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OS DIREITOS HUMANOS NO URUGUAX 

I " ALGUNS ANTECEDENTES 

Em alguns automoveis que circulam por Montevldeu, ainda e posslvel 
encontrar adesivos com a figura austera de don Jorge Battle y Ordonez, 
presidente da Republica Oriental do Uruguai por duas vezes, no inlcio 
do seculo. Mais do que uraa horaenagem, esses adesivos revelam uma 
ponta de saudoslsmo do velho Uruguai que Battle amou e ao qual impos 
sua marca durante a primeira metade do seculo XX: um pals politicamente 
estavel, de amplo respeito as liberdades democraticas, alto nxvel de 
desenvolvimento e desiguaidades comparativamente reduzidas entre os ex- 
tremes, particularmente tendo-se era conta a visao da precaria convivencia 
entre opulincia e miseria que marca seus vizinhos. Em uma palavra: 
saudades da "Suiga da America Latina", designagao pela qual se tornou 
conhecido durante os cinquenta primeiros anos do seculo esse pequeno 
pais de 176.215 quilometros quadrados e 2,8 milhoes de habitantes (sem 
oontar, e obvio, as centenas de railhares que eraigraram). 

Um saudoslsmo justificavel, porque, no espago de apenas uma geragao, 
a partir da Segunda Grande Guerra e, com mais intensidade, depois da 
Guerra da Coreia, o Uruguai battlista entrou era crise, que estouraria em 
cheio nos turbulentos anos 60. Rapidaraente, a "Suiga" latino-amerlcana 
converteu-se num dos mais negros Estados policiais de um Continente em que 
a vlolencia e a repressao nao chegam a ser exatamente um fenomeno raro. 
Das "medidas prontas de seguridad" que o governo Pacheco Areco comegou a 
implantar, no final dos anos 60, a dltadura pura e simples, foi um passo 
— dado com incrivel velocidade. Talvez nenhum outro pals do continente 
tenha aplicado com tanto fervor a ideologia da Seguranga Nacional, conce- 
bida nos laboratSrios do "War College" norte-americano, destilada na 
Escola Superior de Guerra do Jiasll e re-exportada a todos os palses 
vizinhos. Consequencia inevitavel: o cortejo de torturas, mortes, desa- 
parecimentos, prisoes em massa, proibigao das atividades polltico-parti- 
darlas e sindicais, um impressionante exodo de uruguaios acossados, de 
um lado, pela repressao, de outro pela exploragao economica. 

Nada, afinal, que nao tenha ocorrido tambera no Brasil e no Paraguai, 
no Chile e na Argentina, mas com uma dlferenga palpavel: a massificagao 
da repressao. A ponto de o relatorio da Anistia Intemacional de 
1975/1976 afirmar: "Pode-se considerar que um de cada quinhentos cidadaos 
esteve na prisao por motivo politico, e que um habitante de cada cin- 
quenta sofreu interrogat5rios ou uma curta detengao nos ultimos anos". 

Oficlalraente, a repressao tem sido justificada pela necessidade de 
ellmlnar os "delinquentes subversives", como a propaganda oflcial deslgna 
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os militantes do Movlmento de Liberta9ao Nacional (Tupamaros). Mas o fato 
e que os tupamaros — importante organizaijao de luta armada nascida nos 
anos 60 — foram desmantelados ja no ano de 1972, antes mesmo do golpe de 
Estado de 1973, que consolidou o processo de destrui9ao da democracla 
uruguaia, que entrara em crise porque o distrlbutivismo battlista ja nao 
bastava para responder as necessidades de uma ampla classe media habltua 
da, desde o inlcio do seculo, a padroes europeus de consume e comportamen 
to. 

De fato, o Uruguai concentre nas cidades a esraagadora maioria de sua 
populaqao (so a Capital, Montevideu, reune 1,2 milhao de habitantes, dos 
2,8 milhoes do total nacional). 0 indice de alfabetiza9ao e de 94,3% pa- 
ra, a populaqao maior de dez anos, a esperanga de vida ao nascer chega 
aos 72 anos para os homens e aos 75 para as mulheres — numeros europeus 
para um pals sul-amerlcano e, ainda por cima, dependente, para viver, 
das suas exportagSes de came e la ou produtos delas derivados. £ verdade 
que a natureza deu ao Uruguai terras fantastlcamente ferteis para a 
produgao dessas suas duas riquezas: as terras produtivas chegam a 85,5% 
do total, contra, por exemplo, 51,1% na Argentina e 48,9% na Nova Zelan- 
dia. 

Mas, a exemplo dos deraais paises do Continente, essas terras tambem 
sofrem, no Uruguai, do fenomeno latifundios-minifundios, que barram um 
melhor aproveitamento: em 1956, as grandes proprledades de mais de 
2.500 hectares ocupam 33,4% do solo, embora representera apenas 1,5% do 
conjunto de exploragoes agrarias. Consequencia inevitavel: a porcentagem 
de terras cultivadas varia de acordo com as regiSes, mas permanece geral^ 
mente balxa, sendo de 34 a 43% das terras cultivaves (que representam 
cerca de 6 milhoes de hectares). 

Essa mesma concentragao da propriedade fundlaria se repete na repar- 
tlgao da riqueza, conforme os dados revelados pela Vesquisa de Domicl- 
lios", efetuada entre junho e dezembro de 1979 pela-Diregao Geral de 
Estatlstica e Censo do governo uruguaio. A pesquisa revela que os 15% 
reals pobres fleam com 4% da renda total (os dados se referem exclusi- 
vente a Montevideu), enquanto os 12,9% reals ricos recebem 29,3% da renda 
total. 0 que se poderia charear de classe media — extensa e importante 
no Uruguai, ao contrario da maioria dos paises latino-amerlcanos — e 
constitulda por 53% das famllias de Montevideu e recebe 38% da renda 
global. Coreentando esses numeros, o reatutino El Dia reostra que a dife- 
renga entre os extremos da escala chega a 1.500 por cento e que ha "umas 
136.900 pessoas marginalizadas, no sentido de trabalho, saude, educagao, 
posslbilldade de ascensao social, habltagao, etc." 
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II - 0 QUADRO INSTITUCIONAL 

Para um pals onde o voto secreto era um preceito constitucional desde 
1917 e onde as oito horas diarias de trabalho ja estavam consagradas des- 
de sete anos antes, o atual quadro institucional e literalmente aterrador. 
Os militares, convocados suoesslvamente pelos presidentes Jorge Pacheco 
Areco e Juan Maria Bordaberry, para a "guerra interna", segundo a filoso 
fia da Doutrina de Seguranga Nacional, acabaram ocupando todos os espagos, 
mas sempre fizerara questao de manter a fachada civil na Presidencia da 
Republica. Iniclalmente,com o prSprio Bordaberry, que assinou os decretos 
de fechamento do Congresso, da Confederagao Nacional de Trabalhadores 
(CNT) e de proibigao das atlvidades pollticas. Ate que Bordaberry tentou 

um auto-golpe, em 1076, e acabou substituido, interinamente por Alberto 
Demichelli, cuja assinatura figura nos dois primeiros de uma serie de 
nove Atos Instltucionais editados a partir de 1976. Depois de Demichelli, 
o papel de avalista civil dos atos militares passou ao octogenario juri£ 
ta Aparicio Mendez, simpatizante confesso do franquismo e cujo "mandato" 
vai ate 1981. 

Mendez, entretanto, nao governa de fato. 0 Executive e apenas um 
apendice de uma serie de siglas militares anexadas ao centro do poder: 
COSENA (Conselho de Seguranga Nacional), ESMACO (Estado-Maior Conjunto), 
COMASPO (Comissao de Assuntos Pollticos das Forgas Armadas), e assim 
por diante. Acima de tudo, porem, esta a Junta de Oficiais Generals, 
formada pelos 28 oficiais de mais alta patente nos tres ramos das Forgas 
Armadas (doze generals de Exercito, seis almirantes e seis brigadeiros). 

Surgiram tambem dois conselhos que referendam os atos decididos, de 
fato, pela Junta de Oficiais Generals: o Conselho de Estado, composto por 
25 juristas de direita ou extrema-direita, que substitui o Parlamento 
fechado em 1973, e o Conselho da Nagao, que e a soma desses 25 merabros 
do Conselho de Estado reals os 28 oficlals-generals. 

Esses Executive-e Legislativo sul-generis nao tem que se preocupar 
com o Poder Judiciario: no Uruguai, ao contrario dos demais paises do 
Cone Sul, onde a subordinagao do Judiciario ao Executive se fez de facto 
mas nao de jure, ha um Ato Institucional (n"? 8) que subordina diretamente 
o Judiciario ao Executive. 

Quanto aos partldos pollticos e seus quadros, apllcaram-se punigoes 
de dlferentc gradagao e em diferentes mementos. Os partidos conslderados 
"de ideologia raarxista" foram dissolvidos e seus locals interditados, 
medida que atlngiu o Partldo Comunista, o Partido Soclalista, a Uniao 
Popular, o Movimento 26 de Margo, o Moviraento Revoluclonario Oriental, o 
Partldo Comunista Revoluclonario, as Agrupagoes Vermelhas, a Uniao de 
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Jovens Comunistas, o Partido Operario Revolucionario, a Federatjao Uni- 
versitaria de Estudantes Uruguaios, a Resistencia Operarlo-Estudantil, 
os Grupos de Agao e Unificagao — entre os principals. Frise-se que os 
dols primoiros eram os nucleos principals da Frente Ampla, coligagao es 
querdista que, nas eleigSes presidenciais de 1971, representou a primei- 
ra tentatlva de roraper o tradicional bipartidarlsrao de fato no Uruguai, 
representado pelos partidos Nacional ("Blanco") e Colorado, com uma tra- 
digao mais que secular. A Frente Ampla obteve, por seu candidate, o 
general Liber Seregni, cerca de 20% dos votos. 

Dissolvidos os partidos difos "marxistas", os demais foram colocados 
em recesso "provlsorio", um provisSrio que permanece ate hoje. Essas 
medldas de forga foram decretadas logo ap5s o golpe de Estado de 1973 e 
complementadas tres anos depois, quando Bordaberry ja havia sido deposto 
pelos militares, pela edigao do Ato Institucional n9 4. Esse diploma 
praticamente baniu a totalldade dos dlrigentes polltlcos uruguaios, da 
seguinte forma: 

1) Flcaram prolbidos, por 15 anos, de exercer qualquer ativldade 
polltica, inclusive votar, "a totalidade dos candidates a cargos eleti- 
vos que integraram as listas para as eleigSes de 1966 e de 1971 dos 
partidos ou grupos pollticos marxistas e pro-marxlstas declarados ilegais 
por resolugoes do Poder Executive numero 1788/67, de 12 de detembro de 
1967, e de numero 1026/73, de 26/11/73". A mesma proibigao pesa sobre as 
pessoas que foram processadas (mesmo que nao condenadas) por "delitos de 
lesa-patria". 

2) Identica proibigao, com excegao do direito de votar, pesa sobre 
"a totalidade dos candidates a cargos eletivos que integraram as listas 
para as eleigoes de 1966 e de 1971 das organizagoes politicas que estive 
ram associadas eleitoralmente com as organizagoes mencionadas no artigo 
precedente, sob um mesmo lema ou sub-lema acidental ou comura" e, ainda, 
"a totalidade das pessoas que foram processadas por delitos contra a Ad- 
ministragao Publica cometidos durante o exerclcio de seus cargos po- 
llticos" (aqui, tambem, basta o processo, nao e necessarla a condenagao). 

3) Flnalmente, a punigao se estende aos partidos nao-marxistas, pois 
o artigo 39 do Ato-4 estabelece a mesma proibigio^ija citada para "a 
totalidade dos candidates a Presidencia e vice-Presidencia da Republics 
que integraram as listas para as eleigSes de 1966 e 1971" e, ainda, 
"titulares e suplentes que ocuparam efetivamente o cargo nas Camaras 
eleitas era 1966 e 1971". Ficam salvos, entretanto, da fogueira geral 
"os que estao ocupando cargos politicos no momento da promulgagao da 
presidente disposigao". Ou seja, os colaboracionistas do regime mantem 
seus direitos Integros. Da mesma forma, ficam "cassados" os "membros 
dos atuais Diretorios dos Partidos Pollticos". 
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Esse extenso elenco de proibigoes levou as oposigoes uruguaias a 
calcular que cerca de 15 mil pessoas estavam politicamente "mortas" por 
um perlodo de quinze anos, ou seja, de setembro de 76 (data do Ato-4) ate 
setembro de 1991. O governo, entretanto, fica indignado cada vez que se 
menciona essa cifra, embora nunca tenha contraposto a ela qualquer outra. 

Ouatro anos ja se passaram desde a edigao do Ato numero 4 e a situ- 
agao nao se alterou desde entao: as atividades politicas continuam conge 
ladas — e, o que e pior, ha a manifesta intengao de manter a sombra da 
tutela militar por um periodo ainda mais longo. As "pautas" para a 
reforma da Constituigao — que deve ser submentida a plebiscite no final 
de 1980 — preveem a criagao de um Tribunal Constitucional, com fungoes 
de controle politico. Elaboradas pela COMASPO e divulgadas no dia 16 de 
maio.de 1980, as "pautas" estabelecem que o Tribunal Constitucional sera 
integrado por "nove personalidades relevantes maiores de 50 anos e raenores 
de 75, nao permanecendo em suas fungoes mais de dez anos". 0 que e grave 
e que o primeiro Tribunal sera designado "pelo Conselho da Nagao antes de 
sua dissolugao". Em outras palavras: sera a Junta de Oficiais Generals 
— predominante no atual Conselho da Nagao — quem designara o organismo 
que, pelos proximos dez anos, exercera as fungoes de controle politico, 
com poderes para intervir em tudo, inclusive nos partidos. Dizem as 
■pautas" que o Tribunal Constitucional intervira, por exemplo, no caso 
de "nao cumprimento de normas eticas, morais ou civicas que impliquem 
responsabilidade politica por parte de autoridades nacionais, departa- 
mentais ou partidarias" (o grifo e nosso). 

Mais ainda: o texto preparado pela COMASPO preve a convalidagao "de 
todos os atos juridicos e adrainistrativos ditados desde 1973 ate a data 
de vigencia do novo texto constitucional". Ou seja, os Atos institucionais 
nao serao derrogados necessariamente, a menos quando se opuserem as 
normas da nova Constituigao. 

£ esse o quaQro institucional do Uruguai-1980; um Executivo milita- 
rizado, um Legislativo-fantoche, um Judiciario subordinado ao Executivo, 
partidos congelados ou simplesmente proibidos — e a ameaga de estender 
pelo menos por mais dez anos (duragao do mandato do primeiro Tribunal 
Constitucional) a sombra repressive do atual regime. 



Ill - SITUACAO CARCERAKIA 

Depois do auge repressivo que se seguiu ao golpe de 1973, quando o 
numero de presos pollticos chegou acerca de sels mil (numa populagao de 
apcnas 2,8 railhoes), os detidos comegaram a ser pouco a pouco liberados, 
salvo, e obvio, aqueles que tem condenagSes mais longas a curaprir. Hoje, 
segundo calculos do presidente do Supremo Tribunal Militar uruguaio, 
coronel Federico Silva Ledesma, ha cerca de 3.800 presos no Oruguai (o - 
calcixlo foi feito em fins de margo de 1980) . A libertagao de prisioneiros 
permitiu, por outro lado, recorapor o quadro interne nos dois maiores 
estabelecimentos penais para prisioneiros pollticos: o Estabelecimento 
Militar de Reclusao N9 1 ("Libertad"), para horaens, e o-Penal de Punta de 
Rleles, para mulheres, onde estao alojados aproximadamente 1.500 presos. 
De acordo com o testemunho dos ex-prisioneiros, a sltuagao vivida em cada 
um dos penais a cada dla e a seguinte: 

Libertad 

Libertad - Fica a 50 quiloraetros de Montevideu, no Departamento de 
San Jose, pela Ruta Nacional n9 1. Compoe-se de um edlficio principal de 
cinco andares, subdividido em dois setores, com aproximadamente 500 ce- 
las e capacidade para 900 prisioneiros. Ha, ainda, cinco barracoes de dois 
setores cada um, com capacidade para 40 pessoas {em utilizagao, estao 
apenas tres dos cinco). E, finalmente, ha a Isla, 60 metres quadrados de 
edificagao que se abrem em tres corredores e levam a celas pequenas, 
escuras, frias, sem ventilagio, umidas e sem o mobiliario comum nas celas 
dos demais setores (banco, mesa, copo, pia e agua potavel). 

Isla 

A Isla e a porta de entrada para quern chega a Libertad. A ela sao 
conduzidos os prisioneiros que chegam, all trocam as roupas comuns pelo 
uniforme cinza do presidio e recebem o numero pelo qual passam a ser 
designados e chamados durante todo o periodo de detengao. £ na Isla tam- 
bem que o cabelo do detldo e raspado pela primeira vez, onde o preso tona 
um banho de agua frla e, ainda nu, aguarda que Ihe tomem os dados pesso- 
ais e seja submetido a revisao medica. fi uma tortura adiclonal, de carater 
psicologico, porque, muitas vezes, prisioneiros que transgridem as 
rigidas normas internas do Penal sao novamente internados na Isla por 
periodo mais ou menos longo. 

Penal 

Da Isla, o preso passa ao corpo principal do presidio, vigiado por 

70 oficlais e 70p soldados, todos fortemente armados, desde granadas de 
gas lacrimogeneo ate metralhadoras ponto 30, encarapitadas nas duas 
torres de vigilancia interna. Ha ainda, em outras torres, tres metralha- 
doras anti-aereas, calibre 50, diretamente apontadas para o corpo 
principal de Libertad. 0 dia no Penal comega as 5 horas da manha, com o 
toque de despertar, imediataraente seguido da inspegio dos guardas, aos 
gritos e araeagas. Ate as 8 horas, as luzes se mantem apagadas, para eco- 
nomizar energla. 

A partir dessa hora, se recolhem as cartas semanals que os presos 
estao autorizados a envlar a seus famlliares e que sao submetidas a 
censura pela .diregao do Penal. As 8 horas, desjejum. 

A cada 15 dias, sao permitidas visltas de famlliares, de uma hora de 
duragao, serapre feitas atraves dos Vidros que separam visltantes e visi- 
tados e por meio de um interfone controlado pela mesa telefonica do 
presidio, o que permite a gravagao das conversas. No locutorio onde se 
realizam as visitas quinzenais, as normas sao tarabem rigidas: nao se pode 
falar, saudar ou fazcr qualquer gesto para famlliares de outros presos. 
A comunicagao entre os presos e igualmente proibida, assim como abordar 
temas da afualidade. Alem disso, a pressao psicologica e exercida tambera 
sobre os famlliares, submetidos a revistas ultrajantes, principalmente 
quando se trata de mulheres. Ati as criangas, nas visitas mensais aos 
pais recolhidos ao presidio, passam por uma rcvista rigororsa e sao psi- 
cologicamente agredidas inclusive nos detalhes. Certa vez, a filha de um 
prisioneiro ganhou do pai duas flores que colocou nos cabelos, dizendo a 
mae que era "a rainha da Primavera". Na revista da saida, o policial 
arrancou as duas flores e jogou-as fora, diante dos olhos cheios de 
lagrimas da crianga. 

Aos presos nao chega qualquer tipo de informagao e a censura sobre os 
livros e extremamente dura, prolbindo-se de Jorge Amado a Simone de 
Beauvoir, de Jorge Luis Borges a Proust. Jornais e revistas de atualidade, 
nunca. Ate a biblioteoa do presidio — que, ate 1974, dispunha de cerca 
de dez rail volumes — foi virtualmente destrulda nessa epoca, por ordem 
do entao diretor de Libertad, major Arqulmedes Maciel. 

Os trabalhos nao sao escolhidos pelos pelos presos, mas indicados 
pela diregao do presidio e acabam, tarabem, por se transformar em forma 
adicional de tortura. Quem e indicado, por exemplo, para o turno das 19 
ate as 7 da manha na padaria, perde nao apenas a noite, mas tambera a 
possibllidade de descansar durante o dla, porque as inspegSes sao cons- 
tantes. Os trabalhos manuals estao permitidos, mas ha uma longa lista de 
temas proibidos, que incluem as pombas, maos entrelagadas, punhos esquer- 



dos, fabrlcas, operarios e assim por diante. Multas vezes, durante as 
lnspe<;oes ou alarmas simulados de emergencia — perlodos em que os presos 
sao obrigados a ficar deitados no chao, com as raaos a cabega — os sol- 
dados destroem peiyas de artesanato praticaraente concluidas, ou, entao, 
misturara tabaco ao mate, talco ao a9ucar, etc. 

Assistencla Medlca 

A assistencla medica e precaria, a ponto de o Secretariado Internaci 
onal de Jurlstas pela Anlstia no Uruguai (SIJAU) calcular qua, era novera- 
bro de 1979, havia cerca de duzentos prisioneiros pollticos enfermos. 
Desses, 25% apresentavam transtornos psiquicos e cerca de 50% "apresentam 
enfermidades psicosoraaticas dlversas, ligadas as condigoes de vida carce 
rarias e enfermidades derivadas das torturas recebidas". O entao coman- 
dante de Libertad, em margo de 1977, coronel Jorge Olsina, deu entrevlsta 
a ravista alema Stern, nesse mes, na qual aflrmou que, a 17 de janelro 
de 1977, "havia 300 casos de depressao, 258 casos de estados de angustia 
e de psicoses, dois casos de pessoas completamente transtornadas". 0 
mesmo coronel completou: "Tomsmos um dia qualquer, por exemplo, o 24 de 
fevereiro. Nesse dia, dlstribuimos 482 tabletes de Valium". 

A deficlente assistencla medica, as sequelas das torturas flsicas 
sofridas era estabelecimentos militares e a permanente tortura psicolS- 
gica a que sao submetidos nos presidios — tudo isso contribuiu para a 
ocorrencia de pelo menos 26 mortes de prisioneiros pollticos, conforme 
os dados do SIJAU. Oelas, seis foram casos de sulcldio; dez, por falta 
de atengao medica ou assistencla inadequada e, as seis restantes, diz o 
SIJAU, "tem sua origem nas torturas anterlores e no proprio sistema car 
cerario". 

Por sua vez, os ex-prlsioneiros de Libertad relacionara os seguintes 
casos de morte em consequencia da deflciente assistencla medica; 

1. Fernandez Cuneo - suicldio 
2. Roberto Barvelto - crise asraa-tica e parada cardlaca 
3. Antonio Fachelll - cancer em um dos testlculos, como consequencia 

das torturas 
4. Carlos Etchebarne 
5. Carlos Chasalles 
6. Manuel Toledo - cancer 
7. Mirto Pardono Sosa - peritonite (tratada como diarreia) 
8. Marcelino Perez - do coragao (sem tratamento) 
9. Juan Carapal - idem 

10. Jose Artigas - suicldio (enforcou-se na Isla) 
11. "Nato" Mendez - cancer. 

Punta de Rieles 
Punta de Rieles - Nesse antigo serainario jesuita transformado em 

carcere de mulheres, a 14 quilometros de Montevldeu, o sistema e bas- 
tante semelhante ao de Libertad. Ate no fato de que tambera a biblloteca 

do Penal, de milhares de volumes, foi igualmente destruida no ano de 
1974, restando apenas uns 50 volumes. 

As prisioneiras — o coronel Silva Ledesroa calculou, em fins de 
margo, que havia pouco mais de duzentas — sao obrigadas a fazer traba- 
Ihos pesados e, muitas vezes, encarregadas de desfazer o que haviam feito, 
como forma de punigao e tortura adicional. 

A pressao continua exercida pelos militares sobre as detldas chega 
a humilhag5es como a praticada pelo 19 Tenente Roberto Etchavarria (do 
Batalhao de Engenharia e membro da tristemente celebre OCOA, Organismo 
Coordenador de Atividades Anti-Subversivas). Ele faz tepetidas visitas 
ao presidio e procura exatamente aquelas presas por ele torturadas ante- 
riormente. A uma delas, que estava gravlda e perdera o filho em conse- 
quencia das torturas, Etchavarria apresentou sua propria esposa e seu fl^ 
Iho pequeno, com comentarlos sobre a beleza da crianga. 

De sua parte, o coronel Roberto Barrabino, ao assumir a diregao do 
presidio, acabou construindo um verdadeiro clube de campo privado nas 
instalagoes destinadas a diregao: uma piscina, campos de polo, criagao 
de cavalos de raga e um grande jardim, utilizando-se do trabalho forgado 
das presas. 

Tambem no que se refere a visitas, o quadro em Punta de Rieles e 
semelhante ao de Libertad. As maes nao podem dar nada a seus filhos no 
momento da visita mensal. Certa ocasiao, uma mae, vendo que o filho es- 
tava resfriado e se esquecera de levar lengo, deu-lhe o seu. Foi punida 
com a detengao no calabougo e a perda de varias visitas. 

A assistencia medica apresenta as mesmas deficiencias e problemas 
apontados em Libertad. A llsta das vltlmas fatais dessas deficiencias, 
preparada por prisioneiras libertadas, e a seguinte: 

1. Ana-Gonzalez - ataque de febre reumatica comendocardite 
2. Raqudl Kuneg - hidatido® diagnosticada mas nao tratada cirurgi- 

camente no momento oportuno. Deixa filho de sete 
anos 

3. Norma Cedres - suicldio. Deixou filho de 10 anos 
4. Clarisa Bonilla 
5. Beatriz Lamella - raal de Reynaud 

Quartels 

Nos guartels - Se essa e a situagao nos dois principals presidios, 
nos inumeros quarteis do Exercito que servem de local de detengao ela e 
ainda pior. A comegar pelo fato de que, nesses quarteis, sao aplicadas 
tambem torturas flsicas, responsaveis, de acordo com os levantamentos do 
SIJAU, pela morte de 38 prisioneiros. 
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A mais draraatica sltuaijao e vlvida pelos nove principals dlrigentes 
do moviraento de Hberta<;ao Nacional (Tupamaros) , transforraados era refens 
do regime. Trata-se de Raul Sendlc, Jorge Pedro Zabala Waksmann, Julio 

f** Marenales Sanez, Henry Engler Golovchenko, Jorge Amilcar Manera Lluvera, 
Jose Mujlca Cordano, Adolfo Hassen Alanlz, Eleuterlo Huldobro e Mauricio 
Rosencoff. A mulher de urn deles — que pede nao ser identificada, para 
evltar represallas ao marido — descreve as condlQoes de vida nos quar- 
telst 

"Os presos fleam incomunlcaveis, nao podem falar nem mesmo cora os 
guardas. Rararaente tern boras de recreio e, quando as tim, saem a urn 
patio sempre encapugados, mesmo quando o sol e forte. As visitas sao quin 
zenals e deveriara durar uma bora, mas a dura<;ao real varla segundo o 
humor dos guardas. E sempre ha pelo menos tres militares entre o preso e 
a vlslta, todos com as annas apontadas. Na mesa que separa visitante e 
vlsitado, flea urn gravador. Em urn dos quartels, a vislta se fazla pelo 
oriflclo aberto na porta da cela. Os llvros rararaente chegam. As celas 
tern 2 metres por 1,50, de tal forma que o preso perde o horizonte visual 
(ha pelo menos um caso de glaucoma, que obrlga o preso a plngar gotas 
nos olhos todos os dias, para nao flcar cego). Em um dos quarteris, a 
cela era um pogo que se enchia de agua quando chovla, ate a metade da 
perna do preso. Em outro, o piso era de terra e se comunicava com o es- 
goto. Na cela, tao pequena, ha um balde, para as necessidades fisiolo- 
glcas, que nao raro o carcerelro chuta e derruba propositadamente*. 

Hospital Mllltar 

O Hospital Mllltar - Elena Curbelo de Mlrza, presa era 1972, sob a 
acusagao de pertencer ao MLN, passou quatro anos no Hospital Mllltar de 
Montevideu e, ao ser liberada, por intercessao do governo da Suecla, em 
margo de 1978, descreveu as condlgoes de vida nesse local, que deverla 
ser de asslstencla medlca e recuperagao mas acaba sendo uma nova camara 
de torturas. Trechoa de seu depoimentos 

"0 Hospital tsm uma cela para homens e outra para mulheres. Em cada 
cela, ha 12 lubares e o amontoamento e terrivel, a ponto de se tornar 
dlflcil encontrar espago onde colocar um tubo da oxlgenlo ou um vidro de 
soro. As condlgoes de higiene sao deploraveis, nao exlste material de 
limpeza. As proprias doentes sao obrigadas a fazer a limpeza. Os presos 
nao podem falar, ler bu fazer trabalhos manuals. Nio podem sequer empres 
tar seus objetos de toilete. Andar, apenas um de cada vez, quando o 
guarda permitir, o mesmo acontecendo para se ir ao benhelro. As vlsltas 
sao permitidas apenas depois da tres meses de Internagao e apenas uma vez 
por mes (mesmo asslra, inumeros pedidos de vislta sao negados)". A 
propria Elena ficou tres anos, dos quatro que passou no HM, sem ver o sol 

e sentir o ar puro, porque os doentes nao podem sair para o patio de re- 
creio. Elena testeraunhou os segulntes casos de morte por atendimento 
deficlente: 

1. Luzardo - Preso em 1972, com uma bala na nuca, que secclonara a 
medula. Luzardo ficaria paralitico dos membros inferiores, enquanto os 
superlores sofreriam paralisia parcial recuperavel, desde que tivesse 
cuidados especiais. Ele estava com sondas na bexiga, que se abriam duran 
te a noite, fazendo com que o prisioneiro ficasse deitado na cama molhada 
pela urina infectada. Os guardas nao permitiam que os companhelros o 
auxiliassem. Em consequencla, foram se formando feridas nas nadegas e na 
regiao da coluna vertebral, agravando o estado de saude de Luzardo. Os 
militares Ihe propuseram, entao, que colaborasse, em troca de complete 
asslstencla medica. Luzardo negou-se e, em troca, as autoridades negaram- 
se a concordar com sua salda para um dos inumeros paises que se pronti- 
flcaram a aceita-lo, depois de gestoes de seus familiares. Morreu de uma 
septicemia, em junho de 1973. 

2. Gllberto Coghlan - Ferroviario, militante do Partido pela Vitoria 
do Povo (VP), chegou em estado de coma ao HM, em 1974, em consequencla 
das torturas sofridas no 69 Regimento de Cavalaria. Auxiliada apenas por 
um enfermeiro, a medica de plantao conseguiu recupera-lo inicialmente, 
mas, como era imposslvel ao enfermeiro deixar a sala, todos os pedidos de 
material ou pessoal necessarios a continuidade do atendimento eram trans^ 
mltidos boca-a-boca ao guarda mais proximo das grades que o transmitia 
ao guarda externo, que, por sua vez, o fazla ao sargento. Gllberto nece£ 
sitava de uma sonda na traqueia, para superar uma crise, mas o pedldo 
de um anestesista, transmitido de forma tao rudimentar, acabou chegando 
ao sargento como o pedldo de um eletricista. Da mesraa forma, levou-se 
uma hora para encontrar uma tomada trifasica, para a unica salda de 
eletricidade disponlvel, no momento em que se tornou necessaria uma as- 
plragao bronquial. Gllberto Coghlan morreu ao melo-dia do dia seguinte a 
sua entrada no HM. 

3. Ariel Oxerami - Preso em 1972, acusado de ligagoes com o MNL, In- 
ternado no HM em 1975, com Mai de Chagas, que ja Ihe atacara o coragao. 
Ante a gravidade de seu estado, os medicos pediram a sua remogao para o 
Hospital das Cllnicas, unico local onde o preso poderia ser tratado con- 
venientemente. Caso contrario, morreria em tres meses, no maximo. As 
autoridades negaram o pedldo de transferencia, enquanto a famllia tenta- 
va, desesperadamente, apressar a sua llbertagio, pois ele ja cumprira 
tres anos e meio de uma condenagao de apenas tres anos. 0 julz, entre- 
tanto, negou-se a apressar o estudo do caso, "apenas por pequenos pro- 
blemas de saude". Ouinze dias depois, Ariel morreu de parada cardlaca, a 
tercelra sofrida no HM. 
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4. Hilda de la Croix - Preaa em 1976, por pertencer ao Pattldo Corau- 
nlsta. Torturada em varies quartels, perdeu vinte qullos, nao suportava 
qualquer comlda e tlnha frequentes dlarrelas. Mesmo asslm, o dr. Marabotto 
do 59 Reglmento de Artllharia, disse que Hilda tinha apenas um problema 
nervoso. Mas, diante do agravamento de seu estado, foi removida para o HM, 
num sabado. 0 medico de plantao aplicou-lhe soro e, na segunda-feira, os 
voraltos cessaram. 0 dr. Placenza, chefe da Cirurgla naquole mes, para sur 
presa de todos c da prSprla Hilda, visitou-a na segunda-feira e, consta- 
tando que os voraitos havlara cessado, suspendeu o soro e avisou-a de que 
la assinar o boletim de saida. Hilda salu e voltou dols meses mais tarde, 
de novo com dlarrela. Perdia sangue do intestino, tinha o ventre inchado 
e emagrecia a cada dla. Ficou um mes no HM sera ser praticamente examlnada, 
apesar dos pedldos das companhelras aos medicos e enferraelros. Ate que, 
flnalmente, uma medica reexaminou todo o seu caso, para descobrir que 
Hilda estava com cancer nos ovarios (facilmente extirpavel no inlcio, 
mas, agora, muito dlsserainado). Hilda tlnha metastases nos intestines, 
flgado e pulmoes. Estava a morte. No dia 31 de agosto de 1976, vespera 
de seu aniversario, Hilda pediu autorlzagao para ver seus filhos. A 
autorlzagao foi negada. Ela raorreu no dla seguinte. 
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XV - O LONGO BRACO DA REPRESSAO 

Todo o negro quadro da repressao no Uruguai, ja descrlto suscinta- 
mente, estende-se, como uma teia nao tao invislvel, aos paises vizinhos 
(Brasll e Argentina) e ate ao Paraguai, criando vim fato novo em torno da 
tenebrosa flgura do "desaparecido"; dos 113 uruguaios que figuram na re- 
lagao dos "desaparecidos", apenas treze desapareceram no proprio Uruguai; 
os demais foram sequestrados na Argentina (96), no Brasil (2) e no Para- 
guai (2) . 

A onda de sequestros de uruguaios refugiados na Argentina comega 
muito antes do golpe mllitar de 24 de margo de 1976 na Argentina. Ja no 
inlcio de 1974 ocorre o primeiro caso, envolvendo Antonio Clorindo 
Viana Acosta, que foi devolvido ao Uruguai, subraetldo a Tribunal Militar 
e internado em "Libertad". Ainda em 1974, ocorrem mais nove sequestros e 
posterior devolugao ao Uruguai, inclusive o do casal Floreal Garcia e 
Mlrta Hernandez, cujos corpos apareceram, em 20 de dezembro de 1974, mor 
tos a bala, nas imediagoes de Soca, localidade proxima a Montevideu. 0 
menor Amaral Garcia, que estava com os pals na ocasiao do sequestro, pra 
tlcado por grupos clvis armados, esta desaparecido ate hoje. Tornou-se 
mundialmente conhecido o caso dos irmaoS Anatole Caceres de Julien e sua 
irma Lucia Eva que, com 4 e 1 1/2 anos de idade, respectivamente, foram 
sequestrados da casa onde seus pais viviam em Buenos Aires, aos 26.09.76. 
As crlangas foram localizadas em Valparaiso, Chile, em julho de 1979, ado 
tados por um casal chileno. Anatole e Lucia Eva tinhani sido levados ao 
Chile por uma policial uruguaia ("Tia Monica") a qual os abandonara na 
Praga O'Higgins, da cidade de Valparaiso, na vespera do Natal de 1976. 
No mis de julho de 1980, Anatole retornou ao Uruguai pela primeira vez 
para visitar seus avos e tios. 

£ entre junho e setembro de 1976 que se produzem sequestros em massa 
na Argentina,'seguidos de transferencia clandestina ao Uruguai. Para en- 
cobrir os sequestros, as autoridades uruguaias emitiram dois comunicados, 
nos dias 29 e 30 de outubro, informando que haviam sido presas 62 pes- 
soas que "simularam a desaparigao" em Buenos Aires, para poder entrar 
clandestinamente no Uruguai. Os comunicados apresentam apenas catorze 
nomes, o que significa que ha outras 33 cuja detengao e adraitida pelo 
proprio comunicado oficial, mas sobre as quais nao se da a minima infor- 
magao. Chega-se a esse numero pela seguinte conta: 62 presos, admitidos 
pela propria nota oficial, menos os 14 cujos nomes sao por ela divulgados, 
menos sete que logo depois foram libertadas, menos oito que sao enca- 
minhadas posteriormentc a presidios militares. 

Ao contrario do que informa a nota do governo, ha abundantes depoi- 
mentos de dctldos em Buenos Aires que comprovam que nao houve "desapa- 
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rl^ao slmulada" na Capital argentlna para posterior "entrada clandestlna" 
no Orugual. Entre esses depoimentos, estao o de Alicia Cadenas, Eduardo 
Dean Bermudez, Enrique Rodriguez Larreta, Monica Solino Platero, Cecilia 
Gayoso Jauregui, Edelweis Zahn, Ariel Soto Laureiro, Marta Petrldes de 
Lubian e Victor Lubian (sequestrados entre 3 e 14 de julho do mesrao 
ano). 

0 depolmento deles, em resume, e o seguintes 

"Fomos sequestrados em Buenos Aires, entre 8 e 14 de julho, junta- 
mente com Leon Duarte Lujan, Margarita Mlchelinl e seu esposo Raul 
Altuna, Raquel Nogueira de Rodriguez, Sergio Lopez Burgos, Elba Rama 
Molla, Ana Ines Quadros, Ana Maria Salvo, Gaston Zlna Flgueredo, Asllu 
Sonla Maceiro e Sara Rita Mendez Lompodio, com seu fllho de 20 dlas. No 
lugar era que permanecemos detidos pelo espago de 15 dlas, ja se encon- 
travam presos Enrique Rodriguez Martinez, Jorge Gonzalez Cardoso e sua 
esposa Elizabeth Perez Lutz, Gerardo Gattl e Hugo Mendez. 

"Fomos sequestrados ou em casa, ou era bares ou na via publlca. No 
momento da detengao, fomos golpeados selvagemente. Depois de amarrar-nos 
e vendar-nos, nos introduziram em veiculos e fomos trasladados a um lu- 
gar que apresentava as seguintes caracterlsticas: uma enorme casa, 
garagem com proporgoes grandes, com uma porta metalica, que se abria de 
dentro, para permitir a entrada dos carros. Ao chegar, fomos obrigados a 
descer, atirados ao solo e, novamente, sofremos golpes. Pudemos compro- 
var logo nos primeiros mementos (pelos gritos, pelos insultos proferldos 
pelos guardas a varies presos e pelo pouco que se via apesar das vendas) 
que eramos aproximadamente vlnte pessoas na mesma sltuagao. 

"Os guardas levantaram do chao a Leon Duarte e o conduziram a outro 
lugar da casa. Momentos depois, gritos apavorantes chegavam ate a gara- 
gem. Depois, pudemos ve-lo flsicamente destrogado por causa das torturas 
recebldas. Ele nao ficou mais a nosso lado, pois foi levado, juntamente 
com Gerardo Gatti, a uma cela especial. 

"Cada urn de nos foi, separadamente, conduzldo ao andar superior, onde 
fomos torturados diabolicamente. Araarrados, nus, pendurados pelos bragos, 
com cabos eletricos era varlas partes do corpo, assim permaneclamos horas 
e horas. Os que ficaram na garagem continuavam atirados ao chao, sem 
abrigo algum. Pouqulsslmas vezes nos deram algo para comer. Agua, nunca, 
porque nos aplicavam cheques eletricos. Multos nao podiam caminhar e ate 
ir ao banheiro se transformava em outro supllcio. 

"Os Interrogatories eram dlrigldos por oficlals do Exercito urugualo, 
alguns deles pertencentes a OCOA (Organismo Coordenador de Operagoes 
Antisubverslvas). Tambem atuavam oficlals do Servlgo de Intellgencia, 
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pertencentes a "Divlsao 300". 0 chefe da Divisao era o major Gavazzo. 
Outros oficiais uruguaios: major Manuel Cordero, capitao Silveira, te- 
nente Maurente. Tanto nas operagoes de detengao como nos interrogatories 
e sessoes de tortura, intervleram argentinos, os quais conhecemos apenas 
por pseudonimos: "Raton", "Grumete", "El Viejo". Tambem nos 
vigiavam um cabo uruguaio de apelido "Daniel" e um soldado apelidado 
"Dracula". Mais tarde, ja no Urugual, ambos foram promovidos, a sargento 
e cabo, respectivamente, talvez devido ao merito de terem sido teste- 
munhas e cumplices de tudo o que relatamos. 

"Tudo isso durou aproximadamente 15 dlas, nos quais vimos, de parte 
do pessoal militar argentine e uruguaio, atos desuraanos e bestiais, que 
evidenciam o carater criminoso dessas ditaduras. A Carlos Santucho, por 
exemplo, os militares amarraram-no com cadeias nos bragos e nas pemas e 
o introduziram em um tanque de agua, da cabega ate a cintura. Quando o 
retiraram, estava morto. Foi, entao, jogado numa caraloneta e retirado da 
casa. Em seguida a esse fato e a partir da prisao e assassinato de 
Roberto Santucho (um dos principals llderes do ERP argentine), fomos to- 
dos golpeados. A irma de Roberto, que se encontrava ha tempos nesse local, 
foi obrigada a ler era voz alta a reportagem do diario La Opini5n, relati- 
va ao assassinato de seu irmao. Terminada a leitura, foi levada ao andar 
superior, onde voltou a ser torturada. 

"Na noite de 26 de julho, fomos conduzidos a um caminhac militar ar- 
gentine, com os bragos algeraados para tras, os olhos vendados e mordagas. 
Fomos transportados como gado ate o aeroporto de Buenos Aires, menos 
Gerardo Gatti e Leon Duarte, dos quais nunca mais se teve notlcias. 

"Assim subimos ao aviao, que decolou e aterrisou pouco depois. Volta 
mos a subir num caminhao e nos conduziram a uma casa no local que reco- 
nhecemos como Punta Gorda, sob a atual Praga da Armada, junto ao mar, em 
Montevidiu. Nessa casa, ficamos alojados em dois comodos. Ja estavamos em 
territorio uruguaio e as torturas continuaram, agora apenas em mao de 
uruguaios. Nossa estada no local durou outros quinze dias. Ate que uma 
noite fomos trasladados a um local que mais tarde descobriraos ser a sede 
do Servigo de Intellgencia do Exercito. Ficamos quatro meses nesse lu- 
gar, olhos vendados, algemados e submetidos a interrogatories diarios. 
Sob a mira de revolver, com simulagoes de fuzilamento, fomos obrigados a 
assinar vim papel no qual dizlamos que tentaramos entrar clandestinamente 
no Uruguai. 0 proraotor, o juiz, e todo o aparato burocratico militar que 
participou da confecgao das atas estava comprometido na fraude. 0 
proprio Gavazzo nos disse a todos (para evitar que tentassemos dizer outra 
coisa diante do juiz, diferente do que constava no papel asslnado) quo 
tanto o juiz como o fiscal estavam ao par de tudo e Ihe comunicariam irae 
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diatamente se nos dissesseraos a verdade. A defesa, a cargo de ura raili- 
tar, nos deu a entender sua cumplicldade, na unica entrevista que tl- 
vemos. 

"Ficamos encarcerados aproximadamente ura ano e melo, cora excegao de 
Enrique Rodriguez Larreta, liberado era dezembro de 1976." 

Esse impressionante testemunho evidencia a fraude armada pelos govcr 
nos dos dois paises. Mas e precise acrescentar urn dado para entender 
porque a defesa, se e que se pode charaar assim, dos acusados ficou a 
cargo de urn militar: ocorre que os militares uruguaios perseguem nao 
apenas os que prendera, mas tarabera aqueies que ousam defende-los. 0 Se- 
cretariado Xnternacional de Juristas para a Anistia no Uruguai (SIJAU) 
tera uma lista de 37 advogados defensores de presos pollticos que ou estao 
presos ou foram obrigados a exilar-se depois de prisoes, araeagas e cons- 
trangimentos. Permanecem no pals apenas treze advogados, em sltuagao 
bastante precaria: oito deles foram libertados depois de cumprlr penas 
em processes absurdamente irregulares, enquanto os cinco restantes so- 
freram detengoes administrativas ou curta prlsao, por ordem de juizes 
militares, que nao puderam, entretanto, processa-los por absoluta falta 
de provas. 
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V - A OPERACAO "SAPATO ROTO" 

Ouanto ao sequestro em Porto Alegre (capital do Estado brasileiro do 
Rio Grande do Sul) de Lilian Celiberti e Unlversindo Diaz e dos dois 
filhos de Lilian, Camilo (8 anos) e Francesca (3 anos), em noverabro de 
1978, o depoiraento nao parte das vltimas mas de um ex-integrante do es- 
quema repressive, o soldado uruguaio Hugo Walter Garcia Rivas, que dei- 
xou o Exercito no ultimo dla de 1979. Hugo Walter serviu na Companhia de 
Contrainforraagoes do Exercito, diretamente subordinada ao Estado-Maior 
(e, por consequencia, ao Comando Geral do Exercito), um novo brago re- 
pressive cuja existencia veio a-publico em consequencia de suas denuncias. 

O ex-soldado, de 23 anos, obteve asllo na Noruega, para onde viajou 
em junho de 1980, depois de prestar longos depoimentos ao SIJAU, ao 
Hovimento de Justiga e Direitos Humanos de Porto Alegre, a Ordem dos 
Advogados do Brasil e a imprensa brasileira, depoimentos nos quais des- 
mascara outra fraude armada pelo govern© uruguaio: este afirmara que 
Lilian e Oniversindo haviam sido detidos quando tentavam entrar clandes- 
tinamente no Uruguai, levando armas, documentos falsos e panfletos 
"subversives". Ocorre que foi o proprio Hugo Walter, cuja fungao oficial 
era a de fotografo, quem tirou a foto das armas, todas elas retiradas do 
proprio arsenal da Companhia. E preparou, tambim, os documentos falsos 
— anexados, com a foto das armas, ao processo encaminhado a Justiga 
Militar, corao "prova" das alegagoes do governo uruguaio. 

Pelo depoimento do ex-soldado, verificou-se que a detengao de Lilian 
e Universindo foi decorrencia da "Operagao Sapato Roto", nome em codigo 
da agao de prisao de diversos militantes do Partido pela Vitoria do Povo 
(PVP), um dos mais ativos grupos de resistencia a ditadura uruguaia. Com 
as detengoes, soube-se que alguns dos presos tinham contatos em Porto 
Alegre, com Lilian e Universindo. E os oficiais da Companhia decidiram 
armar o sequestro, contando com toda a colaboragao da policia brasileira 
(especialmente do DOPS de Porto Alegre, cora o qual _a Companhia mantinha 
contato permanente, via telex, utilizando um codigo especial, uma mistura 
de letras e numeros). 

A partir dal, viajou para o Brasil um grupo de elementos da Companhia, 
chefiados pelos capltaes Eduardo Ferro e Glauco Yanonne, custodiando 
quatro dos presos em Montevideu: Luis Alonso, Rosario Pequito, German 
Steffen e Marlene Chauquelt. Na fronteira, os oficiais mantiveram contato 
com a Policia Federal brasileira e, em seguida, viajaram para Porto 
Alegre, com tres dos presos(Steffen ficou na fronteira, do lado uruguaio, 
na cldade de San Miguel). 

Executado o sequestro, voltaram e se alojaram raomentaneamente no 
pr5prio predio da Policia Federal brasileira, onde o soldado Hugo Walter 
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fol buaca-los. 0 capltao Ferro, entretanto, voltou uma vez raais a Porto 
Alegre, levando Lilian com elc. No segundo retorno, Lilian comegou a ser 
torturada, ja na localidade de Santa Teresa, onde o grupo passou dois ou 
tres dias, em dependcncias que, normalmente, sao utilizadas pelos ofici- 
ais do Coraando Geral do Exercito, durante as ferias de verao (Santa 
Teresa e um balneario as margens da Lagoa Negra). 0 metodo de tortura era 
o mesmo descrito pelos sequestrados na Argentina e que provocou a morte 
de Carlos Santucho: o tacho cheio de agua no qual se raergulha o preso, 
com a cabega coberta por um saco impermeavel. 

Lilian e Universindo contlnuavaia, ate raeados de junho, recolhidos a 
unldades militares e separados dos demais presos polltlcos. (Ela esta 
agora em Punta da Rleles e ele em "Llbertad".) 

0 depoimento do ex-soldado perraltiu identificar os seguintes ofl- 
ciais urugualos envolvldos no sequestro: 

1. Coronel Calixto de Armas - Ex-comandante do Departamento II, a 
segao de informagoes do Exercito, ao qual flcava subordlnada a Companhia 
de Contrainformagoes. Foi ele quem se incumbiu dos primeiros contatos com 
a Pollcia braslleira para a operagao. Hoje, e dlretor de secretaria do 
Mlnlsterlo do Interior, ou seja, o segundo homem na hierarquia do 
Mlnisterlo. 

2. Major Carlos Rossel - Chefe da Companhia de Contrainformagoes no 
momento do sequestro. Fez curso no Panama e Hugo Halter acredita que 
ele tambem esteve em Porto Alegre, no momento da operagao, embora nao 
fizesse parte do grupo que vlajou, em tres veiculos, de Montevldeu ate 
a fronteira. Pelo menos uma vez depois do sequestro, esteve em Porto 
Alegre, pois o proprio Hugo Walter foi busca-lo no aeroporto, na volta. 

3. Capltao Eduardo Ferro - Chefe da operagao, um oflclal que, se- 
gundo seu ex-subordinado, gostava de participar pessoalmente das tortu- 
ras. Serve hoje no Servigo de Inteligencia de Defesa (SID). 

4. Major Jose Bassani - Substitula Rossel na chefia, em caso de au- 
sencia. Tambem partlclpou dos interrogatorlos aos sequestrados e esta 
hoje no SID. 

5. Capltao Eduardo Ramos - Hoje e professor da Escola de Inteligencia 
do Exercito. Antes do sequestro, viajou a Porto Alegre, juntamente com 
Bassani, para tratar do planejeunento. 

6. Capltao Glauco Yanonne - Dirigiu, juntamente com Ferro, o grupo 
de sequestro. Continua servindo na Companhia. 

0 depoimento do ex-soldado confirma, alnda, que o investlgador do 
DOPS gaucho, Orandir Portassi Lucas ("Didi Pedalada"), partlclpou da ope 
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ragao, tal como ja havlam denunciado os jornalistas Luis Claudlo Cunha e 
J.B. Scalco, da Editora Abrll, testemunhas involuntarias do sequestro. 
Hugo Walter mencionou ainda o delegado, tambem do DOPS, Pedro Seelig, 
como um homem muito respeitado pelos oficiais da Companhia. Finalmente, 
Hugo Walter indicou outros nomes de oficiais uruguaios que podem nao ter 
se envolvido no sequestro de Lilian e Universindo, mas trabalham direta- 
mente no aparato repressive, a saber: 

1. Coronel Nelson Blar - Antecessor de Calixto de Armas no Departa- 
mento II, um dos mais duros comandantes da repartigao. Foi vlsto varias 
vezes por soldados interrogando pessoalmente presos polltlcos. 

2. Coronel Mario Agarreondo - Atual chefe do Departamento II e 
ex-comandante do Regiraento de Infantaria n9 13, onde tambem ficaram 
detidos Lilian e Universindo. O "13" tem a fama de ser um dos mais duros 
centres de tortura do Uruguai, conforme depoimento de diferentes presos 
que por ele passaram. 

3. Major Carlos Calcagno - Primeiro chefe da Companhia de Contra- 
informagoes. Dizia aos subordinados que a tortura era "um mal indispen- 
savel". Hoje, dirige o Liceu Militar General Artigas. 

4. Major Dante Aguirre - Atual chefe da Companhia. 

ill 
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VI - ESCOLA DE TORTURA 

0 depoimento do ex-soldado Hugo Walter Garcia Rivas revelou, alem 
da operagao-sequestro, a exiatencla de uma Escola de Intellgencia, igual 
mente subordlnada ao Estado-Maior, que, na verdade, e uma escola de 
torturas. 0 depoimento do ex-soldado ao Secretariado Internacional de 
Juristas pela Anistia no Uruguai (SIJAO) e um perfelto retrato do regime 
uruguaio. Dele, reproduzimos abalxo alguns trechos. 

Pergunta - Ha quanto tempo funciona essa Escola? 

Hugo Walter - Crelo que coraegou a funcionar em 1975. fi o unico lu- 
gar onde se dao cursos completos de intellgencia. Por isso, a Escola tern 
a sua importancia, tanto que, em cada encerramento de curso, coraparece 
algum chefe graduadb. Ha tris cursos por ano e um na epoca de ferias. A 
escola funciona, agora, na rua Dante, esquina Republlca. Os frequenta- 
dores sao, sobretudo, oflciais do Exercito, mas vai tambem um ou dols da 
Marinha, algum da Forga Aerea e dois ou tres da Pollcia. E vao os ofl- 
ciais estrangelros. 0 pessoal subalterno que trabalha nos servigos de 
Intellgencia tambem faz o curso, mas separado do restante da oficiali- 
dade. fi que houve um curso conjunto para oflciais e sargentos e o sargen 
to acabou sendo o primelro classiflcado. Entao, nao se fizeram mals 
cursos conjuntos. 

Pergunta - Recebe-se instru9ao sobre interrogatSrios e torturas? 

Hugo - Sim. Agora, elas sao dadas pelo capitao Ramos (Eduardo Ramos), 
antes pelo capitao Alanls. 

Pergunta - Como sao as aulas de interrogatSrio? 

Hugo - Eles pretendem inculcar nos alunos que a tortura e necessaria, 
absolutamente necessaria, para obter informagao. Se nao, nio se obtem 
informagao. Mas a tortura deve ser feita de tal forma que nao ponha em 
perigo a vida da pessoa. Nao pela vlda em si, mas porque, se a pessoa 
morre, pode levar informagao com ela. Mas ha casos em que o aluno, na 
ansia de aparecer ante o professor, exagera na tortura. 

Pergunta - Realizam-se aulas praticas de tortura? 

Hugo - Sim. Traz-se um detldo da Companhia (de Contrainformagoes do 
Exercito), que, era geral, os tem. Traz-se um tacho ao salao da escola e 
faz-se com que alguns golpeem o detido ou submerjam sua cabega na agua, 
e outro o interroga. 

Pergunta - Os detidos levados a essas aulas de tortura estio sendo 
interrogados pela Companhia? 

Hugo - Nem sempre. Pode ser que ja nao esteja mais sendo interroga- 
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do, mas e levado da mesma forma, porque e uma auia pratica. Ou melhor: 
e uma aula para que o pessoal va se acostumando a tortura. Nao e para o 
interrogatorio em si, mas para acostuma-los a tortura. 

Pergunta - Isso se faz diante de todos os alunos? 

Hugo - Todos, menos os estrangelros. E os alunos vao se revezando 
na aula, porque, corao sao poucos dias, eles querera que todos participem. 
Nao e sempre o mesmo detido. Um dia se utillza um, outro dia, outro. Se 
nao ha na Companhia, se consegue no Batalhao 13 de Infantaria. 

Pergunta - Ocorrem outros tipos de tortura nas aulas? 

Hugo - Golpes, o enforcamento e tambem comum. Cheques eletricos e a 
tortura coraum. 

Pergunta - Nunca esteve em perigo a vida dos detidos nessas aulas? 

Hugo - Sim, desmaiam frequentemente. Nesses casos, se reanima o de- 
tido e depois se prossegue. 0 medico do curso e o dr. Scarabino. Se ha 
algum problema, se chama o doutor. 

Pergunta - Que atitude tinham os subalternos ante as aulas de tor- 
tura? 

Hugo - Nos diziam que era precise atuar com firmeza. Era uma coisa 
obrigada. Comegando pelo fato de que nos, os jovens, os que eramos 
novos na Companhia, quase nenhum atuava com firmeza. Um dia depois de 
uma aula dessas, por nao havermos atuado como eles queriam, nos deram 
uma aula de cloacas, que consistia em descer as cloacas e limpa-las. 
Era intransitavel, muito desagradavel. 

Pergunta - Voce conheceu oficiais ou subalternos que se tenham re- 
cusado a participar nas torturas? 

Hugo - Nao conhego ninguem que se tenha manifestado. Mas havia mui- 
tos de meus companheiros que, quando viam que alguem era preso, prefe- 
riara sair a rua, fazer qualquer coisa, para evitar que fossem chamados. 
Eu me incluia entre eles. Mas e muito diflcil escapar quando chega um 
detido e e precise interroga-lo e tortura-lo. O oficial faz uma lista 
e diz "chamem a tal e qual, que vamos interrogar". Ou seja, os superio- 
res querem que todos participem da tortura, dos interrogatSrios. Penso 
que e para que, depois, ninguem possa dizer: "nao, eu nunca torture!". 

Pergunta - Voce nunca se negou a torturar? 

Hugo - Nao. Porque isso equivale a ir para a cadeia. 

Pergunta - Houve casos em que alguem tenha se negado a torturar e 
esteja preso? 

Hugo - Nao. Pelo menos nao na Companhia. Quando nos fazemos o curso 
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de Inteligencia, tratam de que nos compenetremos do que vamos fazer. 
E, nesse curso, flea esclarecido que devemos nos entregar por inteiro ao 
trabalho que vamos cumprir. 0 que se ordena fazer, e preciso fazer. Se 
nao, se esta indo contra o cSdigo Penal Militar. E ir contra o Codigo 
Penal Militar Implicaria cadela. 

Pergunta - Os detldos sao sempre torturados ou ha excegoes? 

Hugo - Pode-se aflrmar que todas as pessoas detldas no Uruguai sao 
torturadas. Toda pessoa que e detida e imediatamente torturada. Para 
obter informagoes. 

0 ex-soldado foi tambem testeraunha pessoal da morte do operario 
Humberto Pascaretta, detldo sob acusafao de sabotagera a produ^ao, feita 
pela diregao da empresa textll CICSSA. Pascaretta sofria da ulcera. Seus 
interrogadores sablam perfeitamente disso, mas nunca Ihe deram os medi- 
camentos necessarios e torturaram-no como a todo preso. Em uma noite 
em que Hugo Walter estava de guarda, o operario comegou a passar mal, 
foi chamado o major Calcagno (um dos torturadores), que se limitou a dizer 
que Pascaretta estava morto. 0 medico foi chamado e atestou a morte* por 
ataque cardlaco" (o medico foi Mario Genta, entao chefe do Servigo Sani- • 
tario do Coraando Geral do Exercito). 

r 
GtJ ^ r* 
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VXI - ENSINO, CULTURA, IGREJA5 

A sanha repressiva dos militares uruguaios nao poupou nada, nem mes- 
mo o sistema educacional, que chegou a ser um orgulho nacional, pela 
qualidade do enslno e pela sua relativa democratizagao, se coroparada a dos 
paises vizinhos. No sistema eduoativo, a repressao deu-se em dois nlveis; 
primeiro, pela perseguigao implacavel a todos os professores e alunos 
dissidentes, o que levou ao afastamento de 30% dos professores prlmarios 
e 35% dos secundarios. Depois, pelas alteragoes no currlculo, em que o 
conteudo doutrinario fascistizante aoompanha algumas medidas que sao 
apenas ridiculas. 

Dois exemplos: o coronel Julio Soto, vice-reitor interventor no Con- 
selho Nacional de Eglucagao (CONAE) , afirmava, em 1977 , que "os uruguaios, 
queiramos ou nao, somos genuinos filhos da civilizagao ocidental e toda 
corrente de pensamento que contenha conceltos discordantes conduz a 
subverter os valores essenciais de nossa pura tradigao historica". £ o 
exemplo do tipo de doutrinagao imposta nas escolas uruguaias. O outro e 
simplesmente ridlculo: aproibigao de Freud mesmo nos cursos de Psicolo- 
gia, sob a alegagao de que o velho mestre e "obsceno". E nao apenas 
Freud caiu no index: Diderot e o trecho da Blblia que trata das Bern 
Aventurangas tambem sao altamente suspeitos. 

Pior ainda: as autoridades nao escondera o orgulho pelo expurgo que 
impuseram ao sistema educative. Em relatorio que o Mlnisterio da Educagao 
encaminhou ao Estado-Maior Conjunto das Forgas Armadas, pode-se ler: 
"No ambito academico, foram suprimidos os pianos de estudo que conduziam 
a forraagao de um profissional inadaptado e a catequizar estudantes para 
o marxismo. 0 exito foi total. No ambito administrativo, foram eliminados 
os quadros que fazem direta ou indiretamente proselitismo politico. 
Assim pudemos eliminar (os docentes) do ciclo basico de Direito e Medici^ 
na, por tratar-se de cursos de doutrinamento raarxista. Com os estudantes, 
a politics tern sido energlca. Xntensificou-se a vigilancia por meio de 
pessoal das Forgas Armadas em todos bs setores e se aplicaram sangoes 
severas". 

Resultado inevitavel: uma brutal queda na procura das Universidades, 
constatada em todos os cursos. No vestibular para a Faculdade de 
Direito, apresentaram-se, em 1980, apenas 847 alunos, contra 1.818 em 
1979. Em Veterinaria — escola basica em um pals que depende fundamental- 
mente do campo — a queda foi de 63% entre os mesmos anos, comparecendo, 
em 1980, apenas 163 candidatos. 

Cinemas 

A repressao, que impede os uruguaios de asslstirem as melhores pegas 
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e fllraes, ouvir as muslcas de Daniel Vlgliettl e dos Olimarenos, impor- 
tante grupo folclSrico, reflete-se na queda da frequencia as casas de 
espetaculo. Em 1979, para dar so um exeraplo, o nuraero de pessoas que 
coraparecerara aos cinemas era Montevideu foi inferior ao publlco de 1937, 
42 anos antes, quando a populagao da Capital era menos da metade dos 
atuais 1,4 milhao (espectadores em 1937, 6 milhoes; espectadores em 79, 
5,8 rallhSes). 

Imprensa 

A imprensa e, obviamente, urn dos setores raais vlsados, a ponto de 
o numero de jornais diarios ter-se reduzido a cinco (tres matutinos e 
dois vespertinos), praticamente a metade dos nove que havia era 1970. 
Calcula-se que 33 publicagoes foram- fechadas nos ultimos dez anos, in- 
clusive publicagoes religiosas corao El^ Mensaiero Valdense. Entre elas, 
esta a conhecida revlsta Marcha, fechada era 1974 e cujo editor-assisten- 
te, Julio Castro, famoso internacionalraente, esta desaparecido desde 19 
de agosto de 1977, depois de ter sido detido pelas forgas de seguranga. 

Nos jornais restantes, a crltica ao regime e severamente punida, 
como descobrlram jornalistas que ate hoje estao detldos. Na verdade, dos 
cinco jornais, apenas um. El Dia, fundado pelo proprio Jorge Battle y 
Ordonez, tem uma postura crltica, escondlda atras de mil elipses. Uraa 
delas: publlcar, todos os dias, ano apos ano, a foto de Jorge Battle y 
Ordonez aclma de uma legenda que e uma frase do falecido estadista. 
Nessa frase, os inlciados talvez descubram alguma alusao a situagao em 
que o Urugual vive. Outras um editorial publicado em margo ultimo, no 
qual o jornal faz o elogio ao processo de abertura no Brasil. Todas as 
medldas tomadas no vlzinho pals (anistia, libertagao dos presos pollticos 
permissao do pluralismo partidarlo, extingao da legislagao de excegao) 
sao elogiadas. Quem ler com espirito prevenido, percebera que o jornal 
esta defendendo a adogao das mesmas medidas no Uruguai. 

Igrejas 

Num pals que serapre orgulhou-se em ostentar seu aspecto secular — de 
independencla plena da Igreja — o papel da Igreja tern sido relegado a 
um piano absolutamente secundario. Nem o Concillo Ecumenlco Vaticano II, 
e nem as reunioes subsequentes do Conselho Episcopal Latino Americano 
(CELAM) em Medellln e Puebla conseguiram renovar a atuagao da Igreja 
Catollca no Uruguai. 

Ao contrarlo do que ocorreu no Brasil, Chile e Paraguai, a Igreja 
CatSlica no Uruguai tem se mantido a margem da historla, muda diante da 
repressao e intimidada pela escalada de vlolagoes dos direitos humanos. 
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O mesmo tem acontecido com outras igrejas crlstas. 0 grau de repres- 
sao e tao alto que nao tern sido posslvel formar nem mesmo uma pequena 
comissao ecumenica para discutlr a tragedia humana que se abateu sobre a 
sociedade uruguaia. 

Na reunlao do Sierra Club Internaclonal, reallzada no ano passado em 
Montevideu com a participagao de 123 delegados dos parses do Cone Sul e 
do Nuncio Apostolico, juntamente com alguns bispos do Uruguai, as 
"autoridades competentes" proibiram que o delegado uruguaio usasse da 
palavra para expor o tema que Ihe havia sido previamente designado. 

Esse tipo de interferencla em assuntos da Igreja nao e novldade na 
ditadura uruguaia. Em ocasiao anterior o regime proibira que uma mensa- 
gera dos bispos catolicos fosse lida nas igrejas. A Igreja Metodista 
sofreu vetos do governo a nomes propostos para a sua diregao nacional. E 
o periodico da Igreja Valdense foi fechado por ordem da ditadura. 

H 
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VIII - OS SINDICATOS 

Alera dos nove atos institucionais, que pesam sobre o pals como um 
todo, o sindlcalismo urugualo e cerceado tambem por tres dispositlvos es 
pecialmente concebidos para esmagar a aijao dos trabalhadores: 

1. 0 decreto 196, de 3 de julho de 1973, que declara llegal a Confe- 
deragao Naclonal de Trabalhadores (CNT), a grande central sindical 
uruguaia, e permite a prisao de seus llderes (pelo menos dezoito dirigen 
tes da CNT estao ate hoje presos ou "desaparecidos"). 

2. Outro decreto, do dia segulnte, permite a demlssao sumaria, sem 
qualquer direlto, de todo trabalhador, do setor publico ou privado, que 
se envolver em greves ou outra forma de "conduta irregular". 

3. E a resolugao 1.473 (24.08.73), que prolbe reunioes' intersindl- 
cals. 

Desde o golpe de 73, os mllitares tern se esforgado para recriar um 
movimento sindical que Ihes seja docll. Tentaram o caminho do chamado 
"sindlcalismo amarelo", cujo fracasso foram obrigados a reconhecer. 
Tentaram, em segulda, elaborar uma nova legislagao sindical que fosse acel. 
ta pela Organlzagao Internacional do Trabalho, mas tambem fracassaram. 
Depols de varios rascunhos, todos criticados pela OIT, em meados de 1979 
o governo finalmente deu a publico o texto da nova Lei de Associagoes 
Proflssionals, sua nova tentativa de erigir um sindlcalismo bem comporta 
do. 

A lei exlge, de todos os candidates a cargos sindicais, o famoso 
"Certlficado de Fe Democratica", ja exigldo de servldores publlcos, que 
Impede, na pratica, a greve e submete todos os sindicatos ao controle do 
Ministerio do Trabalho, que devera receber a lista completa dos membros 
dos sindicatos. 0 texto e tao negative que nao apenas a OIT o criticou — 
por violar a Convengao 87, que trata da liberdade sindical. Ate a Confe- 
deragao Internacional de Organizagoes Sindicais Livres (CIOSL), muito 
llgada aos Estados Unidos, considera-a inadequada. Segundo Enzo Frizzo, 
representante da CIOSL, a nova lei "corta a cabega do movimento sindical 
e restrlnge sua atividade". A declaragao foi feita em plena Montevldeu, 
em fevereiro ultimo. 

fi natural que o governo reprima duramente a atividade sindical: 
afinal, o modelo economico por ele implantado golpeia diretaraente os 
assalarlados, na medlda em que o valor real dos salarios calu 55% entre 
1971 e 1979 (convem recorder, para coraparagoes, que o salario real, na 
Alemanha, durante a Segunda Guerra, sofreu uma redugao inferior, de 
32%). Alem dlsso, o desemprego pulou de taxas entre 7,3% e 9,1% no pe- 
rlodo 65/74, para 12,7% em 1976. E so caiu para 8,5% em 1979 em fungao 
do boom — fundamentalmente especulativo — da construgao civil. Ainda 
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assira, e preciso considcrar quo boa parcola da populagao economlcamente 
atlva do Uruguai fugiu do pals, em face da repressao, de um lado, e do 
estancamento economico, do outro. De acordo com os dados do proprio 
governo, 136 mil uruguaios deixaram o pals, entre 1963 e 1975, o que 
equivale a 7% da populagao de 1963. 

Hoje, o trabalhador uruguaio trabalha cada vez mals para comer cada 
vez menos, conforme o coraprovam as estatisticas: 57,3% dos trabalhadores 
de Montevideo trabalhavam, em dezembro de 79, mais de doze horas por dia, 
enquanto 17% eram forgados a mais de 15 horas diarias de trabalho. Seis 
meses antes, o Sindicato dos Agougueiros revelara uma queda entre 25 e 30% 
no consume de carne — e a carne e prato basico da dieta uruguaia. Uma 
queda absolutamente natural, quando se considers que o prego da carne 
subiu 150% entre agosto de 1978 e julho do ano seguinte. 
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IX - O MODELO E OS BENKFICIARIOS 

0 modelo economlco uruguaio e a execugio pratica das tuorias da Esco 
la de Chicago, de um llberallsmo exacerbado. Confessadamente, o desejo 
das autorldades economicas e o de "crescer para fora", o que signlfica 
ampliar e dlvorsificar as exportagoes e abrlr o pals as Importagoes e 
aos investlmentos estrangeiros. 

0 resultado foi catastrof ico, princlpalmente peuca os trabalhadores, 
coino ja se viu, mas tcimbem para setores do empresariado e para as 
prdprlas contas naclonals. Se as exportagoes sa diversificaram de fato 
(hoje, 71,7% das exportagoes sao de produtos nao-tradiclonais, ou seja, 
nao sao la e carne), as importagoes cresceram multisslmo raais, a ponto 
de o deficit comercial tor atlngido, em 1979, a cifra recorde de 418 
mllhoes de dolares. 

Resultado inevitavel: quelxas dc todos os setores, exceto do setor 
financelro, o grande beneflclado pelo modelo. Em documento divulgado 
em Junho de 1978, a Federagao Rural dlzla quo "a agrlcultura vive uma 
sltuagao de endlvidamento generalizado, proximo do ponto da bancarrota". 
Os numeros provam a ma sltuagao: o Produto Interno Agropecuario calu de 
393,5 mllhoes de dolares, era 1973, para 377 mllhoes, cinco anos depois, 
enquanto o estoque de gado perraanece estagnado nos dez mllhoes de cabe- 
gas. E ate um documento do governo (Mlnlsterlo da Agrlcultura e Pesca), 
divulgado era agosto de 78, apontava os problemas, ao revelar que menos 
de um tergo dos fazendeiros uruguaios tem rendimentos suficientes para 
pagar os custos de produgao, mao-de-obra e aluguel e alnda obter algum 
lucro. 

A abertura ao Exterior — quo prove a redugao, ate 1982, para um 
maxlrao de 35% das barrelras alfandegarias -- e condenada ate pela Unlao 
dos Exportadores, teorlca baneflciaria do modelo: "Se nao ha um pals do 
mundo que delxe de defender o trabalho de seus cldadaos, o pequeno 
Urugual, com essas frivolas teorias,,se transformaria era um pals de apo- 
sentados, empregados ptSbllcos e anclaos sem esperanga", aflrma documento 
da entidade, divulgado em janelro do ano passado. 

Para fechar o quadro, ate o Departamento de Estado norte-americano 
acabou admltlndo, alnda que tlblamente, o custo do modelo. No relatorlo 
sobre os dlreltos humanos no Urugual, o Departamento de Estado aflrma 
qua "a recente polltica uruguaia de austeridade (o documento e de feve- 
reiro de 80), envolvendo medldas fiscais e orgaraentarias de longo alcance, 
foi lograda a um custo social que as classes de baixos rendimentos tern 
menos posslbllldades de suportar". 
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X - A CONDENACAO INTERNACIONAL 

Todos os organismos internaclonais preocupados com os dlreltos huma- 
nos ja emitiram documentos (as vezes, mais de um) de condenagao ao 
regime uruguaio. So em 1979, manifestaram-se nesse sentido a Comissao de 
Dlreltos Humanos da Organizagio das Nagoes Unidas, o Parlamento Europeu, 
a Organizagao dos Estados Americanos, a Anistia Internacional, a Unlao 
Interparlamcntar e a Organizagao Internacional do Trabalho. 

Sao documentos duros, corao o da Anistia Internacional, que aflrma: 
"No Urugual, foram eliminados todos os dlreltos contra as detengoes 
llegais. Ja nao ha protegao local contra as detengoes arbitrarias, a 
tortura e a morte em maos das Forgas Armadas c da Policia". 

Em margo de 1980, a Comissao de Dlreltos Humanos da ONU divulgou uma 
lista de nove parses conslderados respensaveis por um "modelo constante 
de graves violagoes aos dlreltos humanos". Entre os nove, estava o 
Urugual (e, na America Latina, tambem Argentina, Bolivia e Paraguai). 

O governo uruguaio, entretanto, silencia ante as crltlcas ou obrlga 
a publicagao, na imprensa local, de versSes totalmente deturpadas. Um 
exeraplo claro e o da citada inclusao do Uruguai entre os "constantes" 
violadores dos direitos humanos, conforme a Comissao de Dlreltos Humanos 
da ONU. No dia seguinte, o vespertine La Mariana abriu a seguinte manchete 
cm sua primeira pagina, em grandes letras azuis: "Direitos Humanos - posi 
tiva e elogiosa resolugio para o Urugual na ONU". 

Ou, entao, reage punindo os que ousam denunciar as violagoes, des- 
respeltando abertamente os organismos Internaclonais. Foi o que aconteceu 
com a missao da Cruz Vermelha que foi autorizada a inspecionar os 
presidios uruguaios, ouvindo isoladamente os detidos, sera vigilancia das 
autorldades. Essa inforraagao foi retransmitida pela Cruz Vermelha aos 
prisioneiros e alguns deles — recolhidos ao Penal de Libertad — efetiva 
mente denunciaram os maus tratos e as precarias condigoes era que vivem. 
0 governo, entretanto, armara um sofisticado esquema de gravagao das 
conversas entre os presos e o pessoal da Cruz Vermelha. Tao logo termlnou 
a inspegao em Libertad, todos os que se atreveram a fazer denuncias foram 
punidos com o recolhimento a Isla, o negro calabougo do presidio mascull- 
no. 
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XI - CONCLUSAO 

0 empenho dos militares uruguaios em construir ura novo pals, no qual 
predomine a paz dos ceraiterios nao cessa. As pautas para a reforma cons- 
tltucional sao a prova cabal dessa intengao, prova reforgada pela recente 
detengao de todos os cinco principals dirigentes dos dois partldos tradt 
cionais — Blanco e Colorado — somente porque participaram de atos 
conslderados poilticos (e, como tal, proibidos) pelas autoridades, 

0 plebiscite previsto para novembro de 1980, sobre a nova Consti— 
tuigao, nao esta sendo precedido nera da mais leve abertura, que permita 
alguma liberdade de opiniao e manifestagao. Pior ainda: as autoridades 
ja divulgaram a informagao de que, se prevalecer o voto "nao", o pals 
continuara vlvendo sob as regras atuais. 

Mas a rejeigao ao sistema de terror iraplantado na antiga "Suiga da 
America Latina" e tao disseminado que pequenas brechas comegam a se 
abrir na dura face do regime. A 19 de abril, formou-se a Convergencia 
Democratica, que reune, a titulo pessoal, personalidades nao apenas dos 
dois partidos tradlcionais, mas tambem da Frente Ampla. Blancos e 
Colorados conseguem emltlr, sequidamente, documentos de cnticas ao 
regime, a programada institucionalizagao da ditadura — desraentlndo, 
conjuntamente, por outro lado, as alegagoes do governo de que estariam 
apoiando o esquema. Os trabalhadores, duramente repriraidos, resisted 
como Ihes e posslvel, como ficou evidenciado no ultimo IV de Maio (co- 
memoragao, alias, qua os militares ellminaram do calendariois diversas 
empresas nao puderara funcionar devido ao alto numero de ausenciaa. 

Ha, alem disso, divisoes nas Forgas Armadas, em fungao de ambigoes 
pessoais: o general Gregorio ("Goyo") Alvarez, ex-comandante do Exercito, 
aspira ser o candidate unico dos partidos tradlcionais para as elelgSes 
presidenciais previstas para 1981. Mas seu sucessor, o general Luis 
Queirolo.aflrma, repetidamente, que podera haver mais de um candidate, o 
quo e um golpe nas pretensoes de Alvarez. A solugao dos problemas 
uruguaios nao passa, e obvio, pelos militares, mas, divldidos, eles terao 
menos forgas para manter o esquema repressivo implantado nos ultimos dez 
anos. 

Alem disso, a relative abertura no Brasil permite que a imprensa e 
os democratas desse pals denunciem, crescentemente, os crimes da ditadura 
militar ~~ denuncias que acabam chegando ao Oruguai, seja porque parte 
da imprensa brasileira circula em Montevideu ou nas zonas frontelrlgas, 
seja porque os muitos uruguaios que fazem turismo no Brasil (atraidos por 
uma relagao de camblo de divlsas favoravel) compram os jornais brasllei- 
ros e os leem ou levam de volta a seu pals. 
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0 apoio internacional e, acima de tudo, a mobilizagao interna que 
renasce, penosamente, permitem uma ponta de otiralsmo. Permitem princi- 
palraente reafirmar que o Uruguai reprimido nao e um Urugual derrotado. 
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