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TE0L0GIA DAS BRECHAS

Os regimes mHltares gue Infestara
os parses do Cone Sul sao tao democratlcos quanto uraa sanfona: abrem e
fecham o slstema de acordo com a pre
potinda e as convenlenclas do Instrumental 1 zador.
As brechas que se abrem, no entanto, sao oportunldades para que
pessoas entrem no slstema com o obj£
tlvo de contribuir para que as aberturas sejam cada vez raaiores.
A eficiincla ou nao dessa tecnlca
dependera multo do grupo de referenda da pessoa que ousa 1nserir-se
num contexto estranho. Caso nao haja
urn suporte moral constante por parte
do grupo e, ao mesmo tempo, perseveranga de propositos por parte de
quem ousou aproveltar a brecha, essa
pessoa acabari co-optada, desaparecendo dentro do slstema.
Era terraos de Igreja, deterralnados,
grupos e pessoas assirallarara bem a
"teologia das brechas" durante o pertodo de repressao gerado pelo Ato
Instltucional N9 5 (apos dezembro de
19585.
Ousarara falar, ousaram denundar,
acreditando nos sopros renovadores
do ConcTllo Vaticano II e CELAH/MedellTn. Falaram e denundarara porque

apdados por seus grupos de referenda. Aproveltarara — apesar de araeagados — as brechas do slstema. Encontraram nas Sagradas Escrlturas os
exeraplos concretos e a raensagem da
esperanga para fundamentarem sua pra—
t1ca rellglosa.
A ^teologia das brechas" teve expressao maior nos atos publicos de
comunidades consdentes do Evangelho
e do seu papel na Hlstoda. 0 culto
ecuraenico em memorla de Vladimir He£
zog, por exeraplo,-- com as Forgas Ar
raadas era estado de prontldao na area
de Sao Paulo — coraegou a colocar um
ponto final na repressao paralela. 0
ato da Penha, em solIdariedade aos o
primldos e Injustigados. evltou a ex
pulsao de D. Pedro Casaldaliga, encerrando ameagas que palravara sobre
outros prelados estrangelros.
Mesmo cercada de balonetas caladas por todos os lados, a Igreja nao
se deixou intlraldar. 0 Povo de Oeus
falou. Farao escutou. As brechas foram se abrindo cada vez mais, renovando as esperangas.
' o testemunho que queremos dar
aos nossos Irmaos nos paises vlzinhos do Cone Sul: a "teologia das
brechas" funclonal

ETA OISQUINHO RUIH1...
0 dlsqulnho eontlnua na praga. E
praga nos paTses do Cone Sul.
Durante os 15 anos de repressao
no Brasil, tocava-se 1ntermltentenen
te, especlalmente quando a barra estava^mais pesada — durante o Governo Medici, por exemplo.
A doutrina de seguranga nacional,
unlficadora dos aparelhos represslvos nos paTses do Cone Sul, facilita
nao_so a fabricagao como tambera a d_i_
fusao da letra.
No Urugua 1 , por exemplo, acrescen^
tarara o refrao: "Foram auto-sequestros", para explicarem os desaparecj_
raentos de pequenlnas crlangas.
C1amor N9 9, Karga/1930
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Na Argentina, a maior autorldade
eeleslastica raodlflcou, para pior, a
versao oflclal: "Sao tergiversagoes,
exageros, e calunlas."
No Paraqual.
med1terranearaente
tranqulTa^ "e dos antl-coraunistas
que eles gostam ma!s ."
Ati hoje nem o Urugual, nem a Argentina, e nem o Chile conseguiram
explicar como duas crlanclnhas urugualas sequestradas na Argentina atravessaram os Andes para serem aban
donadas numa praga qualquer de Valpa_
raiso.
0 trabalho regressive de forgas
.pollclals nos paises do Cone Sul, a1
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glndo em conjurto, ccntinua vltimando crlsngas, destruindo faraTlias.
Apareceu, agora^ Inev1tavelraente,
uma versao em ingles,vinda do Chi 1e■
Para ser lida nos "States", evidentje
mente, e na "Great Britain" _{onde
Margaret Thatcher acna que esta tudo
bem no Cone Sul...), e nos escritorlos ar-condlcionados de multinaclonais pelo nundo afora.
Era papel _acetinado, impresso no
Chile, esta la o refrao surrado, us£
do por tantas ditaduras no Cone Sul:
"There is also clear evidence of an
expensive international propaganda

* No mesmo dia o governo uruguaio sPr°^daaP^i?9 ! Argentina -- e TO
proibia uma missio da Cruz Vermelha ruguai. Brasi 1 ecl Argentina
e iu
internacional. de visitar 11 prisiot a ^ca sol^airledada
neiros polTticos, entre eles Univer- de quatro paTses do Cone Sul, cujo*
sindo Diaz e Lilian Celiberti. 0 re- aparelhos policiais estao umdos^ na
gTrae-mTTTfar amTTTguai teme a com repressao
'trina de
provagao, por depoiraentos d1retos,3e desculpa da famigerada doutnna
que o casal foi sequestrado no Bra- seguranga nacional ,
sil por um coraando pararailitar uru• a 19 de margo de 1980, a ONU aguaio que operou com cobertura da po rovou uraa resolugao pedindo ao ChiiTcia brasileira. Nem a Cruz verrae^ garantia da concessao de habeas
lha Internacional escapa do cimsmo corpus „ desde ^73 s5 Um foi conuruguaio.
_ Cedido aos quase cinco mil pedidos.
• 0 Uruguai possui
a delegagao a resolugao foi aprovada mas com os
raais numerosa na Comissao de Direi- votos contrarios (adivinhew
) do
tos Humanos da Organizagao das Na- Brasil, Uruguai e Argentina, que dis
coes Unidas (ONU), era Genebra, com 0 serara, cinicamente, terera os gnupos
cTnico obietivo de impedir qualquer pro direitos humanos apresentado in
tipo de condenagao ao regime do formagoes parciais hostis contra 0
paTs. Dessa delegagao faz parte ura chile".
railitar que nao e diplomata.
" Aos 29.02.80 a Comissao de Oirei.
E 0 festival de cinisrao que contitoc Humanos da ONU aprovou uraa reso- nua a assolar os paises do Cone Sul,
1ugao condenando o Chile por viola- inclusive - para nossa vergonha —
j A mnran f n 1 O braS 1 1 •

machine working to discredit this
country." Tradu;ao: "Ha tambem_ind'cios claros de uma custosa
maquina
internacional de propaganda trabaIhando para desacreditar este pais."
OmTnimo que se pode dizer e gue
tal versao e ura insulto a inteligencia latino-araericana. Pois os povos
oprimidos e marginalizados sabem que
a realidade e bem outra.
Eta disquinho ruim! Nenhuma cust£
sa maquina chilena ^nacionajjde propaganda conseguira encobrir o caudal
de tragidias humanas provocadas pela
repressao.

FESTIVAL DE CINISHO NO CONE SUL
- Cinisrao. Impudincia, desvergonha,
desfagatez, descararaento.
(Novo
Dicionario Aurelio)
• Era dezembro de 1978, Remigio Giraenez foi detido pela policia brasi;
1eira em Foz do Iguagu e entregue a
polTcia paraguaia. Ele havia vivido
no Brasi! ha 21 anos apos fugir da
perseguigao polTtica do governo do
General Stroessner. Sua esposa brasileira, aflita, busca noticias.
A
ditadura paraguaia se limita a info^
mar, cinicamente, que Remigio Gimenez se encontra, incomunicavel, no
teraTvel Departamento de Investigagoes, em Assungao.
• Sigifredo A1berto Arostegui Valdez.uruguaio residente na Argentina,
foi detido na fronteira com o Brasil
em 21 de outubro de 1979 e localizado, por um advogado do C1 amor, em Po^
sadas. Arostegui havia
coTaborado
com a Comissao Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organizagao
dos Estados Americanos iOEA), fornecendo dados sobre cidadaos uruguaios
desaparecidos na Argentina. A Comissao da OEA recebera garantias oficiais do governo argentine de que nenhuma represalia seria tomada contra
pessoas que colaborassem com ela. Um
mis apos a saTda da Comissao, no entanto, a Argentina cinicamente prendeu o cidadao uruguaio que ousou levar a serio as garantias argentinas.
• Aos 26,02.80 o presidente da Associagao Brasileira
de
Imprensa
(ABI), Barbosa Lima Sobrinho, dirigiu novo apelo ao presidente do Uruguai ,Agaricio Mendez, em favor da li^
bertagao da brasileira Flavia Schilling. Nessa carta Barbosa Lima So-

brinho, que e tambera v1ce-presidente
do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana (CDDPH), destaca a
decisao da justiga do Uruguai no case do cidadao argentine Miguel Angel
Estrella, que teve suspensa sua pena
e foi expulso do pais. Flavia Schilling ji cumpriu sete anos da sua pena e poderia, por igual forma, ten
sua pena suspensa e ser expulsa do
Uruguai. Corao era apelos anteriores,
o governo uruguaio responde com cTnico silencio.

noticias
produziu uma ferida de
DOS N0VE RAISES QUE MAIS VI0LAM DI- dois0 ataque
centTmetros de profundidade no
REITOS HUMANOS QUATRO ESTS0 NO CONE raiocardio,
agravada pelas torturas
SUL DA AMERICA
sofridas apos sua detengao^ em julho
No dia 8 de margo de 1980 a Co- de 1972 por atividades polTticas,
Apos 6 meses foi transferido para
missao de Direitos Humanos da 0rgani_
zagao das Nagoes Unidas |0NU) publi- 0 Penal de Libertad,_"o mator campo
cou uma lista de nove paises conside de concentragao da America",_segundo
rados "modelo constante de graves a descrigao da revista alema Stern.
violagoes" desses direitos: Argenti- Uraa junta medica concordou que Luis
na. Bolivia, Coreia do Sul, RepuoIi- Alberto deveria ser operado.
ca Centro-Africana, Etiopia, IndoneHas os midicos militares reconhesia, Paraquai . Uganda, e Uruguai.
cera que essa delicadTssima operagao
Quatro desses paTses estao no C£ nao pode ser realizada no Uruguai e
ne Sul da America, todos vizinhos do comunicaram tal fato aos seus famiBrasil: Argentina, Bolivia, Paraguai 1iares.
e Uruguai.
Dona Maria conseguiu que uma equi_
A Comissao da ONU passou quatro pe de midicos na Holanda se^interesdias e meio reunida secretamente p£ sasse pelo caso, colocando a sua dis_
posigao, gratuitamente^ seus servira chegar a esse vereoito.
gos. Enviarara cartas as autoridades
militares e raidicas do regime uruguaio. Apos 4 meses a resposta continue a mesraa: silincio.
URUGUAIO S ESPERA DE 0PERAQR0 NO
CORAQSO
Uraa mae brasileira continue luta£
do para salvar a vida do seu filho
Luis Alberto Estradet Cabrera .fi- uruguaio, que ja cumpriu oito dos ci
Iho de Maria Cabrera de Estraoet(bra_ torze anos de sua condenagao.
sileira), casado a pai de dois fiEste caso e 0 de Flavia Schilling
Ihos, foi ferido com uma punhalada coraprovara
falta de sensibi1idade
no coragao, era margo de 1971, fato humanitariaa do
cruel regime uruguaio.
nunca esclarecido.
C1 amor N<J 9, Hargo/1930

• No mesmo dia em que o presidente
da ABI revelava, novamente, seu espTrito huraanitario, a PolTcia Federal brasileira indiciava o casal uruguaio Li 1ian Celiberti e Universindo Diaz — sequestrados em Porto
A1egre em novembro de 1 978 por policiais brasileiros e uruguaios -- por
falsidade ideologica (17), sob a alegagao de que arobos utilizaram nomes falsos em seus passaportes. Tal
fato foi classificado pelo destemido
advogado Omar Ferri como uma "afronta contra o espTrito legislativo e o
espTrito da Justiga". Apos considerar "incrTvel que atravis de uma serie de manipulagoes, de desdobramentos capciosos,_tenham transforraado
as vitiraas em reus", lembrou que pelo menos dois participantes do _sequestro foram identificados e ate h£
je continuam impunes: os inspetores
Orandir Portassi Lucas (o "Didi Ped£
lada") e Joao Augusto_da Rosa (o "l£
no"). Apesar das evidencias, toda a
acuidade, todo o trabalho, todo o em
penho da polTcia brasileira tiveram
uma unica e cTnica diregao:'a de com
provar a situagao irregular no Brasil de Lilian e Universindn.
Clamor N9 9, Margo/ISBO
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GOVERNO SUIfO I.'ITERCEDl PARA
LIDERTAR EaILADO URUGUAIO

Embora a preocupagao mals Imedlata fosse a sorte do jornallsta Alcibiades Gonzalez Delvalle, do ITder
politico Domingo LaTno, e outros ore
sos no Paraguai, o enfoque da confe~
rencia fol mals abrangente, pois os
direltos humanos forara dlscutidos do
ponto de vista social e nao meramente Individual. A declaragao final
/ver DOCUMENTOS. pigina 19—7 reflete
esse enfoque.

Em resposta a uraa carta do Arcebispo de Sao Paulo, o erabalxador
suifo em Buenos Aires Informou que
tern apelado ao governo argentine para que liberte SIGIFREDO ALBERTO
AROSTEGUI VALDE2, exilado uruguaio
detfdo no dla 21 de outubro de 1979.
0 governo suigo ja concedeu um
passaporte para Arostegul e sua esposa e pequena filha.que no moraenConvlria destacar. ainda, os seto estao sob a protegao do Alto Co- guintes
pontos:
ralssariado das Nagoes Unldas para
* Era depoiraentos na Europa, onde se
Refugladcs (ACNUR), no Brasil.
desde sua llbertagao em seArostegul fo! detido urn mes apos encontra
tembro do ano passado.Arailcar Santua saida da Argentina da Comlssao In- cho,
advogado argentine, JecIarou
teraner1cana de Direltos Humanos da
foi Interrogado e torturado nas
Organizagao dos Estados Americanos que
paraguaias por pollcials de
(OEA). Ele desapareceu na frontei- prisoes
paises: Paraguai, Argentina. Urura com o Brasil, mas fo! locallzado 4guai,
e Chile.
uraa seraana depols quando Clamor envlou urn advogado para 1nves11 gar. 0 * Sao nuroerosos os outros casos de
advogado descobrlu que ele havla si- colaboragao entre organlsmos represdo detido apos ter tornado um onlbus sivos da Argentina, Brasil. Chile,
para Buar.os Aires e estava preso no Paraguai, e Uruguai.
RegIraento das Forgas Armadas em Po- * Virias pessoas continuam presas no
sadas, Argentina.
Paraguai por razoes polTticas.O mals
Apos visltas feitas por advoga- antigo e Gull 1ermo Escolastico Ovandos do ACNUR, Arostegul foi posto a fto, preso em 1962 e condenado por um
disposlgao do "Poder Ejecutlvo Naci- tribunal roilitar a 15 ands de prional" (PEN). Corao ele nao havla sao, pena que cumpriu em 1977.
sldo condenado por qualquer ofensa,
prisionelro antigo e Virgie esperado que ele seja solto e de- *lioOutro
Barelro. prlvado de sua lifaerdaportado para a Sulga.
de desde 1764. Nao esta processado.
Deve ser notado que a Comlssao * Constantino Coronel continue ameade Direltos Huraanos da OEA recebeu gaoo de raorte ou oesaparecimento em
uma garantia oflclal do gov.erno arcldade frontelriga com
gentine de que nenhuma represalia aEncarnacion,
Argentina, onde esta preso.
serla tomada contra pessoas que co—
lafcorassem com ela.
* Tambem estao presos por razoes pollticas, desde malo de 1979, Alfonso
Si'va e Saturnina Almada. os guais
ja estlverara presos antenormente du—
aSv" Q ^
rante 10 anos.
* Ainda com relagao ao Brasil, dois
fatos preocupao os paraguaios na irea_dos direitos humanos; (1) as con
digoes de trabalho em Itaipu, e (27
irM/
a expulsao de Tndios de terras paraguaias por empresas brasileiras, fatos ja denunclados pela CPT (ComlsCONFERENCIA INTERTACIONAI SOBRE
sao Pastoral da Terra).
0 PARAGUAI
* A abertura polTtlca brasllelra,
0 Coralte de Defesa dos Direltos bera como o sucesso da_ carapanha naHumanos Para os_PaTses do Cone Sul cional pela anlstia, sao fatores que
(C1amor) fo! a unlca entldade latino trazera esperanga aos exilados paraamencana que se fez representar nT guaios .
1 Conferencla Internaclonal Sobre os * Constatou-se, finalmente, que ainDireltos Humanos no Paraguai, reali- da
prevalece nos paTses do Cone Sul
zada em Londres, Inglaterra. Mais 8
famigerada doutrina de seguranga
grupos estavam representados. 7 da anacional
que relega a segundo piano
Europa e 1 dos EE.UU.
a defesa dos direitos humanos.
4
Clamor N9 9, Hargo/1980

10

11

12

13

CRIADA ASSOCIAQAO DE ADV0GAD0S
LATINO-AMERICANOS

C0NGRESS0 SOBRE TORTURAS, MORTES E
DESAPARECIMENTOS DE PRESOS POLlTICOS

Advogados do Brasil, Chile, Colombia, Paraguai e Peru se reunirara
era Sao Paulo, noverabro ultimo, e decidiram criar uma asscciagao para
defender colegas que_estao sofrendo
perseguigoes devido a sua defesa de
direitos humanos.
"Pobre America", disse o recera-eleito presidente da Associagao, o
advogado brasileiro Belisario dos
Santos Junior, "necessitando de uma
associagao para defender advogados
que defendem direitos humanosl"
A nova associagio, conhecida corao
a AALA, possui vice-presidentes era
varies paTses. Seu primeiro
congresso sera feito em Lima, era april
de 1930. Alem de coletar inforraagoes sobre a situagao de advogados
no continente, ela pretende envlar
observadores para julgamentos onde
direitos de defesa nao sao respeitados.
.Exglicando a necessidade da sua
existencia, os fundadores disseram
que na America Latina forara "implantados regimes jurTdicos e sistemas
de processo e investigagao que, nos
seus aspectos determinantes, desconhecera e desrespeitam os direitos
fundamentals do horaem, particularmente da adrainistragao da justiga,
seja peln aplicagio da novas leis
de seguranga do Estado, concefaidas
sob premissas que sao contrarias a
seguranga da pessoa
humana, seja pela sufaraissao 2enersi izj'i® da justiga as concepgoes^ e praticas dos governos nesses paTses".
Corao resultado, advogados que estao tantando defender os direitos
humanos contidos era convengoes in^
ternacionais as quaisseus governos
sao signatarios, estao em enorme
desvantagera. Eles sao submetidos a
araeagas, intiraidagoes e, frequentemente, aprisionamento e eles proprios submetidos a tratamento degradante, sera nenhuraa garantia oara o
livre exercTcio de sua profissao.
Muitos advogados _tim sido presos,
torturados e ate assassinados por
defenderem os direitos humanos.
No
Uruguai nao restou nenhum advogado
para defender prisioneiros politicos. Na Argentina, virias centenas
de advogados tim "desaparecido"
apos terem sido sequestrados por forgas de seguranga.
Agora advogados em toda America
Latina estao sendo convidados a se
filiar a Associagao e conscruir_uma
rede de solidariedade e inforraagao.

Era Janeiro reallzou-se, em San
Jose, Costa Rica, um encontro organizado pela Anistia Internacionil so
bre "Torturas, mortes e desaparecimentos de presos polTticos na Amirica Latina". A delegagao que represen
tou o Brasil foi coraposta pelo presT
dente do Conselho Federal da Ordera
dos Advogados do Brasil (0A8), Or.
Eduardo Seabra Fagundes, pelo_ex-pro
curador geral do Estado de Sao Paulo, Dr. Hello Bicudo, pelo Padre Roberto Grand-Maison e Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, da Comlssao Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Huma
nos e Marginalizados de Sao Paulo, e
pela psicologa Kimie Yamaraoto ,_do N5
cleo de Profissionais de Saude do
Comiti Brasileiro pela Anistla(CBA),
Sao Paulo.
A comissao que tratou dos assuntos JurTdicos e governamentais chegou as seguintes conclusoes:
1) A tortura e_ura mal generality
do e de uso sistematico nas ditaduras railitares da America Latina e,
em grau cada vez maior, em outros
regimes que nao ostentam este carater.
2) As ditaduras militares utilizara a tortura contra seus adversarios polTticos -- quer sejam militantes organizados em partidos polTticos, quer sejam dirigentes e membros
de sindicatos e organizagoes de trabalhadores do campo ou da cidade,
quer sejam profissionais liberais e
estudantes.
3) Independenteraente da natureza
dos regimes polTticos, a tortura tern
sido utilizada sistematicaraente contra populagoes indTgenas. As ditaduras militares usam a tortura como
instruraento premeditado de_ sua poiTtica e a sua pratica nao e de iniciativa e responsabi1idade isolada
de alguns funcionarios. Tal constatagao levou a compreensao de que a
tortura, nesses paises, adquire o ca
rater de crime contra a humanidade,
o que poe em perigo a paz.
Com relagao ao conceito de "presos-desaparecidos"
concluiu-se:
(1) que a pessoa i privada de sua 1y
berdade por forgas de seguranga do
governo ou por grupos parami1itares;
(2) que a motivagao da detengao e py
iTtica, direta ou
indiretamente;
(3) que as autoridades se negara a re
conhecer tanto a detengao como a assumir qualquer responsaoi1idade por
ela, ocultando o paradeiro do detido.

Clamor N9 9, Margo/l980
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0 desapareclraento e um ato que tra a vTtima; gratuidade de atendienvoive uraa sirle de violaqoes aos raento da vTtima quando carecer de re
dlreltos fundamentals da pessoa huma cursos para os necessarios atendiraeK
na^ consagrados InternacionalmenteT tos jurTdicos e de saude.
e i sempre um ato cruel e desumano,
delxando a vTtima completamenteinde
Cora relagao aos direitos intei—
fesa e seus faniliares e amigos em
nacionals, exarainou-se o papel que
estado de profunda incerteza.
sistemas e mecanismos internacionais
Quanto aos aspectos jurTdi cos r£ de
aos direitos humanos polatlvos a tortura, concluiu-se que, dem protegao
desempenhar
luta contra tortu
nas 1 els penais corauns em todo Esta- ras, execujoes e nadesaparecimento
de
do, deva-se tipificar a tortura como presos politicos na America Latina.
dell to e prever-se uma pena de seve- Existem varies instrumentos internandade adequada a gravidade deste
que podem ser ativados desde
crime contra a humanidade. Em virtu- cionais
recebara adesoes dos Estados que
de deste carater, as leis devem pre- que
ainda nao o fizeram.tais como; (1) o
ver o necessario para impedir que os Pacto
Internacional dos Direitos Citorturadores fiquem impunes. DaT e vis e PolTticos
(2) o^Pacto
necessario: (1) determinar que o de- Internacional de (PIDCP);
Direitos Economicos
lito de tortura e imprescritivel; Socials e Culturais
(PIDESC); (3) a
(2)_estabelecer uraa competencia de Convengao Americana de
Direitos Hucarater universal para todo Estado manos
em cujo territorio existam torturad£ Rica").("Pacto de San Josi da Costa
res; (3) esclarecer que a existencia
de um tipo delitivo especTfico nao
Recomendou-se a Anistia Internaimplica na impunidade de quem haja cional que, coordenando sua agio com
cometido atos de tortura antes da en a de outras organizagoes nao governa
trada em vigencia da nova lei;(4) se mentals (tais como a Comissao Inter"
houver omissao do Ministerio Publi- nacional de Juristas e a liga Interco, deve-se atribuir a propria vTti- nacional dos Direitos dos Povos),
ma, ou a seus familiares ou a oual- proraova a criagao de uma Corte Latiquer pessoa, a iniciativa da agao pe no-Americana Indeoendente ff^DTFeTnal per tortura e desaparecimento e tos Humanos, encarreqada de exammar
ainda seu direito de intervir como as denuncias de violagoes sistematicas e massivas desses direitos.
coadjuvantes no processo.
Esta corte estaria composta por
Cora relagao a prevengao das torturas, devem se prever garantias mT- personalidades independentes de vanimas tendentes a salvaguardar a vi- ries paTses 1atino-americanos e por
da e a integridade fTsica e moral de representantes de organizagoes de
toda pessoa subraetida a qualquer fo£ base. Ela receberia todos os recurma de detengao ou prisao -- tais coT sos de Habeas Corpus que se apresenmo: presenga de advogado; comprova- tera nos paises iatino-americanos,
gao do estado de saude; garantia de com a dupla finalidade de (1) ir aacesso aos locals de detengao; pre- curaulando provas sofare o carater mas
vengio de tortura sempre que se man- sivo das violajoes de direitos humativer o preso incomunicavel; 1nadrai£ nos nesses paises e (2) contribuir
sibilidade de que qualquer declara- para a internacionalizagao das medigao prestada sob tortura seja invoc£ das urgentes de garantia dos direida como qualquer forma de prova con- tos humanos.

PREMIO NOBEL PARA LOUCAS DA PRAQA DE MAI0
Essas raanifestagoes vim se real1_
zando, com constancia, desde o ano
de 1976.
Da mesma forma,no exterior .real J_
zam-se no mesrao dia _e hora raanifestagoes de apoio as Maes da Praga de
Maio, organizadas tanto pelas colonias de exilados como pelas forgas
deraocraticas e progress!stas de cada paTs, frente as delegagoes diplomaticas do governo militar argentine.
Era outubro de 1979, as Maes da
Praga de Maio foram propostas em Oslo para o preoio Nobe^ da Paz. Di_
versas agrupagoes polTticas, como o
Argentina Koraitten da Suecia e o
Partido Socialista Trabalhista Espanhol, tern apoiado a mogao.

A quantidade de desaparecidos
desde o golpe militar na Argentina
tern alcangado cifras perante
as
quais so o genocTdio nazista possui
termos de comparagao.
Apesar do terrorisrao de Estado
que a Junta Militar argentina empre
ga como sua principal polTtica_ para
com o povo argentine, hoje, ha quase quatro anos de ditadura feroz,
veraos cada vez mais desenvolvidas
forraas de denuncia e resistencia
contra a barbarie existente na Argenti na.
0 mais dramatico exemplo de mobilizagao inspirada pelos desaparecidos e o fenomeno "As Loucas da
Praga de Maio", como chama o regime
as mulheres que se reunera frente ao
Palacio Presidencial para protestar
contra o desaparecimento de filhos
e parentes.
A manifestagao das maes dos "desaparecidos" (na Praga de Maio), era
Buenos Aires, se realizava todas as
quintas-feiras e seu numero era variavel, de vinte a duzentas. Em Janeiro de 1979, primeiramente sete e
depois mais de 60 maes foraro detidas
por algumas horas. Dai por diante a
polTcia cercou fisicamente a praga
todas as quintas-feiras impedindo es
sa pacTfica manifestagao. Desde entao as maes se reunem em diferentes
igrejas de Buenos Aires. Geralmente
exibem as fotografias de seus filhos e exigem notTcias que nunca
chegam.

E importante a adesao de personalidades de todos os paTses do mundo. Convocamos a todas as organizagoes e personalidades a manifestarem
seu apoio, enviando sua adesao a;
K.U.N.G.R. Vatenskapsakademien
Frescati, FACK
S-m05 Stockholm
Suecia
ou para:

Amnesty International
10 Southampton Street
London WC2E 7HF
Inglaterra
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I G R E J A S

0 PAPA, 0 EPISCOPADO, 0 NUNCIO E OS
DESAPARECIDOS
0 papa Joao Paulo II, ao rezar o
Angelus no dla 28 de outubro de
1979, falou sobre os desaparecidos
na Argentina, pedlndo uma urgente
investigagao oficial.
Mas as autoridades argentinas nao
deram resposta oficial a essa solici_
tagao de sua santidade.
Em meados de dezembro de 1979, a
Comissao Permanente do Episcopado Ar^
gentino rejeitou uma proposta de D.
Miguel Esteban Hesayne, bispo de Viedma, que significaria "uma adesao
clara e definitiva" ao pedido do papa / ver DOCUMENTOS, pagina 21_7Era substituigao a um claro posicionamento da Igreja, o episcopado
preferiu enviar um tTraido documento
ao governo argentine. No paragrafo
sobre desaparecidos os bispos, tiran
do o corpo fora, preferirara culpar o
Papa pelo pedido:
Sobre os desaparecidos, o Papa
disse que confiava numa solugao
e pede nao somente oragoes como
tarabem que se compartllhe a dor
daqueles que nao tim a esperanga
de never os seus."
No inTcio de Janeiro, falar.do em
Mar del Plata, 0. Pio Laghi, Nuncio
Apostolico, assinalou que as palavras de Joao Paulo II "podenr ter doj[
do um pouco*, mas observou que "as
palavras do papa devem ser uma luz
que penetre em nossa consciencia e
nos leve a reflexao." De foroa aulto

da luta contra a dominagao e a explo
ragao.
Como conclusao do congresso, forara elaborados uraa Carta aos Cri staos que vivera e eelebrara sua fe nas
comunidades cristas populares dos
paTses e regioes pobres do mundo e
ura Documento Final.
Da Carta aos Cristaos, destacamos os seguintes trechos:
" ... a forga da vida que vem de
Deus esta se raanifestando exatamente
naqueles lugares onde a vida i opriraida^ escravizada e crucificada no
calvario do mundo. Com efeito, em
toda a parte do mundo pobre e sobretudo aqui na America Latina, os pobres, cristaos e nao cristaos, estao
despertando, querendo sacudi^r o jugo
da escravidao. £ os cristaos estao
percebendo que, era nome de sua fe em
Jesus Cristo, ja nao podera concordar
com esta situagao. Por isso, no meio
desta luta pela libertagao, eles es^
tao se reunindo em comunidades para
a sua fe era Jesus Cristo e
29 moraento: analise da dominagao renovar
no continente atra- assim ser ura ferraento nesta raassa
ves de situagoes concretas: o negro, que busca a sua liberdade".
o Tndio, a mulher.
" ... Nos, reunidos neste con39 momento: os movimentos popula
" res e a presenga dos gresso, assurairaos a luta de^vocis e
cristaos.
_
. ._ pedimos ao Pai para que vocis tenham
e a alegria necessarias para
49 momento: reflexoes eclesiolo- coragem
gicas sobre a vida continuar a raissao que ji estao realizando: anunciar a todos os homens
das comunidades cristas.
Boa Noticia de que o Reino de Deus
De acordo com o tema central do aesta
l:15):_cegos veem,
congresso, a Igreja que nasce do po- coxos chegando(Hc.
andam, leprosos sao curados,
vo foi estudada como resposta ao con surdos ouvem, mortos ressuscitam, os
vite do Senhor, pela fi. Essas refle pobres sao evangelizados(Ht. 11:5) e
xoes forara orientadas pelos seguin- estao evangelizando 1 E feliz daquele
tes pontos:
que nao se escandalizar com esta noa) "a opgao preferencial pelos ticial A ressurreigao que vem de
pobres", de Puebla
Deus ja esta em andamento na vida
b) "os pobres nos evangelizam"
crucificada de tantos irmaos.
c) "pratica pastoral e pratica
"Os sinais desta ressurreigao e£
poTTtica"
d) ''conversao e espintual idade tao visiveis nos sepulcros vazios
e) "elaboragao de uma eclesiolo- dos railhares de desaparecidos, no
gia que apresente a razio de sangue derramado de tantos martires
esperanga
das
comunidades sobretudo na Guatemala, El Salvador,
Argentina, Chile. Paraguay. Haiti e
cristas populares"
Durante 12 dias os participantes outros lugares; nas lutas dos pobres
se debrugarara sobre esses assuntos pela terra e pelos seus direitos; na
tao importantes para todas as coraun1_ resistencia silenciosa de tantos; na
dades cristas. 0 esforgo foi recora- revolugao vitoriosa de Granada e da
pensado pela alegria da certeza de Nicaragua, onde o povo conquistou a
estarem colaborando com o grande mo- sua liberdade para poder ser livre;
vimento da libertagao do_ 39 mundo. no povo e nas comunidades ausentes
Os depoimentos dos cristaos sofri- deste Congresso mas que tambim estao
dos, a inforraagao sobre as igrejas na luta por um mundo raais justo e
gerseguidas e caluniadas, as experi- mais fraterno, como as da Cuba e de
encias de luta dos Tndios, dos ne- outros povos; enfira, no povo pobre e
gros e das mulheres vao ficar para opritnido pue de tantas maneiras se
sempre na memoria dos participantes organiza para enfrentar as domina
e certamente vao servir de testemu- goes que, cada vez de novo, procuram
nho e de esperanga na
continuidade •esmagar as tentativas do povo."

congresso de teologia e nao de teologos. Vemos que aqui se encontram
pessoas de base, indios, agricultores e operarios que, em suas coraunidades cristas, fazem teologia na medida em que, a partir de_ sua vida
teologal, refletem a relagao fe e en
gajamento como exigencia do amor. Os
teologos sao aqueles que captam e
sisteraatizara essa vivencia do Povo
de Deus. Nesse sentido, este congres_
so deve constituir-se num espago no
qual seja audTvel o clamor dos oprimidos."
0 secretario executivo da Associ_
agio, Padre Sergio Torres, no seu
discurso inicial, apontou os quatro
moraentos distintos mas entrelagados
que iriara orientar o encontro teologico:
19 memento: troca de expenencias entre os participantes e uma anilise dos _fatores
de vitalidade e de estagnagao da Igreja no continente latino-araenca-

diploraatica o representante do Vaticano faz mengao a critica do papa e
aconselha que seja assumida totalmein
te pelo governo argentmo.

AUTORIDADES URUGUAIAS CONTINUAH A
INTERFERIR NAS IGREJA
0 Sierra Club International e uma
instituigao de carater exMusivaraente religiose que tern como unica fin£
lidade a proraogao de vocagoes religiosas e sacerdotais. Ela existe em
varios paTses do mundo.
Na recente assembleia realizada
em Montevideo, estavam presentes 123
delegados dos paTses do Cone Sul e
com a participagao do Nuncio Apostolico e de bispos do Uruguai.
As "autoridades competentes', no
entanto, proibiram que o delegado uruguaio usasse da palavra para expor
o tema que The havia sido previaroente designado.
Esse tipo de interferencia em assuntos de Igreja nao e novidade na
ditadura uruguaia. Em ocasiao anterior o regime proibira que uma mensa
gem dos bispos catolicos fosse lida
nas igrejas. A Igreja Metodista sofreu vetos do governo a nomes propo£
tos para a sua diregao nacional. E o
periodico Valdense foi fechado por
ordem da ditadura.

49 CONGRESSO ECUHENICO DE TEOLOGIA DO TERCEIRO HUNDO
Durante o mes de fevereiro, Sao
Paulo foi pal co de un encontro teologico da mai s alta importancia. Cen
to e oitenta pessoas, entre leigosT
bispos, pasto res, sacerdotes, religiosos e teol ogos de diversas igreJas cristas, participaram do 49 Congresso organ izado pela Associagao
Ecumenica de Teologos do Terceiro
Mundo.

dente da associagao quanto pelo cardeal de Sao Paulo. 0
Dr. Russell
Chandran lembrava que "nossa reflexao teologica a luz das realidades
do 39 mundo nos forgou a mudar de
uma forma tradicional de fazer teolo
gia para uma forma indutiva orientada pela pratica", onde o teologo,
observando a vivencia das comunidades, condui uma proposigao geral.
Este pensamento era completado pelas
No decorrer do encontro, eviden- palavras de Dora Paulo Evaristo Arns:
ciou-se a verdade das palavras prof£ "Desejamos que todos voces estejara
ridas na abertura tanto pelo presi- bera atentos ao fato de ser este um
C1amor N9 9, Hargo/1980
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REFUGXADOS

P A t S E S
CARTA AS IGREJAS

Nbs, participantes na prlmelra
Consulta Latlno-araericana Sobre Refuglados, reunldos em San Jose, Costa Rica, de 8 a 12 de outubro de
1979, quereraos fazer chegar nossa
palavra as igrejas cristas e aos organismos que, relacionados as igrejas, com elas participam no ministirio com refugiados.
Durante estes dias temos escutadc e analizado informes e testemunhos atraves dos quais nos chegou o
clamor de milhares de refugiados desarraigados de sua patria, da sua
cultura e de sua famTlia. Temos refletido diante deste clamor a luz
da Palavra de Deus. Redescobrimos
a reiterada identificagao do Deus
das Escrituras com os oprimidos, entre os quais se encontra o refugiado, o estrangeiro "estranho"
(ver
Deut. 24).
Tarabera redescobrimos a historia
do nosso continente latino-americano, com sua longa tradigio de asilo
e acolhida a milhares de seres humanos que buscaram e encontraram refugio e vida nova em nossas terras.
Hoje notamos com tristeza que o nosso povo tem que sen estrangeiro e
buscar refugto em sua propria terra^ vTtima de uma perseguigao raais
tragica.
Esta situagao nao e acidental;
esta ligada a nossa historia de repressao e pobreza e obedece a uma
persistente violagao dos direitos

ARGENTINA

mais fundamentals do ser humane por
aqueles que tern o poder.
Apesar da culpa dos poderosos,
reconhecemos, como cristaos,
nossa
cumplicidaoe historica diante dessa
injustiga estrutural porquanto temos
consentido_ com nossa insensibilidade e silencio.
Nao obstante nossa culpa, constatamos com alegria e esperanga que o
Sennor nos chama a uma nova atitude,
pela qual sejamos capazes de denunciar as estruturas de opressao
que sao a causa da miseria do nosso
povo e, ao mesmo tempo, anunciar a
possibilidade de vida e de muoanga
na historia. Tudo isso nos convoca
a un comproraisso eficaz e concreto
que possibilite a transforsagao dessa situagao.
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"0 presidente Videla assinou um
decreto introduzindo novas regras pa
ra o tratamento de prisioneiros polT
ticos: duas horas de exercTcio poF
dia, uma hora de recreagao, permissao para receber jornais, para traba
lhar, para estudar, a possibilidade.
C1 amor N<J 9, Margo/1980

"Nos apelaraos para todas as instituigoes que lutam pelos direitos
huroanos para ajudar-nos a mudar essa
situagao.
"Esta e a situagao era Caseros,
Cancel de Encausados, Unidade 1, era
Buenos Aires."
11

Durante o ano de 1978 e ate 20
de abril de 1979 raais de 350 sqquestros foram denunciados na Argentina. Tais sequestros foram geralmente feitos com violencia mas, na
maioria dos casos, as residencias
nao foram saqueadas.
De acordo com o testemunho de alguraas pessoas que posteriormente foram libertadas, a grande maioria
foi torturada, e se oode deduzir
que alguns morrerait e outros foram
"executados".
Ao contrario do que acontecia era
anos anteriores, a maior parte dos
sequestrados apareceu depois em lugares oficiais de detengao, ou foi
libertada. Entre os primeiros estao aqueles submetidcs a Conselhos
de Guerra e absolvidos provisoriamente. Huitos desses presos
sao
acusados de pertencerem a partidos
polTticos cassados. Tudo indica que
o abuso e perda de liberdade a que
eles foram submetidcs e um castigo
por supostos crimes de opiniao.
Nessa situagao ha varias dezenas
de jovens entre 17 e 18 anos, a
maioria ja julgada por Conselhos de
Guerra mas cujos nomes nao estao incluidos nessa lista porque suas famTlias tem medo de se tornar alvos
de represalias caso fizessem uma denuncia publica.
Com excejao desse grupo de menores, as families dos sequestrados,
durante 1978 e 1979, reagiram mais
rapidamente aos sequestros, apresentando habeas corpus e fazendo denuncias Tastante
detalhadas dos
acontecimentos.

Reconhecemos com gratidao aqueles que, dentro e fora do nosso continente, tern dado exemplo de ministerio sacrificial em favor dos refugi ados.
Convocamos as igrejas para que,
Juntas com todas as pessoas de boa
vontade, unaraos nossos^ esforgos em
torno dagueles que ja desenvolvera
urn ministerio a favor dos refugiados, ja que_0eus e o Deus dos oprimidos e nos somos de Deus em Jesus
Cristo. Confiamos que o povo de
Deus sabera responder a este oesafio e contribuir para este ministerio.

lO

FAHTUAS OENUNCIAM CONDICtJES DE PRISSO NA ARGENTINA

de ter livros e revistas, etc.
"A prlsao para_aqueles acusados
('encausados*) esta agora abengoada
e inaugurada. Acreditando e crendo
que este decreto sera cumprido, nos
recebemos com um certo contentaraento
a notTcia da transferencia de nossos
queridos para la,
*Oe_fato,a propaganda de radio e
televisao, sobre a construgao em si,
era verdadeira: luxo em todas as pa£
tes, marmore, pisos da granito polido, uma maravilhosa cozinha, bandeJas de ago inoxidavel - isto i como
a parte_externa se parece, tudo que
e necessario para uma boa propaganda.
"Mas o que os prisioneiros receberam? Allmentagao inadequada.Todos,
sera excegio, estao permanentemente
com fome. 0 fogao que eles levaram
consigo foi removido e, portanto,
eles nao mais podem ter seu cha mate, leite quente, etc. Isto foi subs_
tituido por uma jarra de agua quente
uma vez por dia, entregue em qualquer hora. A cantina (que poderia ajudar a corapensar o deficit alimentar). nao esta funcionando.
"Recreagao e exercTcios estao re
duzidos a uma hora numa area fechada
onde o sol nunca bate. DESDE QUE
ELES ESTAO NESSA CHAMADA PRISAO MODE
LO ELES NUNCA VIRAH 0 SOL. Ate o mo~
mento, nenhum jornal e nenhum livro
para ninguim. 0 regime disciplinar
imposto e de total
isolaraento:
eles nao podem conversar com outros
prisioneiros nera trocar livros e revistas quando eles os tem. Eles precisam gastar onze horas
deitados:
nove horas por noite e duas para a
'siesta'.
"As celas sao individuals e estreitas.
_*A prisao e feita para a extermj_
nagao psTquica e material dos nossos parentes.

A SITUACAO DOS DESAPARECIDOS NA
ARGENTINA
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MEDICOS brasileirqs apelam a videla
P A R A G U A I
Hoje, quando cresce no Brasil
a luta de nosso povo pela conquista
de seus direitos, vemos que nossos
irmaos argentinos atravessam o perio
do raais negro de sua histbria.
Uma
histdna que se exprime r.a luta do

recimento de trabalhadores do setor
de Saude, alguns dos quais retirados
dos prdprios locals de trabalho Sobre eles, nenhuma autoridade soube
dar explicagao satisfatoria
pelo acima exposto 'sentimo_

direitoe
^ SeUS
ei os e liberdades democratacas,
diante da qual nao podemos permanecer calados. Calados, consentiriamos
com urn dos regimes mais sangumarios
do mtindo, que entre outras conquistas, orgulha-se de ter o maior indice mimdial de inflagao, um arrocho
salarlal antes_nunca vlsto, e uma
brutal repressao, empregada para man
ter esse estado de coisas. Como nao
poderia ser de outro modo, essa situagao se reflete no setor da saude,
e mais especificamente no da saude
publica, encarregado da assistencia
aos setores menos fayorecidos bem co
mo da pesquisa cientiflca, do tratamento das doengas cronicas e endemicas, da medicma preventiva e ao ofe
recimento de servigos de alta comple
xidade. A Argentina, antes conhecida
pelo seu alto padrao cientifico e pe
la gratuidade dos seus servigos hospitalares, hoje retira esse direito
da maioria do seu povo atraves das
taxas de atendmento, tanto para am-

™ obrigagao
ridades
argentinasdedeexag^
Saude dasqueautointercedatn perante o governo argentiparadeiro
no, a fin de esclarecer o
e a situa?ao das
ssoas ab^
cionadas:

cundarista)
comite Brasileiro pela Anistia - se?ao osasco
Movimento em Defesa da Amazonia
Associagao dos Medicos do H.Clinicas
da pm_usp
jornal Versus
Converqencia Socialista
Associagao dos Servidores do Hospital das Clinicas
Diret6rio Academico Eduardo Lustosa
(Medianeira)

t6rl0
na 0 e es
r^n
rm0 rra in0^desinteresse
^
tudosC complementares.
pela politica sanitaria manifesta-se
nao so no raagro orgamento destinado

coordenagao Publico
Geral Permanente do Funcionalismo
centro Academico - Ciencias Socials
uSP

T0 ^*7
r descasoe
P0l
tenor fechamento
de hospitals
existentes: Hospital Eavson (mundialmenP*la S"a escola de Cirur1
J Hospital
U
Cirurgia
vascular
do
de NmosCardioe a
falta de aproveitamento_da capacidade instalada por deficiencia de verbas Ligados a estes problemas. exis
tern demissoes macigas e sem
justa
causa, e" qvase todos os escaloes .
desde chefes de servigo ate pessoal
auxiliar; falta de estlmulo para o
desenvolvimento cientifico; a diminuigao de vagas para aperfeigoamento; e. como maximo grau desta situagao repressiva, o sequestro e desapa

^-upo
trica de Trabalhadores em EnergiaEle—
Diretdrio do M.D.B. - Pirituba
Comite a^1io peres/lrma passonl
Gremio
da Faculdade de Arquitetura
q^itetura e
Urbanismo . usp
Jornal _ 0 ^abalho
coordenagao da Campanha pela Liberta
?ao dos ^esos Politicos de ItSSacf
comissao Fro-Eegional UEE do ABC
Jornal „0 companheiro"
comite Pro-Anistia Mogi das cruzes s P
^vimento de Oposigao Sindical dos
Psicologos (Chapa 1)
Associagao dos Psic6logos da Prefei9
aa tTeiel
tura de sSo paul0

^

Eles foram Hbertados apos protestos Internos e Internacionals,
inclulndo a vlslta ao Paraguai do
deputado brasileiro Fernando Morals,
em missao especial pelo Clamor.
Ourante sua vlslta. Morals tenlou
vlsltar o lugar de confinanento_de
LaTno, a uns 200 kms de Assungao,
mas um enorme buraco cavado na estrada impedlu o carro de chegar la.
Observadores em Assungao disseram que acreditavam que o aprisionamento de Delvalle signiflcava uma
Intlmldagao a Imprensa
paraguala
que tem se utlllzado do cllma mais
liberal para publicar artlgos crTtlcos — como aquele que resultou no
aprlsionamento de Delvalle.
Foi
tambim um alerta aos traoalhadores
que estao querendo crlar slndlcatos
nao oflcials — Delvalle S presidente de um recem-crlado slndlcato
de jornallstas.
Morals conclulu que o grocesso
brasileiro de *1iberallzagao" esta
prestes a afetar o Paraguai. Um erabalxador disse a ele: *0 pesadelo
do General Stroessner e a 'abertura* do Brasil. Ele sabe que o
que acontece no Brasil hoje acaba
contarainando o Paraguai amanha."
Como resultado de sua
vlagem,
Morals pretende organlzar uma comissao de sulidariedaJe ao povo paragualo.

ESPOSA BRASILEIRA APEIA POR MARIDO
DETIUO NO PARAGUAI
Olrce Mecche Glmenez ten apelado
pela soltura de seu marido paragua1o• Rewlgio Glmenez. detldo pela
polTel a bras11eira em Foz do Iguagu
em dezerabro de 1978 e entregue a poiTcia paraauaia. Oesde cntao Glmenez tern sldo raantldo incomunicavel ,
sem acusagoes, no Departamento Geral
de Invest!gagoes en Assungao. Ele
havia vivido no Brasil por 21 anos,
apos ter fugido
de
perseguigao
polTtica
do
governo do General
Stroessner.

Entidades que assinaram o documento
0niSo Nacional dos Estudantes (UNE)
Uni3o Estadual dos Estudantes de Sao

Paulo (UEE-SP)

Centro dos~Alun0s do Curso Politecni
no (entidade secundarista)
seGrenio colegio Equipe (entidade

DEPUTADO BRASILEIRO EH
MISSSO DE SOLIDARIEDAOE
Domingo LaTno, lTder de oposigao
no Paraguai, foi libertado do seu
ccnfinamento na vlla de ftouyapey apos quatro meses de isolaraento.
Alciblaoes iielvdlle,
presidente
do Slndlcato de Jornal1stas_e princlpalmente colunista do diario ABC
Col or. foi 11bertado apds dols meses de prlsao, sem julgamento, nos
quartels da PolTcia de Assungao.

7
CHILE
ONU CONDENA CHILE
No mis de dezembro de 1979, fo1
aprovada uma condenagao das Nagoes
Unldas a polTtica despotica e aesuma
na da Junta Militar, coincidlndo com
as raobllizagoes populares reinvicati
r1as e com o quarto anlversario da
Vlcar'a de la Solldaridad e o Drimej_
ro anlversario da Comissao Chilena
de Direitos Huraanos.
Por 96 votos a favor, 5 contra
e 33 abstengoes, en 19 de dezemoro,
aorovou-se o informe apresentado pela Comissao de Direitos Huraanos so-i
Clamor N9 9, Hargo/1980
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bre a situagao no Chile. Os pontos
raais iraportantes se referem aos aspectos institucionais e legais sobre
direitos huraanos, o-direito a vida,
a liberdade e seguranga das pessoas,
os direitos civis e polTtieos, a edu
cagao e cultura, as liberdades e di;
reitos sindicais e os direitos econo
micos e sociais. Segundo os terraos
do informe, constata-se no Cnile uma
araola deteriorizagao na situagao dos
direitos humanos.Assinala,inclusive,
casos oem concretos que se revestem
de extreraa gravidade, como o "desco13
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brlmento no cemiterlo principal de
Santiago de centenas de tumulos nao
IdentlfIcados que se ere contem os
restos de vTtlraas de execugoes politicas." Destaca-se tarabem o "aumento
dos poderes arbltrarlos dos servigos
de seguranga", nos casos de mortes
nao expllcadas e de torturas sistema
tlcas. Por causa destes graves problemas, a ONU pediu a Junta HHItar
que cesse o "Estado de Emergencla,
sob o qual ocorrem contTnuas violagoes dos dlreltos huroanos", que cesse as torturas e se implante as mais
amplas Hberdades democriti cas, a
anlstla para os exllados e para os
que foram prlvados de sua nacionalidade.
A constatagao de que nao houve
Informagoes sobre novos desaparecidos, em 1978 e 1979, indlca uraa "retlrada" da Junta Hllitar, uma preoc^
pagao_eni apresentar uma fachada mais
aceltavel e, por consegulnte, uraa
eonqulsta do povo_nao reslgnado com
sua sorte, que esta conseguindo o 1solamento da Junta tanto ao nivel i£
terno como Internacional. 0 relator
especial, Abdoulaye Dleyez, fol pro-,
posto para contlnuar seu mandate, a
flra de se poder estudar nesta Coraissao.durante 1980, "a raelhor forma de
averlguar o paradelro e sorte dos de

saparecldos no Chile e Informar a As^
serabliia do proximo ano."
Quarto AnlversaHo da Vlcaria de la
bo i 1 dan dad
~
Numerosas autorldades eclesiastj_
cas e dipiomaticas, representantes
de organizagoes internacionals e nacionals que hipotecarara seu apoio pa
ra a agao da VicarTa de la Sol1darir
dad, se reunlrara nura ato de coraemora
gao do quarto aniversano de sua fuF
—
dagio.
0 Cardeal Raul Silva HenrTquez,
que nao pode partldpar por causa de
enferraldade, enviou uma mensagem a
asserablela. "A defesa dos dlreltos
humanos° ,disse o Cardeal,"e para que
os dlreltos humanos exlstam e sejam
respeltados era nossa Pitrla; i urn eleraento fundamental para o bem comum. Nos_teraos levantado esta bandei
ra, que e a mesma que levantaram os
mirtires da independencia. Temos desejado que esta bandelra tenha slgnificado corapreensao, dialogo, ajuda
para todos.especialmente para os que
nao tlnham como valer-se dos melos
necessarlos para defender seus dlreltos". Varlas mensagens de reconhe
clmento e apoio foram recebldas pela
VicarTa.

#
BRASIL
'AH
HEHDRIAS 00 EXTLTO
Apos o decreto da anistia pelo
Presidente Joao Figueiredo, a maioria dos exllados brasileiros voltou
ao seu paTs. Nos anos que foram forgados ao exTlio, alguns deles deram
depoimentos sobre o significado dessa experiincia. Por ser um fato continuado na vida de railhares
de
irraaos latino-araericanos, corapartiIhamos com eles_ e com os leitores
algumas reflexoes sobre o exTlio,
tirades do livro MemSrias do ExTlio.

INFORME DA COHISSSO CHILENA DE DIREITOS HUMANOS
Um detalhado inforroe sobre a sTtuagao_do paTs foi apresentado pela
Comlssao Chllena de Dlreltos Humanos, na ocasiao em que fazia seu pri
melro anlversario. "Nossa missao,'""
dlsse o Inforrae, deflnindo seus objetlvos, "e denunciar as violagoes a
dlgnldade das pessoas, contribuir na
solidarledade com as vTtlraas e proper publlcamente a reta doutrlna jurTdlca ou o flm de praticas abuslvas".
Os aspectos principals assinalados pelo informe sobre violagoes dos
dlreltos huraanos referera-se as carac
terTsticas da estrutura jurTdica-poITtit.a, que permltera um poder iliraitado e sem nenhuro tipo de controle a
Junta Militar; a leglslagao que se
faz efetlva atraves de decretos-1el,
que deveriam ser elementos leglslati
vos excepclonais; a existencia de aparatos de seguranga con atribulgoes
11Iraltadas; o estado de excegao vigente; as restrigoes da liberdade de
expressao; as liraltagoes das liberda
des socials e a ilegalidade dos par~
tides polTticos.
14
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JULIANA DA ROCHA
LTder estudantil, exilada no Chile e
Oinamarca.
Nao sabTamos o que esperar. Eu
nao tinha um tostao nem nenhuma roupa. Mas vim. A Oinamarca tem um idio^
ma dificTlirao e o processo de integragao aqui i muito penoso.
Ourante muitos meses, lutei em
busca de uraa nova forma de viver. Afinal, decidi que, enquanto estiver
na Europa, vou tratar de viver rainha
vida aqui. Vou acabar com o iraediatismo de guerer resolver tudo de uraa
vez. 0 extlio e um recuo, mas e preciso viver a realidade de onde se_e£
ta, enquanto se estiver aT. Entao,
decidi estudar, aprender a iTngua di_
namarquesa e me instrumentar com a
tecnica que essa gente tem, para depois poder trabalhar. 0 imoortante
agora e forraar um bora relacionaraento
polTtico com os dinamarqueses e deixar algo concrete para que, quando
voltarmos para a Amirica Latina, o
trabalho daqui continue a dar frutos. 0 dinamarques i um povo solidario e humanista.
Clamor N9 9, Margo/1980

Apesar dos esforgos da Junta Hin
tar em raelhorar sua imagem raediante
algumas medldas de afrouxaraento, como a dlmlnuigao do nuraero de violagoes, nao sao suflclentes, porguanto
o aparato repressive se mantem 1ntacto, araparado pelas lels de excegao; assim, as detengoes polTticas
irregulares ~e a tortura tem, atualraente, plena vigenciaT Rortanto, con
cTUT o" i nf orme, "um juizo positivo'
so pode dar-se quando objetivamente
aparecer a vontade de por flm a um
si sterna."
A Comlssao responsabiliza diretaraente a Junta Militar pelo desprestT
gio do paTs no exterior, devldo ao?
probl^eraas que tern alcangado uma dimensao Internacional, e exorta a resolver os casos dos presos. desaoare
cidos, dos exllados, o caso LeteHer
e a proraulqacao de uraa Lei qe An 1stia. Da ati'tude assumida pela .Innfa ,
pode-se deduzir que "cada governo se
atribuiria a si mesmo o direito de
expulsar seus adversarios", disse o
informe.
Clamor NP 9, Hargo/1980
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va de leglslagao para respaldar a po
Ittica repressiva da Junta, a 1eT
antl-terrorista. o formalismo proces
sual e o parcialismo do Poder Judici
ai, sao as outras questoes_ criticadTs pelo informe da Comlssao, insistindo na necessidade de educar o cidadao na defesa dos dlreltos humanos. "0 respeito aos dlreltos de cada um depende em grande parte de que
haja uma consclencia publica deles",
conclui.

Tambin sao rebatidos os princTpios da doutrlna da seguranga naciona1, sustentada pela Junta Militar,
baseada na tese do advogado Honteale
gre, que sustenta que "os dlreltos
cTvicos e polTticos devem ser garantidos, se se quer manter^ reaimente,
a seguranga da nagao", Ja que as vio
lagoes, por parte do governo, dos dT
reitos fundamentals sao o verdadeiro
perigo para a seguranga nacional.
0 'projeto Ortuzar", uma tentati-
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HAGNO JOSE VILELA
Frade dominicano, exilado no Chile,
Roma e Paris.
Minha atitude tem sido de sentir
em silencio e de observer. £ no caso
da franga, depois de quatro anos.
muita coisa foi^ modificada _era minha
vida. A tentagao quando voce esta no
exTlio, uma_espicie de reagao de de;
fesa, i voce julgar o paTs que voci
fol obrigado a abandonar por um certo tempo, de julga-lo negativaraente.
Tudo o que se faz por la e medTocrel
Hi gente que faz isso: o bora e o que
se faz no exterior, o que se faz no
Brasil 5 raedTocre. Esta a uma posigao que rae parece perigosa. Para man^
ter a sua identidade, voce comega a
rejeitar uma sirie de coisas do seu
paTs, do paTs onde voce nao pode viver por um certo tempo.
Coraecei a cantar isso e como o
pessoal nao entendeu coraecei a exp1i_
car porque eu gostava do salrao, porque estava cantando isso. E cada vez
que leio ou escuto esse salmo e um
pouco a raesraa^coisa..._Isso me faz
pensar que o exTlio nao i uraa aventu
ra individual; ele foi e pode ser ainda, na vida de muita gente, uraa
aventura coletiva. Esse salrao i o r£
flexo de toda uma populagao, no caso os judeus. que foram oorigados a
se exilar em massa. E a reagao dos
poetas e os cantores desse povo.
Sei la, mas para mira o que eu gos^
taria seria de_saber, algum dia.^que
para todos nos, exilados, o exTlio
foi rauito mais que uma ipoca de difi_
culdades, de tristezas, de falta de
sol, de falta de musica, epoca de
15
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draaas, mas sobretudo uma experiin- lua na esperanga de que a arida soH
cta reconverttda e recolocada a ser dao os humanizasse e os fizesse sentir que fora da solidariedade nSo aVt50 do ppoprio povo.
dianta que alguera bata no peito e di^
ga: eu sou revolucionario! Eu sou
FRANCISCO JULIKO
Advogado e deputado, organlzador das raarxista! Eu sou cristao!
llgas camponesas, exilado no Mexico. ROBERTO MOriENA
Cheguel a conclusao que o exTIio
sindical, deputado, exilado no
fora da patrla, em um pais capitally LTder
e no Mundo por varias vezes
ta, foi feito especialroente para os Brasil
polTtlcos que dispoem de recursos, desde a Guerra Civil Espanhola.
0 exTIio e a emigragao polTtica,
para os tecnicos, os professores e
os politologos. A1 dos operarios! mesmo com as dificuldades de que as
Oos camponeses! Oa gente pobre sem vezes se revestem, ampliam a visao
elra e nem beira que um dia calu em dos problemas mundiais e ao mesmo
desgraga porque se ligou a uma cau- tempo acuraulam exgeriencias e ensina^
sa, pelejou por ela mas a perdeul mentos tao necessaries para nossos
E por isso que nao buscara as embaix£ conhecimentos teoricos e politicos,
das! Nem sequer sabem onde elas_es- para uma melhor e mais eficiente atao e gara que servem. A patria e o tuagao no interior de nosso paTs.
seu exilio.
0 importante para quern teve de__r^
0_exT1io acerba as qualidades,mas corner ao exTIio ou emigragao polTtT
tambem os defeitos de quern deve en- ca
e saber manter firme e seguro o
frenta-lol Convlver nao e facil! So- pensamento
que essa passagem no exte^
bretudo quando estamos fora do nosso rior e temporaria.
0 compromisso rehabitat,enfrentando situagoes novas, volucionario e particularmente
em busca de adaptagao. Aqui a solid£ nosso povo. Mas nessa passagemcomnoso
rledade se estreita, mas tambem se sentiraos identificados com a luta do
afrouxa, e as vezes se parte.
povo onde vivemos, mesmo por perioConheci em duras circunstancias dos curtos de nossa vida, pois as a£
compatriotas que merecera ser canta- piragoes de 1iberdade, de democrados em versos alexandrines. Coisa dj_ eia, de paz e bera-estar sao de toda
fTcil! E outros que eu mandaria ¥ a humanidade.

A. N S L I S E
A NOVA LEI SOBRE OESAPARECIOOS
No dia 12 de setembro de 1979 a
Junta Hilitar argentina proraulgou a
lei 22.068 sobre declaragao de falecimento presumido de pessoas ausentes ou desaparecidas.Seu texta hevia
sido Ja anunciado pelo Ministro do
Interior, General Harguindeguy, corao
uma "solugao ao problema dos desap^
recidos".
A mencionada lei tem sido apresentada pelo Governo e por seus 1nspiradores e defensores como uma iniciativa de carater humanitario, destinada a encontrar a solugao para os
problemas jurTdicos, farailiares e pa
trirooniais derivados da prolongada
ausencia ou desaparecimento de pessoas, fato que, como e sabido, alca^n
ga na Argentina,a partir do golpe de
estado railitar de 24 de margo
de
1976, caracterTsticas sem precedentes.
16

Uma lei desnecessaria
Na legislagao civil argentina
contempla-se,desde suas origens.a si^
tuagao derivada da ausencia prolong^
da ou desaparecimento de pessoas.
Recentemente,_em 1954, a Lei 14.394
modificou o Codigo Civil modernizando e agilizando suas disposigoes. E£
ta norma perraite a declaragao presumida de falecimento de uma pessoa l£
go que transcorridos tres anos a con
tar do momento em que se teve dela a
ultima noticia, lapso que pode se r£
duzir a seis meses em circunstancias
extraordinirlas. Assim mesmo, o Est£
do, era virtude da Lei 14.394, atraClamor N? 9, Hargo/1980
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ves do Hinistirio Publico (os fiscais que atuara perante a Justiga recebem instrugoes , do Poder Executive), pode solicitar essa declaragao
de falecimento presumido quando exis
te um interesse JurTdlco concreto e
pessoas invalidas ou bens a tutelar!"
Ou seja, para os fins humanitarios e legais_que se pretendem ter,
a Lei 22.068 i desnecessaria, a qual
perraite advertir, sem dar lugar a dO
vidas, que _os objetivos perseguidos
com ela sao polTtlcos. E o que se
charaa ja, com acertado criterio, a
"legalizagao do genocTdio".
Seus verdadelros objetivos
Uma anillse das norraas estabelecidas na Lai permite destrinchar cla
raraente quais sao os fins almejados.
Cora efeito, seu artigo 29 estafaelece
3ue poderao solicitar a declaragao
e falecimento presumido o_conjuge e
qualquer dos parentes ati o quarto
grau de consanguinidade e o Estado
Nacional, atravis do Ministerio Publico . 8asta somente a indi cagao ffe
que existe uma denuncia de desaparecimento, ante qualquer autoridade, e
a data. Isto quer dizer que, como da
iraensa maioria dos milhares de detidos-desaparecidos existe alguraa denuncia de seu desaparecimento no Ministerio do Interior, na PolTcia ou
na Justiga, o Estado Nacional pode
apresentar-se com a certidao do dito
ato era forma massiva perante a Justi
ga e obter a declaragao de seu fale~
cimento presumido. E para que nao ha_
ja impedimento para esta sentenga e
o juiz se veja obrigado a dita-la
nesse sentido, a Lei 22.063, em seus
artigos 29 e 39, expressa esta enormidade JurTdica: "A agio e privativa
de cada legitimado (ou seja, de cada
apresentante e, neste caso, o Estado
Nacional) e podera exercer-se aoesar
da oposieao ae"outros titulare? (os
pais do aesaparecido",por exemplo).
0 procedimento nao tera em caso algura carater contencioso". (Quer dizer que nao existe julgamento propriamente dito pois ninguira pode apresentar-se para contradizer a petigao).
0 grave da tudo isso e que os ju
Tzes, perante a apresentagao do Esta_
do ou de um parente distante (quarto
grau de afinidade, um concunhado por
exemplo), estao obrigados a declarer
o falecimento sem nennum tramite ou
investigagio e aoesar da ooosicao
dos pais ou do eonjugel A Lei IZ.063
converte os juizes em carimbos_ e aperfeigoa sua connecida situagao de
servidores do poder polTtico, o que
C1amor N9 9, Margo/1980
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tera prodozido mal-estar era alguns ma
gistrados preocupados com a raagnitu
de da responsabilidade que assumirao
perante farailiares e a opiniao publi
ca nacional e 1nternacional.
Ademais, a corao para fechar o
cTrculo, a citada norraa outorga jurisdigao para decretar a declaragao
aos juTzes federals, ou seja, dependence do poder central, apesar de
tratar-se de uma questio vinculada
com problemas farailiares e patriraoniais, tradicionalmente sob jurisdigao dos juTzes civis.
A razao disso tera sido explicada
por ura dos inspiradores da Lei, o
Dr. Mar1o_Amadeo, "expert" argentine
da Comissao de Oireitos Huraanos das
Nagoes_ Unidasg os juTzes federals
sao JuTzes polTtlcos por excelencia
e por causa do seu nuraero reduzido
e_as caracterTsticas de suas nomeagoes, os mais ligados ao Poder Exec£
tivo e, por isso mesmo, os mais aptos a serem manejaveis.
A quera se aolica
No entanto, o absurdo nao terminou ainda. A Lei so se aplica aos
"desaparecidos" entre o dia 6 de novembro de 1974 e 12 de setembro de
1979. 0s casos anteriores ou posteriores_regem-se pela Lei 14.394. Ou
seja: e uraa lei feita ad-hoc para os
detidos-desaparecidos durante a repressao das Forgas Armadas. 0 que
converte o processo nuraa farsa e a
declaragao de falecimento presumido,
que e o que interessa ao regime milj_
tar. No mais, dispoe era seu artigo
79 que se regera pela Lei 14,394.
A magnitude dos fatos
A Lei 22.068, junto com outros
atos e declaragoes das autoridades
argentinas, poe cruelraente as claras
ajnagnitude e a gravidade das violagoes dos direitos huraanos coraetidas
pelo regime railitar. Se a ela unimos
o discurso do General Viola de 29 de
setembro de 1979, onde afirraa que existem "ausentes para sempre' mas
que as Forgas Armadas nao darao nenhuma explicagao; se citaraos, outro£
sim, as nuraerosas declaragoes de Videla, Hassera, Agosti e Graffigna
(todos^coraandantes ou ex-coraandantes
das tres forgas) de que em toda guer
ra ha "mortos, feridos, prisioneiros
e desaparecidos*. a conclusao e Clara: as rorgas Armadas argentinas tim
executado na clandestinidade a milh£
res de prisioneiros, aprisionados i£
defesos em seus lares, loeais de tra
balho ou nas ruas, e querem
agora
que o Poder Judicial outorgue ura cer
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PARAGUAI CONDENADO PELA OEA
A Coralssao Interamericana
de
D1re1tos Humanos_ apresentou o segulnte inforrae a IX Assembleia Geral da OEA a qual emitiu uma forte
condenagao ao regime paraguaio, como
segue:
A analise objetiva dos dados e
elementos de juTzo que existem em
poder da Comissao, permite estabelecer a conclusao de que na Republica
do Paraguai existe uma ordem de coisas que mostra que a grande maioria
dos direitos humanos reconhecidos p£
la Declaragao Americana dos Direitos
e Deveres do Homem e por outros instrumentos semelhantes nao somente
nao sao respeitados em concordancia
com os corapromissos internacionai^s
assumidos por esse paTs, como tambem
sua violagao tem se tornado urn hafaito constante.
Para araparar o regime de estado
de sTtio, vigente ininterruptamente
no
ParaguaT ha mais oe do anos,
incorreu-se
em
graves
e numerosos atos de violagao dos direitos
humanos fundamentals, e em especial
os que citamos a seguir:
Direito a vida - Existem bases
fundamentadas para afirraar que varies pessoas forara mortas a raando
de autoridades, em circunstaneias
nao devidamente esclarecidas.
Direito a integridade pessoal A aplicagao ^de constrangimentos fisicos e psTquicos e de toda sorte
de procedimentos
crueis
para
arrancar eonfissoes ou para intiraidar e deprimir aos detidos; e uma
pratica constante no Paraguai, e essa pratica continua a repetir-se,
conforrae
denuncias
e
informes
recebidos das mais diversas fontes,
e como o sugere tambem o fato de
que as autoridades paraguaias recebera impassivelraente a transcrigao
que de tais denuncias Ihes faz a
Comissao e deixam transcorrer os
prazos dentro dos quais deveriam

PROPOSTA PARA A COMISSAO PERHANENTE DO EPISCOPAOC ARGENTINO (dezembro de 1979)

tais comunicagoes serem respondidas,
sera se pronunciarem sobre elas por
forma alguraa.
Direito a liberdade
pessoal Como se constatou no 1nforme, as detengoes efetuadas em virtude do esta^
do de sitio^ isto e, sem julgamento
e sem acusagoes, se contam por cent£
nas. Alguns dos detidos por forma"
tao arbitraria cheqaram a cumprir 19
anos na prisao sem serem sufametidos
a processo algurcfi
Direito de justiga - Os detidos,
em virtude do estado de sitio, nao
desfrutara.de raaneira alguma.do direi
to a urn processo regular. Nem
sao
apresentados dentro dos prazos devidos a urn tribunal competentej nem
Ihes
permitero
a
assistencia
de
advogados que velem
pelo
cumprimento das fSrraulas processuals. 0 recurso de habeas corpus ou
de amparo_carece nestes casos de toda a eficacia, pois nao ha tribunal
ou juiz que se considere capacitado
para aplica-lo.
Direito de expressao do pensamento e de mtormagao - bobre este
particular cabe tormular a conclusao
elara
de
que no
Paraguai os melos de comunicagio social
nao gozam de liberdade nem para a
expressao do pensamento nem para o
trabalho de informagao, isto apesar
de que esporadicamente se passe por
cima de publicagao ou difusao de algumas noticias ou comentarios desfavoraveis ao regime.
Direito a reuniao e de associagao - Existem em poder 3a Comi ssao
suficientes elementos
para
afirraar que a Igreja Catolica paraguaia, assira como_ outras instituigoes relicjiosas, tem sido objeto de
perseguigao a qual_tera afetado diretamente seus serainarios, colegios e
institutes de ensino, assim como o
desenvolviraento de seus programas
de assistincia e agio social.

der e a partir do PODER proclamam-se eatolicos e a Igreja os serve oficialmente a partir de um VICARIATO CASTRENSE.
Como PASTORES e nao como polTticos molestados pela "imagem" que te
nha o paTs no exterior, deveraos
promover uma RECONCILIAQAO de nossa comunidade realmente dividida.
Sabemos que nao e uma simples frase
que a VERDADE E A FORCA DA PiZ. _Q
pr1raeiro_passo para a reconciliagao
real sera a verdade dos fatos. Deve
mos exigir sem ambiguidades nem temores que se deem a conhecer a lists dos desaparecidos, as que tim.
Devemos exigir que os presos sejam
processados conforme a lei ou liberados se nao ha causa. Devemos exigir que os tratem lealmente com o mT
nimo de DIGNIOADE HUMANA CRISTA que
merecem.
Nossa CARIDADE PASTORAL
esta
compelida - instada - e e a "hora"
evangelica mandada
profeticamente
pelas suplicas de Joao Paulo II para que nos aparteraos de "vias diplomaticas* sobre as quais nao poucos
militares ironizam ou medram e outros com seria formagao crista lameri
tam e nosso povo se escandaliza.
No entanto, o motive principal,
e por ele com claridade e fraterna
estima me dirijo a COMISSAO PERMANENTE DO VENERSVEL EPISCOPADO ARGENTINO e a todos meus irmaos Bispos,
e que DEUS EM JESUS CRISTO, 0 SENHOR DA IGREJA, nos pedira "contas"
de nossos irraaos (Mt. 25, 21-46).

Proponho e solicito uma adesao
clara e definida do Episcopado Argentine ao inequivoco pedido de SS.
JOSO PAUtO 11 para que em nosso paTs se esclarega o caso dos desaparecidos com lealdade na medida das
possibi1idades; se defina a situagao dos presos sem sentenga e se
respeite - de fato - os
eulpados,
cumprindo evangelicamente com todos
e cada um.
Tanto mais se impoe esta adesao
eclesial colegial epublica expressao de nossa coraunhao com o Papa
porquanto as declaragoes particulares de varios bispos - de acordo com
a informagao da imprensa - tern sido
equTvocas ou araortizam as exigencias
evangelicas das expressoes papais.
0 Papa pede que n5s fagamos eco
com ele da preocupagao e dorados rami11 ares dos desaparecidos, i importante que se acelere o cumprimento dos direitos humanos era nosso paTs; as declaragoes dos bispos, tai^s
quais aparecem na imprensa, estao
mais preocupadas com a imagem do
paTs por causa de exageros no exterior.
Se bem que existem, nossa primordial oreocupagio pastoral - enquanto formos os principals agentes
para o cumprimento da oragao do Papa - i exigir o cumprimento dos miniraos direitos humanos, mesrao que te
nha sido violada uma s5 pessoa.
Sabemos com certeza e por diversos meios enquanto Igreja que nossas FORCAS ARMADAS lem torturado e
tem feito desaparecer a irraaos e fiIhos nossos na FE, nao importa o nuraero. Forgas Armadas que detira o p£

Miguel Esteban HESAYNE
Bispo de Viedma, Argentina
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14.JUAN CARLOS ARROYO - Argentino,37
anos, casado, viajante. Sequestra
do no dia 29 de outubro de 1976, em
Moreno. Segundo testemunhas, foi ferido S bala pelos sequestradores. Em
julho de 1977, o Juiz federal de San
Martin (Buenos Aires) informou
que
Arroyo estava detldo, a dlsposlgao
do PEN. Posteriorraente, porem, o PEN
Informou, atravis do mlnlstro do Interior, general Harguindeguy,que "se
tratava de um erro" a que Arroyo estava foragldo. Junto com Arroyo forao sequestradas as duas pessoas rae£
cionadas a segulr.
15.MARTHA TABOADA - Argentina,
33
anos, casaoa, advogada, 4 filhos
menores. Sequestrada na presenga dos
filhos.
16.GLADYS PORCEL VDA. DE PUGGIONE Argentina, 26 anos.Sequestrada em
Moreno (Buenos Aires), era_ avangado
estado de gravidez. 0 cadaver do esposo, Anibal Puggione, apareeeu selvagemente mutllado nos arredores de
La Plata. 0 pal, Jose Eduardo Porcel
e seu Irmao, de none homonlrao, estao
detldos e confinados era Rawson, des;
de 1974,_seffl acusagao a processo, a
dlsposlgao do PEN.
17.MARINA LETICIA VILTE - Argentina,
43 anos, sequestrada no dia 31 de
dezerabro, era Jujuy. Era
secretaria
geral do Sindicato de Professores da
Provincla de Jujuy.
18.MARIA CRIST1NA H0GGIAN0 - Argent^
na, 2b anos, estudante unlversit?
ria e delegada do Sindicato de Traba
lhadores da Sanldade, em Cordoba. S£
questrada era sua casa, na rua Neuquen, 279, Em Cordoba, era junho de
1976.
19.FERNANDO FELIX AGUERO - Argentino
32 anos. Sequestrado no dia 4 de
setembro de 1977, em Villa
Carlos
Paz (Cordoba).
20.JAIME LARA TORRES Boliviano,
artista plastico. Detido na Provincia de Jujuy, era 1976. Suspeita12.CARLOS JOSE GUILLERMO BERDINI PE- -se que tenha sido assassinado dura£
REDA - Argentine, sequestrado no te uma "fuga siraulada de presos".
dia 8 de novembro de 1976 numa rua 21 .ANA MARIA HATA PETI - Argentina .
de Mar del Plata, quando estava
era
27 anos, so 1teira.cantora e atriz
companhla do pal, a quera
avisarara de teatro.
Sequestrada no dia 29 de
que o levavara para averiguagoes.
outubro de 1976, era Buenos Aires, no
13.IGNACIO SAMAN1EG0 VILLAMAYOR - P£ seu escritorio da Avenida Santa Fe,
raguaio, nascido no oia 31 Je ju- 1200, em frente a Associagao Argenti_
1 ho de 1 942 , solteiro.
Sequestrado na de Atones. Segundo
testemunhas,
era Buenos Aires, no dia 18 de setem- ura carainhao da Pollcia Federal foi
bro de 1978. Refugiado, reconhecido carregado com raoveis e utensllios da
pelo ACNUR, estava prestes a viajar casa, no dia seguinte ao sequestro.
para a Suecia pois era asilado politico na Argentina desde o dia 20 de_ 22.HILDA CARD0Z0 - Argentina, licenciada era materaatlca. Sequestrada
maio de 1965.
25
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VILLAFARE, 27 anos, casado, 2 filhos
menores, campones. Os dois foram sequestrados juntos, na casa de Toto,
locallzada em El Huaico, Departamento de Graneros, Provincla de Tucuraan, no dia 12 de agosto de 1976.
7. PASTOR ROSALES - Argentino, 23_anos, professor da Escola Agrotecnlca. Sequestrado era sua casa na ddade de Juan B.Albert!, Provincla de
Tucuman.no dia 13 de agosto de 1976,
3. HUGO OJEDA - Argentine, 21 anos,
tecnlco raecanico. YONI MARTINEZ Argentino, 22 anos, tecmco mecamco
e NOEMK RAMIREZ, Argentina, 23 anos,
raodista. Us tres foram sequestrados
era suas respectivas residincias
em
Concepdon, Provincla de Tucuroan.Foi
em junho de 1976,bero tarde da noite.
9. ANITO PLAZA - Argentino, operario
da Fabrlca Azucarera Marapa,
da
cldade de Juan B.Albertl, Provincia
de Tucuraan. Sequestrado no d1a 15 de
agosto de 1976, quando se apresentou
nura quartel do Exircito argentino na
ddade Tucuraan.
10.EDUARDO LUIS RICCI - Argentino,21
anos, C.Id.fed. 9326742 ,solteiro,
tercelroanista da Faculdade de Medicina da Unlversidade de La Plata. C£
tolieo pratlcante, colaborador da C£
rltas, ex-raembro da Uniao dos Escoteiros Catollcos da Argentina.
Sequestrado no dia_ 30 de margo de
1977, nura local proximo a sua casa
em La Plata.
11.RAUL HATEO MOLINA LUJAN - Argent^
no, nascido no dia 28 de dezerabro
de 1950, DNI 3531820, solteiro. estu
dante de arqultetura. Foi sequestrado nuraa rua, era Cordoba, por homens
arraados, que usavam dois autoraoveis.
A mae, Sara Lujan de Molina, sequestrada pelo Exercito no dia 24 de ma£
go de 1976, ficou era regime de incomunicabilidade durante 16 meses
e
foi llbertada no dia 22 de junho de
1 977.

1. MARIO HARRERO - Argentino, L.E.8317844, iy anos.casado 2 filhos.
Sequestrado em Llnlera, no dla 20 de
abrll de ISyS.quando passava pelo lo
cal a caminho de sua residencla. FoT
preso por dols horaens.a palsana, que
dlssolvlam urn dlsturblo de rua. Fol
Impetrado habeas-corpus.
2. JORGE GULLO - Argentino, 28 anos,
casado, com um fllho de 3 anos.e^
tudante de direito e professor. Sequestrado por volta do dia 26 de abrll de 1979 em Buenos Aires. 0 pal
esti gravemente doente. A raae, Ang£
la Maria Aleta de Gullo, esti desap^
reclda desde que foi presa, em agosto de 1976. 0 Irmao, Dante Gullio.es^
ta preso desde 1975. Jrrge Gullo_pr£
curou Intensamente locallzar a mae e
proteger o Irmao preso, ameagado de
morte.
3. JULIO CESAR ABRUZZESE -Argentino.
Acredlta-se que foi preso em sua
residencla, era Buenos Aires, nas pri_
aelras horas do dia 4 de abr11/1979T
4. OSCAR RODRIGUEZ - Argentine, marl
nhelro , trl pu lante do navlo H/IT
"Rio Ca1chaqu1", da Empresa Llneas
MarTtlmas Argentlnas (ELMA).
(Esse
barco foi denunciado e sofreu bolcote em Bilbao por transportar armas,
no dia 22 de outubro de 1978). Rodri_
guez foi sequestrado no dia 16 de n£
vembro de 1978, em Buenos Aires, de~
pols de terralnar seu turno de guarda
no barco. Foi preso por dols homens
a palsana, dlzendo-se pollclals
e
usando dols carros Ford Falcon. Seu
crime: ser araigo pessoal de Carlos
Saracho, dirigente da chapa corabatlva do sindicato e tambem sequestrado
,0V
em novembro de 1977.
5. FILIBERTO FIGUEROA - Argentino,28
>••• L'
anos, L.t. /8byy7/, casado, 2 filhos menores. Operario da ELMA,
no
senrlgo de limpeza e raanutengao de
navlos em Buenos Aires. No dia 19 de
agosto de 1977 foi Interceptado por
desconheddos, quando saTa da empresa em companhla de urn colega de trabalho. Depols de pedlrem os documentos, os desconheddos obrlgaram F1a
gueroa a entrar num Peugeot 504
azul. Desde entao nao se conhece seu
paradelro.
6. FEDERICO SORIA - Argentino. 26 anos, vendedor ambulante, e TOTO
Clamor N9 9, Margo/1980

ONDE ESTKO7
Desde a publlcafao da ultima 11sta, recebemos inforrsapoes e indagagoes sobre as seguintes pessoas des£
parecidas nos paises vlzlnhos do
Cone Sul:

k .

W

"C

i

)EDIC
PUC-SP

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

de Clamor. Com carinho e esperanga Argel, 4 de fevereiro de 1980.
receba, voci e os seus, meus melhores desejos para este ano de 1980.
Deus tenha piedade desta terra tao Senhores muito nossos;
castigada e nos de sua Paz.
Tem chegado ao nosso conhecimenAngillca C. de Jullen to o explindido trabalho que estais
desenvolvendo em prol da defesa dos
Direitos Humanos nos paTses do Cone
Sul^ paTses nos quais, ha anos, se
estao
violando
sistematicamente
as mais elementares liberdades publleas.
Paris, 4 de fevereiro de 1980,
Nos somos um grupo de chilenos
no exilio que luta por restabelecer
o respeito aos Direitos Humanos em
Conpanheiros de ClaTnor;
nossa Patria e temos tido a oportuTemos recebido o material que nidade de ler vosso boletira informanos tem enviado. Pareceu-nos muito tive C1amor n9 8, correspondente ao
interessante pela grande quantidade mes de dezembro de 1979, e temos o
de informagao que contem e a forma considerado muito importante e necomo esta e tratada.
GostarTa- cessario para nossos trabalhos.
mos que nos continuassem enviando
Agruparaento de Familiares
tanto a publicagao como qualquer oude Presos PolTticos Desatro material que possa ser de utiliparecidos.
dade em nossa tarefa de informagao
e solidariedade que desenvolvemos
no Exterior. Estamos
organizando
uma mesa-redonda com personalidades Santiago. Chile, 4 de fevereiro de
argentinas e francesas que se reali- 1980.
zara no dia 24 de margo, aniversario do golpe militar. Tambim levamos adiante campanhas de apadrinha- Queridos amigos:
mento de presos por parte de instituigoes e sindicatos franceses. No
Agradecemos e felicitamos o C1 aano passado publicamos um dossier mor, vossa maravilhosa solidariedasobre a situagao das criangas na Ar- ■JTr espTrito de servigo. Sinto-me
gentina e agora temos em preparagao comovida pelo ultimo numero de C1aoutro sobre a mulher.
mor. Bravo!
C.A.I.S.
B.H.
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La Plata, 24 de
Cardeal Arns;

dezembro

de

1979.

Agradego o bem que voces estao
fazendo com essa publicagao corajosa, que nos possibilita participar e
estar presente a quantos sofrera pela
justiga.

Esgotados os recursos que em
nossa patria, utllizando as vias adParabensl Sejam felizesl
rainlstrativas , judicials e privadas,
estavara a nosso alcance, sempre com
Fraternalmente,
resultado negative, que ja se torna
Ir. Maria do Carmo.
desolador, transpomos as fronteiras
para chegar ati a sua pessoa, Monse
nhor, rogando-lhe uma oragao perante o Senhor e sua raediagao possTvel perante os honens em cujas raaos Montevideo, 16 de Janeiro de 1980.
esta nosso problena, para conseguir
alguma notTcia a respeito do paradeiro de nossos filhos Mario Alber- Heu querido e lembrado amigo:
to Depino e Marta M. Barbero de Depino.
Sigo sem poder terrainar os triraites dos documentos de Anatole e
Deus guarde ao Honsenhor.
Lucia Eva, por eu nao viajar. Para
evitar mais gastos deixei em maos
Maria C. G. de Depino de outras pessoas a regularaentagao
do norae da menina; e pelo visto nao
souberam desenvolver e se prolongou
tanto que me surpreenderam as firias
Ribeirao Preto judiciais sem que tenha sido feito
15.01.80 nada mais que tirar certidoes novaroente. Penso que em fevereiro terei
que ir, ainda que nao queira, para
Sr. Redator,
ver que se inicie tudo de novo. PenDeus e amorl
so em tratar de ganhar a tutela legal deles. Verei se posso faze-lo e
Atraves de un amigo que sabe do depois verei que acordo farei ou
raeu interesse pelos problemas de de- nao com a familia chilena.
fesa dos Direitos Huroanos, conheci
um nuraero de C1amor.
Cumprimente em meu none a todos
22
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em malo de 1978, en Rosarlo (Santa
re). Existe certeza de pue foi condu
zlda a Escola Mecanica da Marinha em
Buenos Aires. Foi selvageraente tort£
rada, seu estado fisico era precario
Estava com ura olho fechado,sofria he
raorragias vaginais e carainhava com
dlflculdade.
23.ROSE HARY R1VER0 - Boliviana, retugiada reconhecida pelo ACNUR de
Buenos Aires. Esta presa ha 3 anos,
a disposigao do PEN. Sofre de tuberculose. Encontra-se em Villa Devoto,
subraetida ao regime "mais duro".
24.ALICIA GRACIANA EGUREN - Argentina , jorna11sta, vi uva do doutor
John U.Coocke. Sepuestrada no dia 26
de Janeiro de 1 977 , na Confeitana
lortcni, bem no centre de Buenos Aires. Foi vista, com a saiide em esta;
do bastante precario, na Escola Heci
nica da Marinha.
25.EDGARD0 HUHBERTO LOMBARDI - Argen
tino, J8 anos, tuncionano de jus^
tiga. Sepuestrado no dia 10_de setem
bro de 1976, em sua residencia em
Hurlingham (Buenos Aires), junto com
a esposa, Margarida Rosa Waisse de
Lombardi, 34 anos.argentina. Ela era
Hcenciada em literatura e lingua
francesa e professora da Faculdade
de Filosofia e Letras da Universioadc de Buenos Aires e da Universidade Tecnologica Nacional.
26.ARMANDINA GLADYS PERALTA - Argentina, 44 anos, v i uva , 7 filhos,
operaria textil. Era araiga do casal
Lombardi e teve a raesma sorte deles.
27.MARIO DIAZ - Argentino, 25 anos,
casado, trabalhador autonorao. Sepuestrado no dia 14 de setembro
de
1976, nas ruas Juncal e Pueyrredon,
em Buenos Aires.
26.ELENA DE LA ROSA - Argentina, ura
filho raenor de idade, raedica. Sequestrada era sua residencia no dia
17 de setembro de 1976,na Capital F£
deral.
29.GUSTAVO H0RAC10 LAFLEUR - Argent1_
no, 33 anos, 2 fi I hos menoresT
construtor. Sequestrado era sua residencia na rua Herlo, 470, Castelar,
Buenos Aires.
30.ISHAEL ALI - Argentine, 43 anos,
raotorista. Sequestrado no dia 22
de setembro de 1977, na casa de ura
anigc, na rua Canada de Gomez, Villa
Lugano, Capital Federal.
31.IGNACIO AROCENA LYNN - Uruguaio,
28 anos, casado, um filho.
Foi
visto pela ultima vez em agosto de
1978. Sequestrado em Buenos Aires.
32.ANDREA DEBORA YANKILLEVICH - Ar26

gentina, C.I. 5809945, nascida no
dia 21 de margo de 1957. Sepuestrada
junto com o irraao, Gustavo Ariel, e
na casa dele, no dia 27 de junho de
1976. No dia 21 de setembro de 1977
foi firmado o decreto de saTda do
paTs para Gustavo, pois apareceu a
disposigao do PEN, sem acusagao. Nao
se teve raais noticias de Andrea.
33.MARIA ERNESTINA GIACHETTI - Argen
ti na ,
75 anos ,
C.I. 5809945 ,
nascida no dia 5 de margo de 1950.S£
questrada no dia 6 de maio de 1978,
quando saTa de sua residencia,a tres
quadras do Congresso Nacional, para
passear com uraa cachorrinha.
34.GUSTAVO RAMON BRUZZONE - Argentino, U.I. I I 269345. Sequestrado no
dia 19 de margo de 1977, quando saTa
de sua residencia era Rosario, ProvTn^
cia de Santa Fe.
35.CARMEN LILIANA NAHS DE BRUZZONE Argentina, 7TTI Ii453467 . Sequestrada era condigoes identicas ao caso
de Gustavo, no dia 8 de agosto
de
1977, em Rosario, ProvTneia de Santa
Fe.
36.CRISTINA HATTIOLI DE TOTTERAU :Ar
gentina, sepuestrada na residincia de seus pais em Santa Fe, ProvTn^
cia de Buenos Aires, no dia 27 de fe
vereiro de 1976. 0 irmao, Omar Rene
Mattioli, foi raorto em San Nicolas,
ProvTneia de Buenos Aires, no dia 30
de junho de 1976. A esposa
de Omar
foi morta era Rosario, ProvTneia
de
Santa Fe.
37.MARIO LUIS TOTTERAU - Argentino,
sequestrado, com a esposa, Cristj_
na, no raesmo local e data.
38.JORGE HINDECHER - Arqentino. tinha 22 anos_no memento da prisao,
efetuada por varias pessoas que se
identif1caram como roerabros das Forgas de Seguranga. Foi no dia 5 de
agosto de 1976, em sua residencia, a
rua Eduardo Huergo, 318,Villa Bosch,
partido de Tris de Febrero. Foi visto por alguns vizinhos, nos dias seguintes, dentro de um jipe do £xerc1_
to e custodiado por soldados com armas longas, percorrendo as ruas do
povoado. Nos dois meses seguintes e
era diversas outras ocasioes apresentarara-se pessoas aos familiares oferecendo notTcias dele em troca de dj_
nheiro. Nao foi dado dinheiro era nenhura caso.
39.ROMULO CARLOS GIUFFRA -Argentino,
desenhista tecnico.
Sequestrado
no dia 22 de fevereiro de 1977,
no
trajeto do trabalho para sua residen
cia, entre Caseros e Haedo, ProvTneia de Buenos Aires.
Nessa noite,
C1amor N9 9, Margo/1980
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seus vizinhos da rua Estero Ballaco, Educagao Tecnica, numero 25. Capital
713, Haedo, viram efetivos do Exerci Federal. Tris homens armados o levato e da polTcia, uniformizados e ar- ram, a forga, enquanto obrigavara
o
raados, realizar uraa busca em sua ca- pessoal do coligio a ficar contra a
sa.
parede e batiam nura outro funciona40.MONICA MARIA LEMOS DE LAVALLE -Ar rio. Roberto i raerabro ativo da Socie
gentina, grofessora. Sequestrada dade Argentina de Escritores (SADE)7
era sua residencia em Jose C.Paz, Dl£ 46.GUSTAVO MEDINA ORTIZ - Boliviano,
trito de General Sarmiento, ProvTncasado, ^ filhos menoeia de Buenos Aires, junto com a fi- res advogado,
de idade, Sequestrado na madruga
1 ha de um ano e dois meses de idade, da do d1a_l0 de outubro de 1975 ei?
e o marido, Gustavo Lavalle. Monica sua residencia, na cidade de Salta.
estava em estado avangado de
dez e esperava dar a luz no raes se- 47.RAMON TOLABA - Argentino,22 anos,
trabalhador rural. Por causa
de
guinte. A menina, Maria Lavalle, foi
abandonada^no dia 27 de Julho/1977 uraa denuncia foi detido na BolTvia
em frente a casade uns vizinhos que em 1976 e entregue i Gendarraeria Ara entregaram aos avos. Encontrava-se gentina. Desde entao nao se conhece
seu paradeiro.
rauito suja e desnutrida.
41.MARIO ALBERTO LEMOS - Argentino, 48.ALD0 HELITON BUSTOS VERGARA - Argentino, 44 anos, escrivao, casairmao de Monica. Como ela,
foi
preso por pessoas que se diziam ger- do, 3 filhos menores. Por causa da
tencer as Forgas Conjuntas do Exercj_ feroz repressao desencadeada era Tarto e da PolTcia, mas nao tinhara uni- tagal, Salta, vai para a BolTvia moformes ou veTculos que os identifi- rar em Yacuiba. Foi entregue as auto
d'e
cassem como tais.A prisao ocorreu no ridades_ argentinas no coraego
trabalho, no bairro de Liniers, Bue- 1978. Nao se conhece seu paradeiro.
nos Aires, no dia 19 de agosto
de 49.ALCIRA CORDOBA - Argentina,
24
1977.
anos, professora rural, alfabeti42.JORGE LUIS CHINETTI - Argentino, zadora de camponeses e indTgenas reu
professor de educagao fTsica. Se- nidos na Associagao Cacique CambaeeT
questrado no dia 18 de agosto/1976, Sequestrada entre 1976 e 1977 na ciao meio dia, quando saTa da escola dade de General Hosconi, Salta.
situada na rua Sahia Blanca, em Bue- SO.SILVIA TORO OE MATTIOLI - Argenti
nos Aires. Quatro homens arraados cona, 30 anos, viuva Jo~ d1r1gent¥
locaram-no, a forga, nura carro Ford Alfredo Jose Mattioli,
assassinado
Falcon, na presenga das raaes que es- no dia 20 de abril de 1975, em Rosaperavara a saTda de seus filhos.
rio de Lerraa, Salta. Foi presa, sepa
43.ARIAN OMAR FOLLONIER - Argentino, rada do filho menor, torturada fTsi"
nascido no dia 2b de setembro de ca e psiquicaraente. 0 ultimo local
1953. Sequestrado no dia 19 de maio sabido onde esteve, com a sua saude
de 1978 em San Pedro, ProvTneia de abalada, foi o carcere de Villa Devo
Buenos Aires. Posteriormente, sua ca to. Atualmente se ignora seu paradeT
sa e a de parentes forara revistada? ro.
para localizagao da esposa e do fi- 51.BERTA TORRES - Argentina,45 anos,
1 ho.
educadora rural, ex-diretora
da
44.JUAN CARLOS FOLLONIER -Argentino, Direccion Provincial de Bosques e
era Salta. Sequestrada
era
sequestrado em outubro de 1 976,era Pastures,
1976, era sua residincia na cidade
Avellaneda, ProvTneia de Buenos Ai- de
General Guemes, Salta.
res. Tinha 26 anos de idade na epoca. Sua companheira, Maria Cristina 52.HIRTHA TORRES -Aroentina.25 anos,
Barbeito, foi morta no dia 17 de ouauxiliar de adrainistragao era Viatubro de 1977 nuraa rua de Florencio lidad, Provincia de Salta. Foi preVarela, ProvTneia de Buenos Aires.Na sa em adiantado estado de gravidez.
ocasiao, ela estava com o filho, de Foi-lhe tirada a filhinha. Era 1977
cinco meses de idade, que ficou feri estava na prisao de Villa Devoto. Ho
do e raais tarde foi abandonado na CT je nao se conhece seu paradeiro.
~
sa Cuna, da cidade de La Plata, onde
53.RAMON GUIROGA CULLINI - Argentifoi localizado por familiares.
no, 42 anos, casado, mecanico. Em
45.ROBERTO JORGE SANTORO -Argentino, 1975, desaparece na localidade boliO.i. 4343020, nascido no dia 17 viana da Yacuiba e soube-se que esde abril de 1939, professor, escri- tava preso na guarnigao militar de
tor, casado, uraa filha. Sequestrado Tartagal. Apesa de todos os esfor no dia 19 de Junho de 1 977, as 8 flo- gos, jaraais se conheceu seu paradeiras da noite, na Escola Nacional de • ro.
Clamor N9 9. Margo/1980
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70.FERNANDO RUBEN BRDDSKY - Argentino, 23 anos, professor do pre-escolar e estudante de psicologia, foi
sequestrado na sua casa situada a
rua Pasaje El LTbano, era Villa Hart£
11, Buenos Aires, na meia noite do
dia 14 de agosto de 1979. As autoridades militares negam-se a inforraar
ao seu pal, o Dr. Mauricio Brodsky,
chefe do Departamento de Oftalmologia do Hospital Israeli, onde ele es^
ta detido.
71 .ELVIRA GARAYCOCHEA DE QTAEGUI Argentina, 5/ anos. hoi detidana
sua casa situada a rua MartTn Fierro

63.ROBERTO FIDEL YANTORNO - Argenti54.RAMON MAIDANA - Argent1no,25 anos
no, J l anos, casaoo, vendedor vi£
de idade, trabalhador rural. Detj_ jante, desapareceu era 5 de dezembro
do em 1976, encontra-se desapareci- de 1977, depois de sair da casa da
do. Horava em Tartagal, Salta.
sua raae, em La Plata, para ir ao tr£
55.011 ICO MAIDANA - Argentino.28 anos balho.
de idade, trabalhador rural, ir- 64.ANTONIO PETRICA - Argentino,
33
mao de Ramon. Teve a roesma
sorte
anos, toi sequestrado numa rua de
del e.
La Plata era 17 de setembro de 1977.
56.JULIO CULEBRIA - Argentine. 22 a- 65.ANA MARIA LESCARAY - Argentina,
nos, traoa1hador rural, na cida25 anos, esposa de ANTONIO PETRIde de Villa Saavedra. Tartagal. De- CA, foi sequestrada em sua casa, sitldo em 1976, na mesma epoca dos 1r- tuada a rua 61 NP 1728, terreo, em
raaos Maidana. Era membro da Associa- La Plata, alguns dias antes,
cao Cacique Cambaee. Os medicos Jose 66.RODOLFO LUIS CASAGRANDE e R0SA_RJ[
Calderon e esposa e seus 3 fllhos ra£
8L i I i - roram seiquestraaos
nores de Idade foram_sequestrados e em FINA
sua casa erii La Plata, em 13 de no^
assasslnados na regiao do ramal Le- vembro
1976, durante a operagao
desma. Estes profisslonais trabalha- "pente de
fino" NP 113, por forgas arma
vam junto aos camponeses, trabalha- das conjuntas.
Levados para um 1ndores e Indigenas de Tartagal.
terrogatorio na Seccional NP 5 da P£
57-GUILLERMINA RODRISUEZ -Argentina, licia; desde essa data nao se sabe
26 anos, indigena. Era fevereiro nada deles. Tinhara um filho de 8 ade 1977, ela e sequestrada e sua ca- nos que ainda espera a volta de seus
sa revistada. Tambem era membro da pals.
Assodagao Cacique Cambee. Nao se sa^ 67.MARIO ALBERTO DEPINO - Argentino,
be seu paradeiro.
"26 anos, engenheiro hidraulico.
58.ALICIA RODRIGUEZ - Argentina, 28. MARTA MARIA BARBERO DE DEPINO - Aranos, indigena, priroa irraa
de gentina, 2b anos, professora de muForam sequestrados era sua ca^
Guilleroina. Tambem foi presa e esta sica.
sa, situada a rua Zuviria 438, 5P an
desapareci da.
dar, Buenos Aires, nas primeiras bo59.PEDRO TAPIETA -Argentine,50 anos, ras do dia 6 de dezembro de 1977 ,por
indigena. Membro fundador da Asso^ roerabros das Forgas Armadas, uniform^
clagao Cacique Cambee e dirigente da zados e forteraente arraados. Seu ficomunidade Tapieta. Em diversas oca- lho de 1 ano foi deixado.
sioes denunciou o estado de margina- 68.MONICA MARIA CANDELARIA MIGNO.NE lizagao, desprezo e exploragao
das
Argentina, 24 anos, psicologa pecomunidades indigenas. Foi detido em dagogica.
Foi sequestrada em sua ca1977 e seu paradeiro e desconhecido. sa de Buenos
Aires em 14 de maio de
60.ROBERTO JULIO CORIA - Argentino, 1976 por um grupo de homens que disnascido no dia b ffe outubro
de seram ser integrantes das Forgas Ar1954, e sua companheira Maria Ester madas. Acredita-se que ela foi levaDonza Coria, argentina. Foram seques^ da para a Escola de Mecanica da Arraa^
trados no dia 19 de fevereiro
de da.
1977. A f11 ha do casal foi entregue
aos avos no mesmo dia do sequestro. 69.GUILLERM0 AMARILL& - Argentino.28
anos, Sua esposa MARCELA MOLFINO
61 .JUAN MIGUEL MORALES VON PUVERL1NG - uruguaio, nascido era 2U oe DE AHARILLfl - 26 anos. Seu irmao RUsetembro de 1947, Doc.Ident. do Uru- BEN DARIir~AMARILLfl - 24 anos. Foram
guay n? 1109570. Sequestrado no dia sequestrados junto com seus cinco fi_
23 de setembro de
1976 juntamente Ihos, com idades entre 2 a 5 anos,
com sua esposa JOSEFTNA MODESTA KEIh em sua casa em San Antonio de Padua,
LLEDO, paraguaia, na resioenciade Buenos Aires, no dia 17 de outubro
ambos a rua Romulo Naon n9 2746 em de 1979. Os fllhos foram devolvidos
mais tarde. Acredita-se que MARCELA
Buenos Aires.
62.HECTOR MANUEL 1RAST0RZA - Argent^ foi morta ou cometeu suicTdio, ja
no, 2b anos, medico veterinario, que fontes policiais e militares dis^
desapareceu era 10 de fevererio de seram que uma pessoa semelhante ha1977. Nessa epoca ele estava fazendo via sido morta "durante urn confronto
o servigo militar no Esquadrao NP 9 com as forgas da ordem", poucos dias
de Tanques Blindados. Mandarara-no le depois do sequestro. 0 desaparecivar documentagao a 9a. Brlgada de Iii mento de GUILLERMO, jovera dirigente
fantaria, mas nunca chegou e foi de- peronista nao foi totalmente confirnado.
clarado deserter.
C1amor NP 9, Hargo/1980
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NP 1311, Villa Bosch, Buenos Aires,
no dia 6 de agosto de 1976, depois
de un confronto entre militantes da
oposigao e Forgas Armadas'. Enquanto
os militantes fugiara, ela nao quis
abandonar sua casa.
72.URBAN0 GALLEGO - Argentine, 30 anos, mi Iitante, foi sequestrado
na rua, em Ituzaingo, Provincia de
Buenos Aires, quando ia dirigindo
sua moto^ no dia 20 de dezembro de
1976. Tres dias_depo1s foram encontrados dois cadaveres nas redondezas, mas nao ha certeza de que ura
dos dois seja o dele.
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