11.76. 

2. Maria Rosa Ana Tolosa, 
com 6 meses de gravidez, 

sequestrada em Sarandi, Provincia de 
Buenos Aires, aos 09.02.77. 

3. Cristina Marroco, com 2 
meses de gravidez, seque; 

trada em La Plata, aos 18.04.77. 

4. Adriana Martinez Perez, 
com 5 meses de gravidez, 

sequestrada em Buenos Aires, entre 
12 e 26 de junho de 1977. 
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5. Maria .Tmenez del 
Soldati, com 3 meses de J 

gravidez, sequestrada em San Miguel 1 
de Tucuman, aos 28.06.77. 

6. Maria Seounda Casado.com I 
5 meses de gravidez, se- J 

questrada em Hurlmgham,Provincia de j 
Buenos Aires, em junho de 1978. 

7. Patricia .Tulia Roisan- I 
blit de Perez, com 7 me- J 

ses de gravidez, sequestrada aos 06. I 
10.78. 1 

B. Chilenas 

8. Maria Cecilia Labrin Sa- j 
zo, com 3 meses de gra- | 

videz, sequestrada aos 12.08./4, no 
I Chile. 

9. Gloria Ester Lagos Nils- 
' son, com 6 semanas de gra 
Ividez, sequestrada aos 27.08.74, no 
J Chile. 

10. Cecilia Miouelina Boja- 
mc Abad, com 4 meses 

1 de gravidez, sequestrada aos 02.10. i 
174, no Chile. 

11. laccueline Paulette Dro- 
uillv lurich, com 3 rce- 

| ses de gravidez, sequestrada aos] 
30.10.74, no Chile. 

12. Michelle Pent i-rercs, 

com B meses de gravi- J 
dec, sequestrada aos 25.0o./5, 
Chile. I 

13. Nalvia Rosa Mena Alva- j 
rado, com 3 meses de gra I 

videz, sequestrada aos 29.04.76, no J 
Chile. 

14. Beinalda del Carmen Fe- j 
reira Plaza, com 6 me- 

ses de gravidez, sequestrada aos 
15.12.76, no Chile. 

V. Esta lista suplementar de 14 mu- 
Iheres gravidas significa que pe- I 

lo menos mais 14 pequenas criangas 
I estao desaparecidas. I 

1 vi.Sobe a 116. por conseguinte, a r£ 
; lagao de criangas desaparecidas . 

j Pequenas criangas   ^3 
j Adolescentes •.••3  6q 
I Nascidas nas prisoes    
J Total   I 
| vil. Por nacionalidade, essas crian 

gas estao assim divididas: 
96 Argentinas   g 

Chilenas   
Paraguaias   ^ 
Peruanas   g 
Uruguaias   
Total   

a INFANCU MUTILAVA PELO EXllTD 

0 que se procurou destacar foi o^pro- 
blema mais ou mcnos_ignorado de uma vitima 
indireta da repressao politica. Quando se 
submete uma pessoa a tortura e ao exilio.o 
atentado nao se limita a sua propria iden- 
tidade, mas fere tambem sua familia e espe 
cialmente seus filhos, atores precoces de 
uma situagao que os transcende. 

Quando da prisao dos pais e durante 
as visitas ao carcere, as criangas sao te£ 
temunhas e as vezes tambem vitimas deniaus 
tratos policiais; e nos penodos de clan - 

i destinidade dos pais elas sofrem mudangas 
bruscas em suas vidas, e perdem a escolari 
dade e os amigos; e durante temporadas 
mais ou menos longas ficam separadas de urn 
ou de ambos os pais; e finalmente, quando 

I podem se exilar tern que abandonar seus ami 
I gos, seus costumes, seus habitos e seu inio 
I ma para poderem viver no pais de adogao. 

Esse acumulo de experiencias desagra- 
1 daveis e frequentemente agravado por tres 
I circunstancias. Em primeiro lugar, a inf0! 

magao que se da a crianga a respeito dos a 
I contecimentos que originaram sua situagao 

e escassa e confusa, seja de proposito pa- I 
ra evitar sua difusao, seja pela dificulda I 
de de se fornecer a crianga explicagoes 
que ela ainda nao esta em condigoes jie en- j 
tender. Em segundo lugar, o exilio e um J 
hiato que paralisa a construgao de um pro- 
jeto de vida familiar orientada para um I 
futuro preciso. Em terceiro lugar, a ten - 
sao permanente a que sao submetidos ospais I 
em tais condigoes produz entre eles desen- 
tendimentos e rupturas que resultara em sen 
timentos de inseguranga, perda e desamparo 
para os filhos. 

As conclusoes mais gerais do estudo 
indicam que, mesmo que as criangas nao a- | 
presentem problemas quanto aos processes 
intelectuais e de aprendizado, sofrem __ um 
empobrecimento geral no que^se refere a fa 
culdade de representagao e a fantasia, com 
tendencia mais para imitar do que para cri 
ar. 

Ao confirmar na realidade fantasias 
relacionadas com desejos reprimidos, a ex- 
periencia da repressao politica e do exilio 
pode gerar nas criangas uma inibigao mais 
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ou menos pronunciada da capacidade de fan- 
tasia e do pensamento criador. Cabe esporar 
dessa situagao o empobrecimento da produ - 
gao imaginativa, que fica restringida ao 
minimo. 

Este empobreciemnto atinge tambem os 
recursos verbais da crianga. A linguagem ' 
utilizada fica geralmente restringida, apo 
copada e carente de tomeios figurativos , 
de comparagoes e de adjetivagoes enriquece 
doras da expressao. Convent acentuar que es 
sa ocorrencia independe da lingua falada 'r 

no pais que acolheu a familia. 
Nao se notam transtomos na capacida- 

de de apreensao das situagoes nem na de ex 
primi-las. Nao obstante, a tendencia geral 
e inventariar os dados concretos, estabele 
cer relagoes parciais entre eles e evitar' 
proper transformacocs ou hipoteses explica 
tivas. 0 aspecto mais afetado parece ser o 
das relagoes terapo-causa. 

Nos diversos testes de representagao' 
grafica, de verbalizagao e de jogos, obser 
va-se nessas criangas acentuada simplifica 
gio dos recursos representatives e grande""" 
cautela no emprego da fantasia, com o con- 
sequente empobrecimento da produgao fantas 
tica. 

De entrevistas com os pais surgiram ' 
duas hipoteses para explicar esse empobre- 
cimento da capacidade de fantasiar, que e- 
les tambem notam na vida cotidiana das cri 
angas: primeiro, a carencia de_informagao7" 
e de comunicagao que permita as criangas' 
distinguirem nitidamente entre fantasia e 
realidade; segundo, 0 perigo de falar, e 
ate dizer 0 proprio nome, era dado momento' 
da clandestinidade. Os pais destacam o pa 
pel que a imaginagao desempenhou em sua a- 
tividade politica e as dificuldades que en 
contraram depois para conciliar realidade' 
e criagao, faculdades que na crianga exila 
da se excluem dada a necessidade urgente ' 
de adaptagao. 

Em rauitos casos a adaptagao ao novo ' 
raeio se realiza por submissao, atraves de 
atitudes receptivas e repetitivas, evitan- 
do participar e tomar iniciativas. As crian_ 
gas fazem enorme esforgo para se adaptar a 
escola e ao meio, e 0 conseguem sem maiores 
problemas. Mas a necessidade de imitagao e 
tao grande que a adaptagao se da submissa- 
mente, numa atitude puramente receptiva , 
quase sem participagao. Os pais acham que 
esse aspecto e consequencia, por um lado , 
da necessidade que a crianga sente em se ' 
adequar ao ambiente, e de outro, do desejo 
de permanecer fiel a seu pais, a seu idea- 
rio politico e a seu idioma. 

0 que aparecia com maior frequencia ' 
nos testes, nos desenhos, nos jogos e nos 
relates eram a simplificagao, a preocupa - • 
gao de evitar o perigo, o recurso ao con - 
vencional, o isolamento e a discrigao. Ob- 
servou-se que essas atitudes refletem uma' 

profunda ruptura entre o "la" e o "aqui" , 
o "antes" e o "agora", o prazer e a obriga 
gao, a brincadeira e a reaidade. Os pais 
asjionfirmam e justificam pela falta de ' 
dialogo entre adultos e criangas, a estareo 
tipia da linguagem politico-ideologica, a" 
inevitavel interferencia dos avos, a dupla 
exigencia de adaptagao e de fidelidade e 
uma serie de fatores outros derivados da ' 
contradigao entre a origem social e a a ien 
tagao da atividade militante. 

A situagao de perseguigao na clandes- 
tinidade leva 0 casal a procurar uma assijs 
tencia imediata que gera um estado de de - 
pendencia, seja em relagao as famllias de 
origem, seja em relagao as mstituigoes as 
sistenciais. A dependencia e o castigo,jun 
tamente com as modalidades regressivas de 
comportamento que provocam, comprometem a 
imagem des pais frente as criangas. 

Por outro lado, a repressao sobre um' 
grupo significa violencia contra toda a 
comunidade, violencia que gera nos membros 
da comunidade comportamentos tendentes a 
marginalizar o perseguido, cuja culpabili- 
dade se toma evidence diante da necessida 
de de sobrevivencia do resto do grupo. A 
crianga,que.define seus valores conforme a 
sangao dos demais, tern dificuldade em consi 
derar "bom" aquele que todos repelem. 

Mas no exilio a militancia volta a se 
valorizar mediante a solidariedade e as 
vezes o prestlgio do pals que os recebeu , 
o que suscita na crianga uma imagem dupla, 
sustentada por outras tantas duplicidades' 
que se reforgam: a do passado e presence , 
a do pals de origem e pals de adogao, a de 
realidade e mito. Entao o universo infan - 
til se ve fendido radicalmente entre um 
"la" e um "aqui" suscetlveis de se conver- 
terem em lugares sirabolicos privilegiados 
para sustentar toda a ambivalencia. 

Geralmente 0 projeto ideologico dos 
pais nao coincide com os interesses da das 
se a que pertencem, e frequentemente esta' 
em desacordo tambem com os dos avos das 
criangas, a cujos cuidados elas costumam ' 
ficar durante a clandestinidade dos pais . 
Assim, nao e absurdo esperar que as crian- 
gas fiquem sendo depositarias das contradi 
g5es e das ambivalencias que seus pais ex- 
perimentaram em relagao a seus proprios as 
cendentes. 

A imagem do pai, infantilizada pela ' 
marca do castigo, pode nao servir mais pa- 
ra representar a lei, fungao que a crianga, 
transfere para outras pessoas ou institui- 
goes. Mas essas nao tem o afeto can o qual 
0 grupo familiar tempera o rigor da lei^ ' 
que impoe, deixando margem para o exercl - 
cio da liberdade pessoal. 

A crianga filha de exilados sofre o 
impacto de varies discursos simltaneos.cu 
jas informagoes e escala de valores sao cm 
tas vezes xncoerentes e contraditorias.. Da" 
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sancao dos pais, da opiniao geral e da pro 
pria analise inteiectual, dificiliriente po 
deraa crianga extrair criterios eticos e 
de verdade suficientemente claros, comple- 
tos e obietivos, para com eles armar uru 
ideologia funcional. 

Nos testes realicados durante o estu- 
do nota-se acentuada diminuigao da imagem 
do pai: em sou corpo, em seus atnbutos.na 
Dos'sibilidade de desempenliar seu papel. No 
contexto em que se verifica, esta 
cao quase nunca aparece como urn ato de a 
gressao da cnanqa; pelo contrano, e uma 
maneira de preservar o par real e mante 1 
pcrto, proprio e vivo. Nas entrevist 
pais confirmam esta atitude que, seevita 
conflitos no horitonte Mediate, ^oca 0 

Eolamento entre os membros da faraiUa. 
Os testes de represcntaqao grafica re 

velam claramente a incomunicagao, ojsoia- 
mento e os defeitos de cada um dos membros 
da familia. Isto fica maas clar0 ^nd® " 
tratamento dado ao pai, que aparece tota 

mente atrofiado em tamanho_e atrifautos. Em 
compensaqao, a figura da mae aparece mais 
volumosa e geralmente mais alta que a do 
pai. 

Ka consciencia dessas criangas o valor 
dominante e o sucesso; materializado em po 
der, riqueza, vitoria, e no entanto expres 
so atraves de criterios muito vagos. Ao | 
mesmo tempo, ha uma tendencia_a banalitar 
os conflitos e a evitar ocasioes de heroi? 
mo. A subraissao e valorizada e racionalita 
da como a estrategia mais inteligente para 
resolver conflitos, considerados como maus 
em si mcsmos. 

A argumentagao e bastante vaioritada 
como forma de luta, mas o resultado ou o 
desfecho nunca e deixado claro, mantendo-se 
a duvida acerca da eficiencia da razao. 0 
ideario desta argumentagao apoia-se cmprin 
clpios liberais (respeito aos direitos do 
homem, aumento dc salaries, defesa do am__- 
biente.etc.) que se referem serapre ao pars 
de adogao. 

FI1H0 PEPE POP 5EU PAI 

Esta carta foi enviada do dia 
rio Aires Herald e publicada 
no dia 11.05.79. Foi escnta pelo ft 
Iho de Tomas Carmen Di Toff mo o 
qual foi sequestrado, aos 30.11./° , 
por um grupo de homens armados que 
se identificaram como membros das 
forcas de seguranga, ao sair do seu 
trabalho na Companhia de Eletricida- 
de da Provincia de Cordoba. Nao tive 
ram exito todos os esforgos realxza- 
dos por sua familia para aescobnr 
seu paradeiro. 

"Tenho 10 anos, e quero que 
todos os argentinos. especialmente o 
Presidente da pepublica, leiam isto. 
Meu nome e Tomas G. Di Toffino e vi 
vo em Cordoba. Como crianga que sou, 
ja que este e o Ano Internacional da 
Crianga, quero tambem que todos me 
escutem. 

"Ouero perguntar ao presiden 
te da Nagao que noticias tern do meu 
pai, Tomas Carmen Di Toffino, que e 
sapareceu ha dois anos e cinco me- 
ses. Porque quando falta alguera na 
familia e como se alguem arrancasse 
um pedago do coragao. 

"Tenho tres irmaos e irmas, 
minha mae e minha avo. Sinto falta 
do rosto do meu pai, seu sornso.seu 

olhar e os jogos comigo. Ele emeu 
melhor amigo e somente esteve comig j 
oito anos. 

"Lembro que era sua esperangaj 
ter um filho homem. Lembro tambem] 
que ele me ensinou a jegar 
E que juntos tivemos muitas ^aventu- 
ras. £ por isso que pego noticias d_.| 
le." 

c6rdoba. 
(ass.) Tomas G. Di Toffino 
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SERVICOS 

JOINT U0KK1NG GROUP 

GRUPO UNIDO DE TRABALHO (Inglaterra) 
0 "Joint Working Group" (JWG) i uma 
Entidade de ajuda criada em 1974' 
como resultado da influencia de refu 
giados chilenos. Seu objetivo e o de 
coordenar o trabalho de todos os or- 
ganismos de ajuda a refugiados, di*- 
reitos humanos existentes, como por1 

exemplo: "Ockenden Venture", "Britisl- 
Council for Aid to Refugees", "World 
University Service", "Christian Aid" 
"Chile Solidarity Compaign" "Chilean 
Human Rights Commitee" etc... 
No total, existem 22 organizagoes ' 
britanicas representadas na JWG. O 1 

governo assume financeiramente a en- 
tidade e a JWG ja recebeu e ajudou ' 
3.000 refugiados latino-americanos ' 
entre 1974 e 1978: 2.900 do Chile e 
os outros 100 da Argentina, Uruguai* 
e Paraguai. 
Ate 1978 _os_ chilenos mereceram malor 

atengao, mas devido as mudangas da 
situagao de direitos humanos em ou- 
tros paises, a prioridade agora esta 
voltada para a Argentina e para o Pa 
raguai. — 

O programa de ajuda, amplamente de- 
senvolvido por voluntaries, indue ' 
hoteis para a recepgao imediata, cur 
sos de ingles, de orientagao e direl^ 
tos humanos. 
Existem espalhados pela Inglaterra * 
cerca de 30 centres para receber os 
refugiados. 
A JWG oonsegue docuraentagao atraves' 
do governo britanico para os presos' 
pollticos da Argentina e do Uruguai, 
que possara optar pelo exllio e para' 
quem a documentagao facilita a liber 

agao dos carceres. 
Tambem ajuda a quem sofre persegui - 
goes pollticas e a refugiados latino 
-americanos na Argentina e no BrasiE 

m w r 
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CARTAS 

Buenos Aires, 12 de outubro de 1979 

Ilustre Cardeal, 
Sua carta de 25 de agosto passado, 

tern para n5s o significado da mais aE 
ta experssao de solidariedade e o es- 
tlmulo mais precioso que poderia aspi 
xar uma entidade como a nossa, dedica 
ida ha mais de 41 anos a causa da SOL£ 
DARIEDADE A TODAS AS VITIMAS DAS VXO- 
LAgOES DOS DIREITOS HUMANOS E A SUAS' 
EAMlLIAS, sem levar em conta credos , 
ou origens e com absoluta independen- 
cia de qualquer governo que se reveze 
no poder. 

Sentimos de muito perto sua voz de 
alento e perseverancia que significa' 
para nossa comunidade um compromisso' 

de redobrar esforgos que sao necessa- 
rios em favor da plena vigenoia era 1 

nossa patria, dos direitos e de garan 
tias individuals e coletlvas, como ■ 
condigao necessaria para que nosso po 
vo alcance o quanto antes um Estado T 

de Direito. 
As controveraias que sofremoa e as 

dificuldadea que encontramos ao dedi- 
bar maiorea esforgos a servigo de nos 
bo proximo oprimido, sao parte do tra 
balho. As multlplas expreasoes de so- 
lidariedade recebidas de nosso povo e 
de auas organizagoes representativas, 
aasim como as que chegaram de fora de 
nosso pals, nos indicam que trilhamos 
um camlnho justo". 
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Madrid, 26 de agosto de 1979 
Prezados ciinigos e irmaos, 

Mais uma vez chamanos a vossa por- 
ta, a vosso coragao. En neu pals, Ar- 
gentina, o aviso do governo nilitar ' 
que dentro de 3 neses dar-se-ao per " 
falecidos" os ndlhares e ndlhares de 
"presos pollticos - desaparecidos"que 
nao se apresenten publicanente neste' 
prazo, levou a mais tracica angustia' 
a muitos trabalhadores dignos, sindi- 
calistas, cidadaos honestos e habitan 
tes de nossa patria. 

Ninguem ern rneu pars poderia dizer* 
que nunca cometeu uin erro. As culpas' 
de nossas tragedias - uns mais outros 
menos -,devemos reparti-las entre to- 
dos os argentinos. Mas, nao ha expli- 
cagao nem justificatlva que se possa' 
dar, para declarar cono "mortos" to - 
dos "desaparecidos", pois existem da- 
dos de algumas dentre estas pessoas ' 
que demonstram estarem as nesmas com 
vlda nos campos de prisao. 

Sen tentar analisar as consequen - 
cias historicas deste grande drama, ' 
rogo-lhes que fagam tudo o que for ' 
possivel para comunicar-se com o go - 
verno militar da Argentina, solicitan 
do: _ 

1. Oue aparegam com vida os presos 
desaparecidos; 

2. Oue sejam libertados todos os 
presos por razoes pollticas ou sindi- 
cais; 

3. Que se respeitem as liberdades' 
estabelecidas na Constituigao Nacio - 
nal e os Dlreitos Humanos; 

4. Que se suspends o Estado de Sl- 
tio para que o povo argentine, com M 
berdade, com democracia e em paz,cons 
trua um estado de direito; 

inda quero pedir-lhes que enviem 1 

com urgencia telegramas ao Governo Mi^ 
litar para que 4 pessoas sequestradas 
entre 20 e 25 de agosto de 79, sejam' 
libertadas. Seus nomes sao: Maria El- 
sa Martinez - espanhola, 33 anos, do- 
na de casa; Ralmundo Anibal Vlllaflor 
45 anos, operario metalurgico; JosefT 
na Vlllaflor - 26 anos, trabalhadora1 

grafica e_dona de casa; Luis Hassan - 
24 anos, e um membro destacado da co- 
munidade judia na Argentina. 

0 que me faz lembrar destas 4 pes- 
soas sequestradas, e que em horas dl- 
flceis, elas estiveram junto as mais 
dlversas expressoes democraticas da 1 

Argentina, demonstrando elevado espl- 
rlto humanlsta e os princlplos da mo- 
ral fraterna que Cristo nos ensinou. 

Sei que farao o imposslvel. 0 povo 
argentine compreende vossa amizade e 
agradece vossa cooperacao. Obrlgado. 

Sao Paulo, 11 de agosto de 1979 
Estimado D. Paulo, 

Pela presente, queremos manifestar 
-Ihe nossa saudagao afetuosa e nosso 
profundo acradeciraento pelo exito na 
realizagaodo CULTO ECUMENICO em fa- 
vor dos presos pollticos desapareci- 
dos na Argentina. 

0 conhecimento que temos de sua 
preocupagao constante pela vigencia' 
da Declaragao Universal dos Direitos 
Humanos na America Latina e de sua 
uta cotidiana pela instauragao de um 
sistema mais justo para os oprimidos 
nos leva a experssar-lhe nestas slm 
pies linhas nosso afeto, respeito e 
apoio a V.Rva. e a seus colaborado - 
res. 

(a)Grupo de Refugiados de S.Paulo 

* « 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1979 
Eminencia Reverendissimas 

Nos, familiares de presos e desa- 
parecidos por razoes pollticas, tra- 
zemos nosso mais sincere agradecimen 
to pela solidariedade que recebemos^ 
de vossa parte em 25 de agosto p.pas 
sado. 

Estimamos muito suas palavras de* 
alento no . momento em que intensifi 
camos nosso trabalho em fungao da T 

presenga en nosso pais da Comissao ' 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Procuramos avangar en nossa angus 
tiante luta pelo esclareeimento da 
situagao dos desaparecidos e solugao 
dos casos dos presos sen causa e sen 
processo. 

Gostarlamos que entre seus esfor- 
gos nos ajudasse a obter mais compre 
ensao de alguns de nossos bispos.que 
ainda nao se compenetraram da juste- 
za de nossos reclames e ate agora ' 
nao conseguimos gue encabecem nossa* 
via crucis com publics flrmeza e de- 
clsao como tem feito V,Eminencia e 
outros pastores cristaos nos palses' 
irmaos da America Latina. 

Fortalecldos com vossa adesao, en 
viamos nossas mais respeitosas sauda 
g5es ~ 

(a) familiares de Desaparecidos e 
Presos por razoes pollticas . 
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UOCUMENTO: * CPERA^O MATOLE 

Cuase um ano atras, CIAMCH publiccu fo 
tografias de 4 criangas uruguaias desapa- 
recidas na Argentina, sequestradas junto' 
com seus pais numa agio conjunta das for- 
gas de seguranga do Uruguai e Argentina , 
em setembro de 1976. 

Scubemos que muitas pessoas e institux 
goes no mundo inteiro estavam mobilizadas 
rum esforgo de localizar as criangas e 
seus pais, entre elas refugiados urugiaios 
at muitos palses, a Anistia Intemacional, 
SUAU (Secretariado Intemacional dos Ju- 
ristas pela Anistia no Uruguai) e manbros 
do EVP (Partido pela Vitoria do Povo) de 
qua! os pals eram membros. 

Os esforgos de tanta gente foram reccn 
pensados. On julho de 1979, sels meses de 
pois da publicagao das fotcs, duas das T 

quatro criangas foram encontradas an Val- 
paraiso, Chile. Anatoie Caceres de Jullen 
agora oon sete anos de idade, e sua irma, 
lucla Eva, agora ccm 4 arcs, estavam viven 
do con uma famllia chilena desde julho de" 
1977 e estavam na fase dinal de adocao le- 
gal. 

0 drama das criangas canegou dis 26 de 
setembro de 1976, quando a sua casa em 
aienos Aires foi invadlda pela pollcia e 
a sua mae metralhada na barriga, foi leva 
da junto con o seu pai para um destiro ig 
rcrado. (durante 76 mais de 80 exilados ' 
uruguaios vivendo na Argentina fcram se- 
questrados e devolvidos clandestinamente' 
para o Uruguai, 

Tres rreses depois de seran sequestraios 
na Argentina, Anatoie a Lucia Eva fcram ' 
encontrados abandenados na vespera de Na- 
tal ro Parque O'Higglns na cldade de Val- 
paraiso, Chile. Foram levados per policl- 
ais militares a um institute de menores ' 
do govemo^ 

As familias de ttoger Caceres de Juiien 
e Victoria Grlssonas, os pais das cnan - 
gas, nao tinham notlcias deles desde 76 . 
Naquele ano, a mae de Roger, Angelica Ca- 
ceres de Jullen, ocmegou uma busca oorajo 
sa cor seu filho, ncra e netos. 

Escreveu a presldentes, mcnarcas, erbai 
xadcres, impcrtarcu govemos, escreveu car 
tas para o imndo inteiro. 0 Papa Paulo VI 
e o presidente franees Valery Giscara-d'Es 
taing, eram alguns dos pcucos que responde 

, -v. to primeira metade deste ano, Angelica 
recebeu no Uruguai, uma copla do CLfhCR ' 
nV 4. Ela nao perdeu tempo. NUma carta co 
covente se lder.tificou para anos ccmo avo 
de duas das 4 criangas. Ao mesno tarpo na 
Venezuela, um jomal tairbari publiccu fo - 
tos das criangas. Providencialmente, uma 
assistenta social de Valparaiso estava vi 
sitando Caracas. Ela reccnheceu Anatoie T 

cote a crianga levada ao instituto onde ' 
■ela trabaihara na vespera do total de 76. 
A notlcia de que Anatoie e a sua irma code -- 
riam estar at Valparaiso chegou aos ouvidos' 
dos exilados uruguaios que informaram ao Ca- 
mite eela Defesa dos Direitos no Cone Sul 1 

KLAMCR! . 

Decidimos ervxar o Jomalista Ricarao Car 
valho ao Uruguai para reunir dados, princi - 
palmente fotos. Angelica o recebeu con tre - 
mendo entusiasmo traduzido em lagrimas e a- 
fcragos. Depois de anos de luta solitaria,ela 
sentiu pela la. vez,que nao estava mais sozi 
nha. Qt pouco tempo Ricardo conseguiu reunir 
muitos documentcs,fotos e uma procuragao de 
Angelica autorizando a procurar seus netos. 

0 proximo passo foi a ida de amigos da 
famllia Juiien,residentes no Brasil ao Chile. 
Munldos das fotos, tentaram identificar as 
criangas que ao que se sabia estavam adota - 
das por uma famllia. A famllia foi local!za- 
da em Valparaiso. Anatoie e Lucia estavam mo 
rando con um casal chileno, o dentista Jesus 
larrabeiti e sua esposa a professora Silvia' 
Yunes Larrabeiti. Con estas novas provas. An 
gellca foi chamada a S.Paulo.Na chegada,ain- 
da no aeroporto,ouviu emocionada a notlcia ' 
que seus netos estavam no Chile. 

Datinqo dia 22 de julho, Angelica en-bar - 
cou para Santiago, Chile, aocmpanhada por 2 
representantes do CLAMCR, o advogado Luiz 1 

Eduardo Greenhalgh e o jomalista Ricardo ' 
Carvalho. 0 grupo foi reoebido pela represen 
tante da ACNUR no Chile. 

to dia seguinte, depois de contatos can a 
Igreja chilena, o grupo foi a Valparaiso on- 
de enoontraram um advogado contratado para ' 
defender a causa da avo Angelica. Enquanto ' 
os advoqados discutiam os termos da petlgao, 
os representantes da Igreja arranjaram um en 
contro entre o pai adotivo e Angelica. Quan- 
do se enoontraram, Angelica chorox no cmbro' 
do dentista, tcmada pela arogao de estar fi- 
nalmente tao perto de seus netos. Eles ccn•- 
versaram sozinhos. Ela ouviu toda a historia 
de ccno Anatoie e Lucla Eva chegarm a casa ' 
dos Larrabeitls. Mais tarde ela visitcu a ca 
sa onde estavam seus netos e can eles pode T 

conversar. 
to inlcio, Angelica foi apresentada cono' 

amiga da famllia para evitar cheques e mais' 
tarde as criangas ficaram sabendo que ela ' 
era, de fato, sua avo. 
Conoprccesso de aoogao interronpido, Angeli 
ca voltcu ao Uruguai e a Argentina para oon- 
seguir alguns documentos. Uta aoordo foi esta 
belecido entre ela e os pais adotivos; 

1, Anatoie e Lucia Eva manterao seus ver- 
daJeiros nones; 2, Poderao visitar os seus ' 
avos no Uruguai, sob protegio da ACNUR; 3.Se 
qualquer um de seus pais verdadelros reapare 
cerem, as criangas voltarao para eles irredia 
Jairente. 

Prevlslveimente, os jomais chilenos abbf 
daram o caso quase que excluslvarrente oelo T 

lado emccional. 0 sentido mais profundo dc 
caso nao foi analisado, Isto e, a colabora - 
gao mais do que cfavla entre as forgas de se- 
guranga represslvas das varias palses do Co- 
ne Sul. "Operagao Anatoie" prova pela prime! 
ravez, que tres nagoes, sob a guisa de "in - 
taresses de seguranga nadcnal", se envolve- 
rata; em atcs clardestires de reoressao._ 

CLPf-CR tan mostrado segvxidamerSe queTEnA— 
tele a Lucia Eva sao so dois entre milhares' 
da vltiras inccentes de vlolagoes des direi- 
tos hunanos em tcdo o zundo. 
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