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"Inclina os teus ouvidos ao meu clamor", 

(Salmos 88, 2) 

EDITORIAL 

Como resultado da recente desooberla e prisao no 
Brasil de um criminoso de guerra nazista, acusado 
de maf-an^as em massa de {udeus, milhares de pa la 
vras foram escritas sobre os horrores dos campos de 
concentra^ao da Segunda Guerra Mundia!. 

Mais uma vez as pessoas se perguntaram como tals 
coisas poderiam ter aconfecido em pafses civiliza 
dos. E alguns ainda preferem acreditar que nao cT 
conteceram. 

Agora hd provas macigas de que coisas igualmenfe 

hornveis e inacredltaveis estao acontecendo 
dois pafses bem mais perto de nds. 

em 

Argentina e Uruguay, dois dos mais desenvolvidos 

pafses da America Latina, sao acusados de atos de 
selvageria e crueldade que rivaiizam com os dos 
nazistas. 

A perseguigao obsessive de "subversives", que co- 
meqa com os grupos armados, acaba incluindo to- 
da a oposi?ao, crftica, pensamento independente, 

e, ate, religiao diferente. 

Como na Unido Sovietioa, a defesa dos direitos hu 

manos se toma traigaod pdtria. 

Mas o que estd acontecendo no Uruguay e na Ar- 
gentina nao estd acontecendo em outro continente, 
ou ha 40 anos atrds, mas aqui, e agora. 
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U R U G U A I 

ART! GO 111. Todo homem 
tern direito a vida, a liber- 
dade e it seguranQa pessoal. 

N3o matar&s. (Ex 20,13) 
Eu vim para que tenham vida • a 
tenham em abundSncia. (Jo 
10,10) 

URUGUAI; DE ESTADO DO BEM-ESTARAO 

ESTADO DO WFFRNO 

Ganhecida em determinada epoca como a Sufqa da 
America Latina par causa de seu alto nfvel de vi- 
da e regime democratico/o nome do Uruguai eago 
ra identificado com selvageria e repressao brutafT 

Foi condenada recentemente pela Organizagaodos 
Estados Americanos (OEA), por constantes e gra- 
ves violagoes dos direitos humanos. O relatorio e 
laborado pela ICHR (Comissao Intoramerioana dos 

Direitos Humanos) que levou a condenagao, decla 
ra que ha mais de 6.000 prisioneiros polftioos no 

Uruguai. Um entre cada 500 uruguaios e preso po 

Iftico; um entre cada 100 uruguaios |a foi tortura- 

do. 

Ao todo, mais de 60.000 ja passaram pelas prisoes 

e centres de detengao clandestinos. 

Em vez de bem-estar, o governo uruguaio 
distribui medo e tortura a seus cidadaos. 

agora 

Nao e surpresa que o governo uruguaio tenha nega 
do a veracidade dos acusa^oes contra si e que te- 
nha recusado permissao a uma missao de direitos 

humanos da OEA para visitor o pafs e ver por con 
to propria. 

Quando as for5as armadas tomaram o poder hd cin 

co anos, disseram que iriam recuperar o pafs "mo- 
ral e materialmente". A estagnagdo economica ti 
nha comegado em 1955, e a falta de solugoes efi- 

cientes, devido a resistencia a mudanga dos dois 
partidos polfticos Colorados e Blanoos, levou ao 
aparecimento do grupo urbano guerrilheiro, Movi- 

mento Nacional de Libertagao, melhor conhecido 

como Tupamaros, no fim da decada de sessenta. 

Apds alguns anos de emocionantes aventuras— se- 
questrando embaixadores, assaltando bancos, ca- 
vando sua fuga da prisao, e zombando das autorl 

dades militares e policiais no processo — a rea- 
gao, quando veio, foi violenta. 

Agora o Uruguai detem um titulo mundial pouco in 
ve|avel: o paTs com o maior numero de presos poFT 

ticos por habitante. 

Economicamente, apesar das promessas de recupera 
gao do governo militar, o pafs continua estagna- 
do. O exodo dos jovens e outros em busca de me 
Ihores perspectives atingiu 300.000 em dez anos, 
mais de 10%da populagao. 

Em compensagao, a dfvida extema dobrou, a infla 
gao em 1977 chegou a aproximadamente 60% e o 
mercado intemo praticamente desapareceu, por- 

quanto os salaries perderam 30%do seu valor real. 

O governo, no entanto, descobriu uma nova fonte 
de renda. Quando libertos, os presos polfticos so 
frem agora a cobranga de "despesas de estadia" pe 

lo tempo que permaneceram na prisao. Eles de- 
vem depositor a quantia estipulada na conta n?... 
3383938 do Supremo Tribunal Militar no Banco da 
Republica. Os que nao podem pagar tern seus bens 

confiscados. Aqueles que nao tern posses nao po- 
dem sair. 

Ate 1973 a maioria dos presos polfticos eram mem 
bros ou acusados de ter vfnculos com a organiza- 
gao clandestina Tupamaros. Mas em 27 de junho 
de 1973 o Congresso foi dissolvido e drasticas res- 
trigoes foram impostas a qualquer forma de oposi- 
gao organizada ao novo regime militar. Os Tupa 
maros presos foram rapidamente superados em nume 
ro por dissidentes pacfficos — conservadores, de- 

mocratas cristoos, socialistas, populistas, comunis 

tas, sindicalistas, cientistas, estudantes, trabalha 

dores e Jornalistos. Um dos jornalistos e Julio Gas 
tro, 66 anos, editor do |ornal Marcha, banido pe- 
lo governo. Castro, preso desde 1 ? de agosto de 

1977, |a estava com sua saude bem precaria por 
causa da tortura e teme-se que ele tenha sido assa 
ssinado. Tambem hd preocupagao em torno da vi~ 
da do pianista argentine Miguel Angel Estrella, o 
qua I, segundo informes, estd muito doente apds 

meses de prisao, O relatorio da Comissao Intera- 
mericana dos Direitos Humanos sobre o Uruguai 
menciona 25 pessoas que provavelmente morreram 
como resultado de torturas sofridas durante sua de- 
tengdo. 

Um caso deste tipo e o de Nuble Yic, um trabalha 
dor numa industria de came congelada,de 52 anos, 
que foi preso em 21 de outubro de 1975, enquanto 

convalecia de um ataaue cardfaco. Apds 5 meses 

sem notfeias, sua famnia conseguiu permissao para 
visita-lo na instituigao militar Escuela de Armas y 
Servicios, Montevideo, em Morgo de 1976. Na 
presenga de outros presos, suas famflias e os guar- 
das da prisao, Nuble Vic comegou a gritar que to- 
dos deviam saber que presos estavam sendo tortura- 
dos e mortos alf. Gritando, ele disse que havia so 
frido 4 meses de tortura com cheques eletricos, sub 
mersdo de sua cabega sob a agua e excrementos por 
longos perfodos, e teve objetos pontiagudos enfia - 
dos sob suas unhas. Nuble Vic gritou que nao a- 
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guentaria mais porque seu problema cardraco havia 
recomegado. O dia seguinte, 14 de morgo, um 
furgab militar, sob guarda fortemente armada, en- 

tregou o caixao contend© seu corpo a sua famflia. 
Eles foram proibidos de abrir o caixab. Mas foi 

aberto, e viram suas pernas enroxadas e corpo dila_ 
cerado. 

Um companheiro de prisao, libertado depois, des - 

creveu como Nuble Vie mprreu. Pendurado por 
cordas acima de cachorros policiais por boras e bo- 
ras. Quando as cordas foram finalmente cortadas 
ele caiu no chao, sem movimento. "Esta foi sua 

tortura final. Ele entrou na prisao El Infierno do 
mesmo jeito que saiu: em silencio" . 

As famil ias que recebiam os corpos de seus paren - 
tes que haviam morrido na prisao eram terminante - 
mente proibidos de abrir os caixoes. Mas muitos - 
deles assim faziam, descubrindo que em vez de s| 
nais de "suicTdio*, "queda", ou 'ataque cardfaco" 
(dados como causas mortis oficiais) os corpos esta- 
vam cobertos de queimaduras, esfolagoes, ferimen- 
tos e fraturas. Um nao tinha pernas. Alguns cor - 
pos nao foram entregues a suas famHias e simples - 
mente desapareceram. Muitas dessas mortes aeon - 
teceram no El Infierno, alojamentos militares do 
Batalhao de Infantaria Armada n9 13, em Montevi_ 
deo. Um uruguaio que ali esteve varies meses nos 
anos 1975 e 1976 descreveu o que acontece no 'El 

Infierno' . (Ver o artigo seguinte: CLAMORES DO 
INFERNO). 

Devido aos metodos cada vez mais brutais, os nu - 
meros estao crescendo. A Anistia Internacional pos 

sui detalhes sobre 34 mortes entre 1972 e 1977, e 
outros 5 casos de "desaparecimentos" entre 1975 e 
agosto de 1977. Detalhes mais recentes dificilmen 
te chegam. O por que e explicado por Michel Pu- 
chavy, membro do comite executivo da segao fran- 
cesa de Anistia Internacional, numa entrevista a 

um jornal brasileiro.: 

'Nada tern conseguido passar ha meses. A repres - 
sab tern se tornado tab eficiente, e ao mesmo tem- 

po o pafs e tao pequeno e central izado que ao con 
trario da Argentina, nenhuma voz pode se fazer - 
ouviir. Ha ate um orgao oficial encarregado de 
responder as cartas enviadas do exterior, por exem_ 

plo: aquelas mandadas por membros da Anistia In - 
ternacional. A populagao e mais facilmente con - 

trolada porque se concentra em Montevideo. Alem 
disso, a administragab e protegida por uma fachada 
legal; "a lei sobre o estado de periculosidade' per 
mite que se prenda qualquer pessoa que possa pare- 
cer 'perigosa', ficando a criteria dos militares a 
decisao sobre o que e perigoso. 

ARTIGO V. Ningudm serd 
submetido a tortura nem a 
tratamento ou cast!go cruel, 
desumano ou degradante. 

Nao oprimas a teu irmao. (Lev 
25,14) 

ARTIGO /. Todos os ho- 
me ns nascem Uvres e iguais 
em dignidade e direitos. Sao 
dotados de razao e cons- 
ciencia e devem agir em re- 
lagao uns aos outros com es- 
pirito de fraternidade. 

CLAMORES DO INFERNO 

Entre 1975 e 1976 centenas de uruguaios, inclu - 
sive eu mesmo, ficaram no 'EL INFIERNO'Onfier 
no). Alguem - nao sabemos quando - o chamou 
assim. O lugar merece o nome. 

Que e "EL INFIERNO"? Um lugar ainda nao 
local izado. Comparando nossas notas, e de acor 
do corn^converses com outros companheiros, che - : 
gamos a conclusao de que deve haver pelo menos 
tres ou quatro "infernos" . A tortura e praticada 

em residencies particulares, assim como em pri - 
soes e escritorios, mas o inferno e um lugar cria - 
do unicamente para centro de tortures. Depois de 
varies dias eu calculei que tinha la mais ou menos 
500 pessoas. Meu numero era cento e tantos. Um 
dia, fiquei horrorizado ao ouvir chamarem o nu- 

mero 345. 

Como se chega nesse lugar? No chao de um car- 
ro particular ou de uma perua, com olhos venda - 
dos e algemado com as maos nas costas. No co- 
mego voce fica num lugar completamente silenci- 

oso. Eu tentei sentir algum cheiro - isso e tudo 
que eu conseguia fazer. Nao consegui sentir 

cheiro nem de mar nem de campo, so arvores na 
primavera. Veio o primeiro interrogatorio, bas- 
tante moderado, Nome? "Voce ja tern minha 
carteira de identidade", retruquei. A resposta:- 
meu primeiro chute. Seu enderego? Profissao? 
Filiagab politico? Nome dos pais? - mesmo se 
eles ja estivessem mortos e enterrados. Fim do 

primeiro interrogatorio. Dedugao: nao sei por - 
que estou aqui. 

Entrei 'tropegando' no inferno. Minha primeira 
impressao; musica alta (alta demais); alto-faian^ 
tes tocando musica de danga negra ou cubana fo- 
ra de rotagao. Eles me deram uma cade ira e pen 

duraram no meu pescogo um pedago de papelao - 
com um numero. Descobri isso num outro dia, 

quando chamaram meu numero e nao respond!. - 
Foi uma aprendizagem dura. Me arrastaram pela 

corda que estava atado ao meu pescogo sobre um 
monte de latas, pranchas de madeira e caixotes. 
Em consequencia, caf tres vezes e todas as vezes 
me deram socos nas costelas dizendo: "Isso e pa- 
ra te fazer andar direito, comunista de merda". 
live que aprender a ser cego. 

A vida nunca mudava no "inferno". A gente sem 

pre ficava sentado e sentado da maneira correta, 
sem mexer os pes ou deixar cair a cabega. 
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Eu tinha chegado na tarde de 7 de novembro. Ten 
tei msistenfemenfe disfinguir noite e dia — Por- 
que, eu nao sei; porem tentei. Sempre parecia 

ser a mesma hora do dia - uma noite etema para 

gente sem olhos. Mas tmhamos ouvidos e eu po - 
dia ouvir tudo: as tosses de homens e mulheres, la 
mentos descontrolados e gemidos de grande dor. - 

Imediatamente reconheci o choro de um amigo. - 
Isso foi quando come<;ou a minha tortura - a mi - 
nha tortura pessoal. Depois, eles me trouxeram 
comida. Eu nao estava com fome neste moment©, 
mas lembrei o conselho de um amigo de nunca re- 
cusar nenhuma migalha de comida oferecida pelo 
inimigo, uma vez que voce nunca sabe quando 
vai receber mais. Ele tinha razao. Era um iT- 

quido mais parecido com escremento do que com 
comida: mas eu o engoli. Amigo, voce tinha ra- 
zao: nao teve mais escremento ate a noite seguin 

te. 

Sentamo-nos todos em fila de acordo com o nume 
ro, embora os numeros nab estivessem em ordem. 
Eu estava entre o trinta e o quarenta. Tinha uma 

gritaria constante e essa musica que me fazia fi - 
car maluco. Acredito que nao importava muito 
aos outros. Eu peiguntei aos outros em outros lu 

gares o que achavam disso e ninguem parecia se 
importer com essa tortura tanto quanta eu. Havia 
um barulho indescritivel dos alto-falantes que es- 

tavam instalados dos dois lados do quarto e esta - 
vam sintonizados em estagoes diferentes. Isso e 
mais o volume nao dava para ignorar. Continuou 
durante a noite toda, como aprendi no meu pri - 

meiro dia. Nos puxamos nossas cadeiras para o 
outro lado do quarto, aparentemente mais proxi - 
mo do que se podia chamar o alto-falante da di - 
reita, mas nenhum alto-falante jamais parou. 

A noite passava lentamente e era igual ao dia, 

exceto que evidentemente tinha menos guardas 
por perto - a menos que alguns estivessem sim 
plesmente dormindo. 

De madrugada eles comegavam a chamar certos 
numeros . No primeiro dia eu lembro que foram 
os numeros 39, 43 e 117. Quinze a trinta minu- 

tos depjis percebi onde tinham ido. O numero39 

era uma mulher, como vim a saber mais tarde, e 

eu a ouvia gritar nessa manha. A "maquina de 
tortura" era ao lado. Os outros dois eram ho - 
mens. Eles gritavam e xingavam. A mulher gri - 

tava sempre mais fraca e intermitentemente. Ou 
vi arrastarem cadeiras e outras coisas e percebi 

algum movimento ao meu lado. A primeira con - 

tinuava chorondo. Ela sempre chorava durante 
cada sessao de tortura. Mandaram alguem sentar 
ao meu lado. Eu queria ver alguma coisa - um 
rosto - nab importava o que. Assim comecei a 
desamarrar a minha venda. Ela consistia numa 
larga fita plastica grudada diretamente sobre 
meus olhos com uma atadura apertada sobre ela. 

Isso causa uma dor de cabega muito forte. As ml 

nhas maos estavam algemadas a frente, de tal ma 

neira que eu podia enfiar os dedos debaixo da - 
venda na parte superior do nariz. Eu conseguia 
ver o chao e as minhas maos - nada mais. Era um 

chao de concrete e os assentos muito duras eram 
de madeira. Essas descobertas me distrairam.Nin 

guem me viu, mas isso foi por casualidade, por - 
que depois eu yi soldados armados com metralha - 
doras numa fila na nossa frente. Provavelmentea 
minha baixa estatura era uma vantagem pois mui- 
to facilmente eu ficava escondido atras da pes - 
soa que estava a minha frente. Eu continuava ex 
plcrando os arredores. A minha direita tinha uma 
poga d'agua, feita pelo numero 39, que apenas 
havia saido da 'maquina'. Ela estava sentada 
na sua cadeira, inconsciente e molhada ate os 
ossos, e atada a cadeira pelas axilas. Por um 

moment© nao me mexi, fiquei bem quieto e com 

medo de alguem chamar meu numero. Entdb vi - 

rei a cabega para tras e pude ver clara mente os 

guardas na nossa frente. Havia uma especie de 
colchao atras deles. Vi um homem muito velho 
(ele parecia ter cem anos) de cabelos grisalhos, 
deitado num dos colchoes; percebi que ele era a 
pessoa que tinha gemido continuadamente. A mu 
Iher perto de mim tossiu. Ela pediu um pouco 
d'agua e eles responderam que a dariam depois 
dela ter contado o que eles esperavam. Ela nao 
respondeu. Pude jaerceber que tinha cadeiras na 
minha frente, atras de mim e ao meu lado. A da 
frente eu podia tocar com os pes, mas nab aque - 
las atras de mim e do meu lado. Entab chutei a 

da frente e obtive como resposta uma tossida rou- 
ca. Eu tinha feito contato com alguem. 

O dia seguinte passou too devagar como a noite. 

Foi o meu 29 dia la. Uma voz (que eu reconhe - 

cO perguntou-nos se podiamos nos levantar por 
um momento. Silencio. A atmosfera estava terr- 
sa. Uma outra pessoa falou, "podemos nos levan 
tar por um momento?" Isso seria maravilhoso. E- 

videntemente eles estavam discutindo sobre isso . 
Entao um dos porcos gritou: 'Esta bem1.'. Nos 
nos levantamos com suspiros de alfvio e tambem 

com^gritos de dor. Isso era o maior prazer que 
voce poderia ter nesse lugar'. Estavam trocando 
a guarda e era por isso que foram too amove is .. O 

proximo grupo de guardas chegou ao plantab logo 
apos: 'Todo mundo sentado1. Sentem direito*. A- 

te^ngao*. Nab se mexam'. Nao mexam cabegas e 
pes'. Filhos da puta*." Davam socos e golpes; ca- 

deiras e pessoas eram jogadas ao chao. Foi assim 

que fizeram sua entrada jtriunfal. Foi assim que 
falaram bom dia. A mulher ao meu lado caiu no 
chao. Alguem tentou ajuda-la: "Senta, sua mer 
da'. ' Ela ficou inconsciente no chao quern sabe 
por quanta tempo. Depois pediu agua e alguem, 
que parecia muito |ovem, jogou um balde d'agua 
em cima dela. Ao contrario do que acontece 
nos filmes, ela caiu novamente inconsciente. 

cm i 
CEDIC 

PUC-SP 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 



Eles anunciaram que nos podfamos ir ao banheiro/ 
mas quebraram a promessa. Passamos a farde ou- 

vindo a musica de danga negra e popular. Eu - 
nao aguentava mais esses alto-falantes. Estava 
enlouquecendo. 

Tinha certeza que ficaria louco ate a fim do 2? 

dia. Procurava manter-me dlstanciado da If para 
evitar a loucura. A melhor coisa, provavelmen - 
te, seria concentrar-me no ritmo - nab sabia a 
letra de nenhuma das cangoes. Se noo fizesse al 
guma coisa, enlouqueceria. Levantei as maos aT 
gemadas. "Que quer voce?" Quero voltar para 

casa". Que estupidez'. Poderia ter pago com a 
minha vida. Mas consegui esquecer urn pouco as 

alto-falantes e comecei a observar os pes dos car 
cereiros. Estavam vestidos de calga lee ou calga 
oxford. Por suas vozes, percebia-se que eram 
muito |ovens. Calgavam tenis para poderem an- 
dar silenciosamente. 

Sentia-os em pe, imbveis, ao meu lado ou as mi- 
nhas costas. De vez em quando chamavam urn pe 
lo outro, usando ape lidos ("Pocho", "Caiman"). 
Alguns respondiam bem ao meu lado. Nao dava 
para ter certeza de nada. Talvez houvesse tres - 
ou quatro para cada urn de nos. 

Meu segundo dia nao terminava nunca. Ah'. a 
vontade de ir aobanheiro. De fata, depois de 
tanto tempo, necessitava disso. Levantei a mao 

e eles me levaram para fora. Os banheiros fi- 

cavam no fim do quartet. Nao havia pias e so - 
mente tres banheiros. Nao havia portas. Tlve 
que fazer minhas necessidades publicamente. O 

guarda que tinha me acompanhado comegou a co- 
chichar com alguem. Tornei-me cauteloso - ja 

me haviam falado que homens, alem de mulheres, 
eram violentados. Agora que estava sozinho com 
eles, havia me arrependido de ter feito o pedido 
para ir ao banheiro. Reagi com obscenidades as 
suas tentativas de tocar em mim, tentando ferir 

o machismo deles. Nao dava para imaginar o 
tipo de pessoas que eles eram. Rindo, me empur- 
raram de volta a minha cadeira. SaT bem dessa 
vez. Compreendi que nao era aconselhavel ir 

ao banheiro sozinho e por isso so levantava as mj[ 
nhas maos quando outros o faziam ao mesmo tem- 

po. Alguns meses depois, um companheiro con- 
tou-me que fora violentado por tres deles, nesse 

mesmo banheiro. Sem duvida, estavam drogados, 
porque nao cheiravam a alcool, afirmou-me. An 
tes, vedaram sua boca para que nao gritasse.Com 
certeza, nao tomaram essa precaugao por nossa - 
causa. Possivelmente, temiam os superiores, ou 
nao queriam que seus colegas soubessem de suas 
perversidades. Depois de te-lo violentado, en- 

fiaram em seu anus algumas copias do nosso mam 

festo politico clandestino (escritojxira infonmar 
ao publico). Ele perdeu a consciencia e acordou 
numa especie de hospital, nao se sabe quanto - 

tempo depois. 

A MAQUINA DA TORTURA 

No terceiro dia, me arrancaram da cadeira e, 

sem terem gritado meu numero, fizeram-me subir 
uma escada ao lado da parede. Os degraus de 

tijolo amarelo estavam gastos. Foi o meu prime! 
ro interrogatorio na sola de torturas. Eles tinham 
que "interrogar" urn homem, e eu deveria assis - 
tir como testemunha para conhecer aquilo que me 

estava reservado. "Voce pode ouvir?" pergun - 
guntou urn homem. "Se voce nao falar, passara 
pelo mesmo tratamento". 

Sabia quern estava torturado e o que eles queriam 
tirar dele. Eu sabia tambem que ele nao ia con - 
tar nada. Pelo que eles falaram, fazia muito - 
tempo que ele estava la. A maneira pela qual 
seus gritos ressoavam sugeria que era urn quarto 

pequeno. Possivelmente havia uma mesa. Eles 
me colocaram numa cadeira e trouxeram alguma 
coisa parecida com urn cinzeiro de haste que co - 
locaram no meu lado direito, na altura dos meus 
ombros. Descobri que era urn gravador - o mes - 
mo amigo que estava sendo torturado no quarto - 
me contou depois. Ele ficou gemendo no chao. 

Na noite anterior, ele foi pendurado pelos bra - 
gos e "amaciado" . "Amaciamento" podia ser 
qualquer coisa. Podia ser choques eletricos apli 

cados em regibes genitals e outros lugares sensT - 

veis, ou espancamentos. Quando a gente des - 

maia, sofre o tratamento "submarino": mergulham 

nossa cabega num balde cheio de escrementos, de 

urina e de agua. O cheiro e insuportavel. Ele 
me contou tudo isso e mais outras coisas, quando 
foi autorizado a sentar no chao e a falar de vez 
em quando. Na verdade, ele nao contou tudo, 
como todos nos. Nao tmhamos coragem de des - 
vendor as piores coisas, as mais humilhantes e as 
mais dolorosas. Dia apos dia, e noite apos noi- 
te, eles o torturaram dessa maneira, e isso duran- 
te 63 dias. Sua forga moral e ffsica era de tal or 
dem que depois que ele saiu de 'El Infierno' para 
o quartel eles o usaram para experiencias. 

Urn oficial, acompanhado por alunos, aos quais - 
deveriam ser dadas aulas de "trabalhos praticos", 
tomava conta dele. El Flaco ( apelido que sig - 
nifica "magno* ) era a cobaia. O oficial come - 
gava por designer as partes mais sensiveis do cor 

po para as descargas eletricos (as partes genitais, 
o rosto e as axilas ). 

Os alunos de'iam entao exercitar-se e aprender - 

assim sua ligao convenientemente, a despeito do 
fato de El Flaco poder morrer a qualquer momen 
to. 

Eventualmente todos no "El Infierno" podiam re- 
conhecer os gritos de El Flaco. ETe nunca dei - 

xou de gritar-lhes palavroes. Foi a unica coisa 
que arrancaram dele - palavroes. Nenhum pedo- 
clnho de informagbes. Nem a tortura nem a 
humilhagab conseguiam quebra-lo. Mesmo quan- 
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do nao o torhjravam. El Flaco conMnuava a xin - 
ga-los. 

Conhego muitos que agiram da mesma maneira he 

roica. Em "El Infierno11 perde-se facilmente a 

nogao do dia e da noite. Uma visita a "maqui - 
na" e o suficiente. Aconteceu-me um dia, mas 

me reorientei no dia seguinte quando o radio deu 
as notCcias as 15:00 hs. Foi urn descuido dosgua_r 
das, que i mediate me nte mudaram a estagao. Eles 
nunca deixavam que a gente ouvisse os noticia - 
rios. 

OS NClMERQS AUMEKTAM 

Continuavam a chegar novos presos. Chegavam 
a qualquer hora do dia, sobretudo pela manha, - 
bem cedo. O cheiro era insuportavel. Algumas 
mulheres estavam menstruadas, mas nab recebiam 
permissao para lavar-se. Uma delas falou, no 

banheiro, que tinha ficado mestruada por tres ve 
zes sem poder lavar-se. E, quando torturado, a 
gente urina involuntariamente e molha-se. Nos- 
sas roupas ficavam encardidas com o que supunha_ 
mos ser comida. Como nao tinhamos onde botar 
nossos pratos, pois estavamos algemados, noo ha 

via como evitar derrubar a comida. Nos fedia - 
mos. 

Era uma primavera fria, e ficavamos gelados por- 
que fmhamos que ficar imoveis. As vezes ate - 
nos davam cobertores, mas o guarda do proximo 
turno os tirava. Na 4a. noite, jogaram a gente 

em cima de cobertores sujos. Era para nos ajudar 
a dormir. Ficamos amontoados, homens e mulhe- 
res juntos , durante 4 ou 5 horas, sofrendo por 
causa no nosso proximo cheiro. Pior ainda: fi - 
cavam olhando a gente, e quando alguem comega 
va a dormir, jogavam agua em cima ou puxavam 
o cabelo ou davam pontapes. As mulheres prote_ 
giam os seios. Entao, de repente, alguem, a 
quern chamavam de Chico, corria a toda veloci - 
dade sobre nossos corpos estendidos. A falta de 
espago impedia qualquer movimento. Comecei a 
ter dificuldade para respirar. Provavelmente al- 

guem falou para um de seus superiores (talvez so£ 
besse que sofro de asma ). Aproximou-se e reti - 
rou-me do monte. Foi pior - terrfvel. Eu estava 

deitado aos pes de alguem que falava incoerente- 
mente. Escutel e reconhecf a voz de alguem que 

amo, mas tudo o que dizia era horrivel. Sofrf so 
em ouvir. A noite parecia interminavel. Quan_ 

do saf do Inferno, descobri que o companheiro a 
quern pensava ter ouvido nao fora preso. Como 
podemos nos enganar*. Poderia jurar que eraele1. 
La dentro, tudo fica confuso. A gente acredita 
que esta ouvindo nosso pai ou nossas criangas. 

Naquela noite, os guardas de plantao comegaram 
a "amaciar" nossas juntas, tvlos aplicaram cho - 
ques eletricos enquanto estavamos sentados em - 

nossas cadeiras. Nao escapou ninguem. Para 

piorar as coisas, eles tinham despejado desinfetan 
te no chao de concrete para disfargar nosso che? 

ro e isso aumentou os efeitos do choque. 

A TRAigAO 

Outro dia, foi a minha vez de ir para oplantao (fi 

car em pe a forga) com mais outros dots; umhomem 
que pela voz deveria ter mais de 60 anos e uma jo 
vem, possivelmente uma menina. O plantao con- 

siste em ficar de pe com as pernas abertas. Nao se 
pode cair mas ficar de pe assim durante horas e 
muito diffcil. No comego da noite , o velho caiu 
e tres deles comegaram a interroga-lo. Eles quase 

o deixaram louco. Disseram coisas chocantes so- 
bre sua esposa e nora e sobre o que pretendiam fd 
zer com ele depois. Eu entendi, pelo interrogate 

rio, que o velho tinha dois filhos, ambos bons ho- 

mens e trabalhadores. 

A noite, o velho "traiu" os filhos. A jovem cho- 
rou devagar. 

Um ano depois, descobri que todos os tres - pai e 
filhos - tinham estado juntos na mesma prisao e pu 
de completer a histbria, O velho realmente ficou 
louco no fim. Rezou o dia inteiro e pediu aos fi- 
lhos para fazer a mesma coisa. Nunca mais fala- 
ram com ele, mas nas noites frias davam-Ihe seus 
cobertores para que ele nao morresse de frio. Os 

soldados o trotarom muito mal, e, acima de tudo, 
riram dele, e isso foi a recompense pela colabora- 

gao prestada. 

A 2a. semana foi mais toleravel. Minha espinha 
pouco a pouco se acostumou a ficar sernpre senta- 

do. Mas a musica ainda me enlouquecia. Um dia 
cantamos um tango e eu reconheci a voz de X. E- 
ra uma mulher maravilhosa. Nunca que bra ram seu 

espfrito. Ela se dirigia aos guardas de uma mane? 

ra condescendente, como se fbssem criangas ou idT 
otas. Nunca descobri o que ela deve ter aguenta 
do, mas posso imaginar. 

Quase no fim da semana, percebi que eles haviam 
ficado mais organizados e estavam conseguindo tu- 
do o que queriam. No infcio, so tinham um medi 
co. Ele supervisionou a tortura e durante o interro 
gatbrio o ouvi explioando aos torturadores quais as 

partes do oorpo em que deviam bater nas pessoas 
que estavam com alguma doenga. O medico cui- 

dou desses detalhes. Nao acharam conveniente 
que outra pessoa morresse, mas, ocasionalmente, 
como resultddo do excesso de entusiasmo e das dro 

gas, as maos dos torturadores cometiam deslizes. 
Alguns morreram por causa desses "deslizes". 

PURGATORIO 

Alguem pegou meu brago e me levantou. Fui con- 

duzido a uma linda e elegante poltrona - certa- 
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mente roubada durante a invasao de algum lar. Fi 
zeram-me sentar nela e me entregaram uma folha 

de papel com dizeres que oonsegui ler sob minbas 
ataduras: 

"DECLARO QUE, ENQUANTO AQUI ESTIVE, 

NAO FUI TORTURADO E QUE FUI BEM ALIMEN 
TADO." 

(assinatura) 

"Assine1." disseram. 

Assinei. 

ART/GO VI. Todo homem 
tem direito de ser, em todos 
os lugares, reconhecido 
como pessoa humana, pe- 
rante a lei. 

A justipa seguirfts, somente a jus- 
tipa, para que vivas. (Dt 16,20). 

ARGENTINA 

O QUE g QUE HOUVE NA CQPA DO MUNDO 

A promogoo do Copa do Mundo custou a Argentina 
US$700 milhoes de dolares (aproximadamente .... 
Cr$12.600.000.000,00), ou quatro vezes mais do 

que a Alemanha gastou em 1974. 

Duramente criticada internamente como excessiva 

e inflacionaria, a junta militar preferiu ver a Co- 
pa como urn investimento politico para melhorar a 
imagem externa da Argentina. 

"Vender a imagem" tem sido uma preocupagao 
maior do regime por causa das denuncias mundi- 

ais de violagoes contfnuas dos direitos humanos des 
de o golpe militar de 1976. 

Uma agenda publicitaria de New York (Burston 
Marsteller) tem urn oontrato com o govemo argentT 

no para realizar essa dificil tarefa. Estima-se em 
urn milhao de dolares o valor desse contrato. 

O sucesso da Copa do Mundo, por conseguinte, 
tornou-se uma questao de importancia nacional, 
de seguran5a nacional ate. O mundo tinha que 
ver que a Argentina e verdadeiramente urn pals pa 
cffico e ordeiro, respeitador dos direitos humanos, 
vltima de uma maliciosa campanha internacional. 

Para garantir essa imagem pacffica e ordeira, uma 

for9a de seguran^a com 30.000 homens foi especi- 
almente treinada. As forces armadas forom coloca 

das em estado de prontidao e ate bombas napalm 
foram preparadas para enfrentar eventuais ataques 
terroristas. 

Milhares de policiais a paisana se misturaram com 

os espectadores nos estadios, prontos para qual- 
quer ato suspeito. A populagao inteira foi instada 
a colaborar denunciando qualquer atitude fora do 
normal. 

O pre?© proibitivo das entradas evitou que a clas- 
se operaria assistisse os jogos. As multidoes eram 
compostas na sua maioria pela classe media, inclu 
indo muitos que jamais assistiram uma partida de 
futebol. Para encher as poltronas atras da tribuna 

de honra, o pessoal da seguranga e seus familiares 
receberam entradas gratuitas. 

Para atenuar a imagem repressive aos olhos estrari 
geiros, centenas de placas rodoviarias em Cordoba 
— com os dizeres "Zona Militar — Nao avance 

ou seras fusilado" — foram retiradas durante a Co- 
pa. 

200 prisioneiros polfticos foram removidos para cen 
tros desconhecidos para serem usados como refens 
na eventualidade de algum ataque terrorista ousa- 
botagem do campeonato. 

De um modo geral os esforgos govemamentais fo- 
ram urn sucesso. Muitos estrangeiros voltaram aos 

seus palses impressionados com a eficiente organi- 
za9ao, com o povo bem vestido nos estadios, e a 
gentileza dos policiais. 

Milhoes de tele-espectadores ao redor do mundo 
viram, no entanto, as "Loucas da Praga de Maio 
— as mulheres que ali se reunem as quintas—feiras 
para exigir notfeias dos seus maridos, filhos ou fi- 

Ihas desaparecidos. 

Milhoes tambem viram o General Videla aparecer 
na sacada do palacio presidencial (Casa Rosada) 
apos a conquista da Copa pela Argentina, acolhen 

do os vivas da multidao. 

Aproveitando cada chance para capitalizar o suces 

so da conquista da Copa do Mundo, Videla afir- 
mou que a Argentina tinha dado ao mundo um e- 
xemplo de paz e de ordem, e que tinha desmenti 
do a campanha internacional distorcida. 

Mas Videla nao consegue esconder a realidade a- 
tras da imagem azul. Um novo grupo de avos apa 
receu, clamando por notfeias dos seus netos desa- 
parecidos, nascidos de filhas gravidas apos serem 

estas sequestradas. Um conhecido jomalista foi se 
questrado durante a Copa. E apesar dos apelos de 
Videla pela paz e uniao nacional, argentinos con 
tinuam a fugir do seu pals com medo da morte. 

O desastre economico atras dos luxuosos estadios, 
aeroportos e estradas tambem nao podia ser escon- 
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dido. Duos semanas apos o encerramento da Co- 
pa, o Ministro da Fazenda, Martinez de Hoz, ad 
mitiu que a inflagao atingira 150%neste ano, ten 
do aumentado, a seguir, as tprifas sobre diversos 

servi^os publicos. Um protesto de estivadores no 
porto de Buenos Aires deixou dezenas de navios na 
fila, e importadores e exportadores preocupad fssi 

mos. 

A Copa do Mundo teria sido um triunfo para o reg? 
me militar a curto prazo, mas nenhum golpe de re 

lagoes publicas consegue mascarar a reclidade na 
cional por muito tempo. 

PR^MIO NOBEL DA PAZ PARA ADOLFO PEREZ 

ESQUIVEL 

Apos ma is de um ano de prisao, sem acusagoes e 
sem julgamento, enoontra-se agora sob prisao do- 

miciliar o renomado Ifder cristao leigo, Adolfo Pe 
rez Esquivel, coordenador da Organizagao Lati~ 
noamericana de Nao-Violencia, Paz e Justiga. 
Varios grupos internacionais, inclusive o Secreta- 
riado Nacional Justiga e Nao-Violencia do Bra- 

sil, vinham fazendo apelos a fim de que Esquivel 
fosse libertado pelas autoridades argentinas. As 
duas mulheres irlandesas que receberam o Premio 
Nobel da Paz em 1976, deram a conhecer o seu 

candidate ao premio em 1978, propondo o nome de 

Adolfo Perez Esquivel. Os ganhadores do Premio 
Nobel tern a oportunidade de proporem candidates 
para premios posteriores. Com a sauda de Esquivel 

da prisao para a sua casa fica mais uma vez paten 
te a importancia da solidariedade intemacional a 

favor dos oprimidos e in|usti?ados. O CLAMOR 
une sua voz as demais, apoiando a oandidatura de 
Adolfo Perez Esquivel ao Premio Nobel da Paz. 

As pessoas e institui9oes que desejam aderir a no- 
meaqao de Adolfo Prez Esquivel ao Premio Nobel 
da Paz, devem escrever ao seguinte enderego: Ins 

tituto Premio Nobel - Oslo 2 Drammenavem 1^ 
- Noruega. 

APELO POR UM BRASILEIRO PRESO NA 
ARGENTINA 

lavio Koutzii, brasileiro de 35 anos, cumprindo 
senten5a de seis anos e meio na penitenciaria de 
La Plata, na Argentina, e um "preso de conscien 

cia" da Anistia Intemacional. 

Organizagoes intemacionais de direitos humanos , 
congressistas brasileiros, intelectuais franceses, 
entidades catolicas e judaicas tern feito um apelo 
atras do outro ao governo argentine pedindo a sua 

iberdade. 

Jm Comite Gaucho pela Liberta9ao de Flavio 

koutzii foi criado em Porto Alegre, sua cidade na 
ta I. 

Por que F lavio esta preso ? 

No dia 11 de maio de 1975, ele e sua mulher Nor 
ma Beatriz Espindola, argentine, que moravam em 

Buenos Aires, foram presos na oasa de um amigo 
em La Plata. Levados a uma dependencia da Polf 
cia Federal, foram torturados e acusados de perteTi 

cerem a um "complo intemacional" contra o regi- 

me argentine, 

Outras dez pessoas tambem foram acusadas, mas, 
logo em seguida, eles e sua mulher Norma foram 

absolvidas pelo juiz de instrugao. Somente 19 me 
ses depois, porem, e que Norma foi libertada. 

Para Flavio, unico estrangeiro do grupo, foi decre 
tada a expulsao do pa is. Mas a ordem deexpulsao 

naojoi cumprida, e Flavio ficou mais tres anos na 

prisao de La Plata, sem processo ou julgamento. O 
gesto do govemo francos, oferecendo salvo condu 
to e visto de permanencia na Franca, foi ignora^ 
do. 

Finalmente, em,, abnl de 1978, foi levado a julga- 
mento^. Sua defesa provou sem dificuldade queFla 
vio nao morava na oasa onde foi detido e, portan- 
to, nao poderia ter sido responsabilizado pelas ar- 

mas e propaganda subversive supostamente encon- 
trados ali. 

Apesar disso, foi condenado a 6 anos e meio. A 

sentenga foi conhecida no dia 19de maio de 1978. 

Agora os advogados contratados pela mae de Fla- 

vio, D. Clara Koutzii, estao preparando recurso 

contra a senten9a junto a Gamara de La Plata (tri 

buna I de segunda instancia). 

A familia espera que esse tribunal, face a eviden- 
te fragilidade de provas e a saude abalada de Fla- 
vio, cumpra a ordem original de expulsao ouredu- 

za a sua senten9a, permitindo que Flavio consiga 
sua liberdade condicional agora. 

A grande preocupagao da mae de Flavio e com sua 

saude. Ele e oardfaoo, sofre de pressao alta, e ja 
perdeu mais de 20 quilos no severe regime carce- 
rario da Unidade 9, em La Plata. 

O deputado federal Airton Scares, membro da Co- 

missao dos Direitos Humanos do MDB, visitou Fla 

vio recentemente e encontrou-o deprimido pela 

quase total solidao a que esta submetido. Unico 

brasileiro oficialmente detido na Argentina,Flavio 
recebe poucas visitas. A esposa vive agora na 
Fran9a. Sua mae, viuva, vive em Porto Alegre e 
so pode visitor seu filho de vez em quando. 

Outras visitas se restringem ao consul brasileiro em 
La Plata e seus advogados argentinos. O advoga- 

do Paulo Pinto de Carvalho, que com ele se avis- 
tou em setembro do ano passado, disse que encon- 

trou "um homem triste, sozinho numa cela." 

No Brasil, Flavio Koutzii foi Ifder estudantil da 
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extinta Uniao Nacional dos Estudantes, e fundoua 
Livraria Universifaria em Porto Alegre, onde estu- 
dava Ciencias Economioas e Filosofia, 

A partir de 1969 sofreu perseguigao poirtica por 
causa de sua participagao no movimento estudan- 

til, e abandonou o Brasil, Jndo morar na Franqa. 
Foi condenadoa revelia pela Justiqa Militar a 4a 
nos, sem direito a defesa. Em 1972, ndo podendo 
mais voltar ao Brosil, foi para a Argentina com sua 
esposa Norma. Quando foi preso os policiais ar- 

gentinos reveiaram conhecimento de todas suas a- 
tividades no Brasil. 

TESTEMUNHO DE UM PRESO JA LIBERTADO 
D£ LA PLATA (APQgNTIN'A)  

"Depois que estivemos alguns meses em Villa Devo 
to, nos levaram a La Plata. Estdvamos em La Pla 
ta quando tiraram urn companheiro e o mataram. 
Como e que eu sei? Na prisao nao se perdenada. 

Nos informamos de tudo. A informaqao que che- 
gou ate nos e de que ele foi morto por urn polici- 
al. Depois mataram outro companheiro nosso na 
cela de castigo. Mataram-no a golpes e chutes. 

Depois disserom que ele se enforcou. Mas ele nao 
se enforcou porque ali nao hd meios para enfor- 

car-se. A cela de castigo e do tamanho de urn col 

chao. Fica no subsolo. La faz urn frio terrfvel, 

porque eles deixam urn ventilador ligado. O preso 
so pode sair uma vez por dia para tomar dgua. £: 

toda escura, nao tern janela, nada. A comida nao 

se pode comer. Vem com baratas e vermes den- 
tro. Mas se faz urn esforqo e se come porque se- 
nao se morre de fome Id dentro. 

Pedl audiencia com o diretor e perguntei por que 
estava preso porque, passados dois anos, eu nao 
sabia ainda. Me disse que eu tinha PEN (estava 

debaixo do Poder Executivo Nacional) sem causa. 
O motivo da minha prisao nem ele sabia. Entao 
perguntei se podia pedir para sair do pa is. Me dis 
se que sim, que a todos que estao com PEN sem 
causa era permitido sair do pafs, mas os que ti- 

nhorn causa ndo poderiam sair!,' 

Quando houve uma visita da Cruz Vermelha, em 
1977, me fizeram fdlar com eles. Mas tfnhamos 
que dizerd Cruz Vermelha que eramos bem trata- 
dos. Nao pudemos oontar a verdade porque nos 
ameaqarom de morte. Entao dissemos que o trata- 

mento era bom, que a comida era boa. 

Quando a Cruz Vermelha vinha a comida melhora 
va, tfnhamos mais recreio, o tratamento era me- 

Ihor. Mas quando a Cruz Vermelha se ia, volta- 
vam os maus tratos de sempre." 

9 
CIENTISTAS SAO VfTIMAS DA REPRESSAO 
ARGENTINA 

"Durante a remoqao, eramos espancados diariamen 
te. Ficavamosde olhos vendados e maos amarra- 
das. Eu estava com o corpo todo machucado, pisa 
do, e varios dedos dos pes e das maos estavam que 

brados" 

Dr. Maximo Pedro Victoria 

Cientista nuclear 

Depois do golpe militar, as instituiqoes governa- 
mentais dedicadas a pesquisa cientffica passaram 
ao controle dos militares e muitos cientistas foram 

demitidos de seus cargos. As demissoes, que atin- 
giram mais de 600 cientistas de instituiqoes comoo 

Institute Nacional de Tecnologia Industrial, Insti- 
tute Nacional de Agriculture e Pecuaria e Comis 
sao Nacional de Energia Atomica, foram sanciona 

das pela introduqao da Lei de Prescindibilidad. Co 
mo no caso das profissoes ligadas ao ensino e a pes 
quisa, varios cientistas foram presos. Alguns es~ 
tao presos, sem acusaqao e julgamento, a disposi- 
qao do Poder Executivo. Outros, vftimas de pri 
soes nao oficiais, simplesmente desapareceram. 

Durante o ano de 1976, a comunidade cientffica 
internacional expressou particular preocupaqao so 
bre os acontecimentos que atingiram a Comissao 
Nacional de Energia Atomica. Acredita-se que, 

como resultado dos protestos intemacionais, 6 ci- 

entistas presos em abril de 1976 foram soltos 6 me 
ses mais tarde. Eles nao foram acusados nem julga 
dos, durante este tempo, e reconhecidamente fo- 
ram submetidos a maus tratos. O destine de tres 
colegas, tambem presos em 1976, ainda permane 
ce desconhecido. As autoridades tern negado insis 
tentemente qualquer conhecimento sobre seus para 

deiros e continuam desaparecidos: 

Antonio Misetich: ffsico, preso no dia 19 de abril 
de 1976 juntamente com alguns oolegas. Seu para 
deiro ainda e desconhecido e sua prisao nunca foi 
reconhecida oficialmente pelas autoridades. 

Francisco Alvarez Rojo; tambem ffsioo. Foi leva- 
do a forqa de sua casa, junto com a esposa, no dia 

15 de outubro de 1976. Os dois estao desapareci- 
dos desde entao. 

Roberto Ardito: engenhetro eletricista. Foi levado 
a forqa de sua casa, junto com a esposa, no dia 

10 de outubro de 1976. 

Entre os cientistas reconhecidamente presos na Ar- 
gentina, a Anistia Internacional esta particular- 
mente preocupada com os seguintes oasos: 

Elena Sevilla; 29 anos, ffsica, foi presa em Men- 
doza no dia 27 de novembro de 1975 por ordem da 
Justiqa Federal, tambem responsavel pelo seu ma- 
rido, preso dois meses depois. Ela foi presa num 
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quarto de hospital, cinco dias depois de dar a luz 
em operagao cesariana. Nenhuma acusa;ao foi 
feita contra ela na epooa. Em janeiro de 1976, a 

senhora Seville foi transferida para a cidade de 
Rawson, onde o seu caso foi recusado por faltade 

provas. Todavia, os militares intervieram e orde- 
naram a Polfcia Federal que a mantivessem presa. 

Ela estd detida atualmente na prisao de Villa De- 
vote e nao hd indicios de que seja libertada proxi 
mamente, Seu requerimento de op^ao pelo exflio 

foi rejeitado no dia 1? de abril de 1977. Como e 
xiste uma exigencia de 90 dias de prazo ate que 
urn novo requerimento possa ser feito e como a a- 
preciaqao do pedido leva pelo menos tres meses, a 
inda nao e conhecido o prazo para que a segundcT 

peti^ao seja bem sucedida. Elena Sevilla formou- 
se no Institute Balseiro de Bariloche em 1973. De 

pois ensinou na Universidade del Sur, de Barilo- 
che, e fez pesquisas sobre colisoes atomicas no Ins 
tituto Balseiro. 

Varies cientistas, alem dos tres mencionados aci- 
ma, tambem funciondrios da Comissdo de Energia 
Atomica, foram indicados a Anistia Internacional 
como desaparecidos nos ultimos 18 meses. Entre os 

casos mais recentes, destacam-se: 

Horacio Dottori: Em abril de 1976, as autoridades 
militares fizeram uma investiga^ao entre o pessoal 
do Institute de Matemdtica, Astronomic e Ffsica, 
que e iigadod Universidade Nacional de Cordo- 
ba. Resultado: 25 por cento do pessoal de ensino 
e pesquisa foram demitidos por simpatias polfticas 
suspeitas. Entre elas estava Horacio Dottori, 31 a 
nos e pesquisador de astronomia. Depois que per- 
deu o cargo no Institute, ele oontinuou vivendo 
em Cordoba ate agosto de 1976, quando foi rapta 
do e desapareceu em seguida. Desde o rapto,seus 
parentes e amigos tern feito tudo para enoontrd-lo, 

mas suas tentativas junto as autoridades sempre ti- 
veram resultado negative. Em janeiro de 1977, in 
formes nao confirmados diziam que Horacio Dotto 
ri estava sob custodia do 39 Exercito em Cordoba, 
num dos centros de deten^ao secretos onde os pri- 
sioneiros polfticos tern sido detidos desde o golpe. 

Ate agora, contudo, a inda nao existe nenhuma in 
forma^ao segura sobre o seu paradeiro. 

Dr. Adolfo Ruben Moldavsk/; 31 anos, bioqufmi- 

co. Foi levado de sua casa em Buenos Aires no 
dia 19 de agosto de 1977, aproximadamente as 23 

horas e 30 minutos. Foi preso por urn grupo arma- 
do de 14 homens, que chegaram em 4 carros e i- 
dentificaram-se como membros da "Comisaria 17". 
Disseram ao doutor Moldavsky que ele estava sen- 
do preso para interrogatorio e seria libertado bre- 
vemente. Contudo ele desapareceu desde entao e 
a Comisaria 17 nega qualquer conhecimento do ca 

so. 

Ricardo Chidichimo: 28 anos, formado pela Facul 

dade de Ciencias da Universidade de Buenos Aires 

e empregado como pesquisador do Service Nacio- 
nal de Meteorologia. Na noite de 20 de novem- 

bro de 1976, segundo depoimento de testemunhas 

oculares, foi levado a for^a por oito homens arma 
dos e nao identificados, que saquearam a casa e 
levaram no porta-malas de urn carro. 

De acordo com fontes nao oficiais mas confiaveis, 

o senhor Chidichimo foi torturado durante o perio- 
do inicial de sua prisao. Desde dezembro de 
1976, porem, nao se teve noticias, oficial ou nao 
oficial, sobre o seu paradeiro atual. 

ART!GO XIX. Todo ho- 
mem tem direito a Hberdade 
de opiniao e expressao. Esse 
direito inclui a liberdade de, 
sem interferencias, ter opi- 
nides e de procurar, receber 
e transmitir informaqoes e 
idiias por quaisquer meios e 
independentemente de fron- 
teiras. 

Vinde, pois, e arrazoemos, diz o 
Senhor. (Is 1,18). 

Prega a palavra, insta, quer seja 
oportuno ou nao. (2 Tm 4,2) 

PROFESSORES UNIVERSITARIOS TAMBEM SAO 
VITIMAS DA REPRESSAO ARGENTINA"  

"C interessante notar que existe em cada corpo do 
cente uma lista oficial de "suspeitos", ainda que 
secreta." 

Carta de urn colega do Dr. Defran- 

cesco, raptado em dezembro de 

1976. (Carta de janeiro de 1977). 

Frequentemente os professores universitarios e pes 
quisadores de todas as disciplinas tern ficado solj 
suspei?ao de "subversao" ou de "infiltra^ao ideolo 
gica e socio-cultural", e podem ser demitidos, pre 

sos ou desapareceram subsequentemente. 

Um dos mais conhecidos exemplos da repressao aca 

demioa ocorreu na Universidade de Bahia Blanca7 
em julho del976, quando uma investiga^ao mili- 

tar resultou na prisao de 17 professores, a maioria 
da Faculdade de Ciencias Economioas. Embora 

quatro deste grupo (Miguel Angel Arias, Luis Al- 
berto Rodrigues, Hugo Renaldo Sartison e Rafael 
Inis Laplaza) foram soltos, os restantes estao sendo 
acusados de "ensino subversive" e ja foram inicia 
dos processes penais militares contra eles. Presos 
durante seis meses em Bahia Blanoa, os professores 
foram transferidos no comedo do ano para a prisao 
de La Plata, na provmcia de Buenos Aires, onde 
estao presos ate agora. A maioria ere que o pro- 
testo internacional ajudou a garantir a liberdade 

dos quatro professores. Maior apoio de oolegas do 
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mundo inteiro pode levar a liberta^ao de todo o 
grupo. 

Entre professores ainda deMdos, e documentados pe 
la Anistia Internacional, estao os seguinfes: 

Emilio de Ipola e Gloria Rojas de Ipola: Ambos so 
ciologos e funcionarlos da Escola Latino-america - 
na de Ciencias Socials (Flacso), o casal de Ipola 
foi preso no dia 7 de abril de 1976, no seu aparta 
mento em Buenos Aires, juntamente com um amigo 
jomalisfa, Eduardo Molina y Vedia, que agora jd 
estd em liberdade. Acredita-se que tanto a mu- 
Iher como o marido foram submetidos a torturas no 
perfodo inicial da prisao. Ate agora o oasal de I- 
pola nao foi acusado, julgado, e tern sido mantido 
em prisao preventiva a disposigao do Poder Exe- 

cutive hd 18 meses. I: possivel que a explioagao 
para a prisao seja o fato de que Gloria Rojas e de 
nacionalidade chilena. (Latino-amerioanos em ge 

ral e refugiados em particular tern sido particular- 
mente sujeitos a perseguigao na Argentina, desde 
o golpe militar.) 

Atualmente de Ipola estd preso na prisao de La Pla 
ta enquanto sua mulher continue detida em Villa 

Devoto. 

Entre os casos recentemente denunciadosa Anistia 
Internacional como desaparecidos estao os seguin- 

tes: 

Professor Jorge Lucio Rebori 

No dia 19 de fevereiro de 1977, o professor Rebo- 
ri, da Faculdade de Direito da Universidade de 

Buenos Aires, 48 anos de idade, foi levado d for- 
go de sua oasa, juntamente com a esposa, Celia, 
em Buenos Aires. No dia seguinte, o irmao do 
professor Rebori (Humberto) e o seu sobrinho (Hora 
cio) foram presos tambem. Ate agora nao se teve 
notfeia do Dr. Rebori nem dos outros membros de 
sua famflia, desaparecidos desde entao. 

Anna Maria e Mario Isola 

Com 27 e 28 anos de idade, ambos trabalhando co 
mo socidlogos pesquisadores em Buenos Aires, fo^ 
ram raptados no oomego de agosto de 1977 e estao 

desaparecidos desde entao. 

Armando Archetti: 

Professor de Filosofia na Universidade de Buenos 
Aires, 33 anos de idade. Foi sequestrado no dia 
25 de janeiro de 1976durante um jogo de tenis 
em Buenos Aires. Tres dias antes o professor Ar- 
chetti tinha ido a Polfcia Federal para pegar um 
certifioado que devia apresentar no servigo. Ape 

sar de numerosas investigagoes junto as autorida- 
des, nao apareceu ainda nenhuma informagao do 
seu paradeiro desde entao, embora existam rumo- 

res de que ele esteja preso num oampo militar se 
creto, em Tucuman. Acredita-se que o motivo da 
rapto do professor Archetti seja o seu envolvimento 
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to em poiftica na Faculdade de Direito durante os 
anos de 1963-1968, pelo qual foi registrado na Po 
Ifcia Federal. Contudo, sua atividade politico e- 
ra legal e nao-violenta. Depois de 1972, o pro- 

fessor Archetti abandonou a atividade politico com 
pletamente, quando decidiu seguir umacarreira ex 
clusivamente academica. Ele e casado e tem duas 

criangas pequenas. 

ARTIGO X. Todo homem 
tem direito, em plena igual- 
dade, a uma justa e publica 
audiencia por parte de um 
tribunal independente e im- 
parciai, para decidir de seus 
dire it os e deveres ou do fun- 
dament o de qualquer acusa- 
qao criminal contra ele. 

A justipa seguirds, somente a jus- 
tigs. (Dt 16,20). 

OUTRO PRESO JA EM LIBERDADE CONTA 
COMO FOI O Mo TIM NA PRlSAO DE  
VILLA DEVOT<5 

O Estado de S.Paulo, 16 de margo de 1978: 

Buenos Aires - O governo argentine informou on- 
tem oficialmente que morreram 60 presos comuns e 

outros 73 sofreram queimaduras graves, durante a 
rebelido ooorrida na terga-feira no Institute de De 
tengao de Villa Devoto, localizado a 13 quildme" 
tros do centre de Buenos Aires. 

Ate o momento nao foram esclarecidas as causas da 

rebeliao. O Servigo Penitencidrio Federal reite- 
rou, contudo, que os "presos a disposigao do Exe- 

cutive" (por motives politicos) naoparticiparam da 
revolta. As mortes e ferimentos foram causados, 
segundo comunicado oficial, por incendios provo— 
cados pelos detentos a fim de enfrentar os guardas 
carcerarios. Colchoes e moveisdo pavilhao nume 
re sete foram queimados. O estado dos corpos tem 

dificultado a identifioagdo das vitimas, o que tem 
motivado um clima de tensao em volta do presfdio 
de Villa Devoto, pratioamente ceroado por paren- 

tes dos presos. Os 73 feridos, dos quois mois da 
metade em estado grave, foram transferidos para 

hospitals especializados em queimaduras. 

"... o que os jomais e o diretor da prisaodisseram 
e mentira. Eles foram mortos por rajadas de metre 
lhadora. Os presos comuns se desesperaram e ateoT 
ram fogo nas oamas e colchoes para que parassem 
de matar. Tudo comegou porque um guarda foi 
chamar os presos que iam ao Pa la cio (os tribunals ) 
e disse para desligar a televisao que estavam assis 
tindo. Entao um deles disse que nao ia desligar 
porque a TV se desliga na hora de silencio, mas. 
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se quisesse, poderia baixaro volume. O guarda 

nao disse ma is nada. Foi embora, mas cortou a 
luz e os presos fioaram revolfados. No proximo 
dia, na bora da chamada, eskiva tudo bem, mas 

quando o guarda saiu enfrou a "patota", como cha 
mam os guardas de seguranga. Entraram batendo 

nos presos, que enfrentaram os guardas. Eles sai— 
ram correndo para fora e tranoaram a porta para 

buscar reforgos. Quando chegaram os reforgos, ja 
haviam matado 25 com rajadas de metralhadoras. 
Eram todos presos comuns. Eles comegaram a por 

fogo nos colchoes, desesperados e querendo sair. 
Como os guardas nao abriam as portas, eles subi- 
ram as janelas para respirar, por causa da fumaga, 
gases e os firos. Ali foram mortos, nas janelas. 
Ao todo mataram mais de 100, segundo os outros 

presos. Os presos politicos nao estavam envolvi- 

dos. Mas quern deu a ordem para matar foi o Exer 
cito, ja que cuida das companheiras (as presas po- 
liticas) que estao presas ali em Devoto. Depois 
que tudo terminou, escutavamos os prantos, os gri 

tos dos queimados e como pediam auxflio " 

REPRESSAO DA MIDIA NA ARGENTINA 

"Os militares raramente sabem como a imprensa 
funciona e, exceto em termos teoricos e remotos, 
nao veem a necessidade de sua liberdade, na pra- 
tica didria." 

Andrew Graham-Yooll jornalista 

Index, invemo 1976 

A tomada de poder pelas Forgas Armadas na Argen 

tina, em 24 de margo de 1976, levou a medidas i- 

mediatas para restringir as atividades da imprensa. 
No mesmo dia, o Comunicado 19 (Delito de Pren- 
sa) foi emitido: prometendo prisdo de tempo inde- 

terminado para qualquer divulgagao ou defesa de 

pronunciamentos ou opinioes de organizagoes ilici 
tas ou pessoas ou grupos dedioados a atividades sub 

versivas ou terrorismo. Detengao para ate 10 anos 
foi a pena prometida para qualquer notfcia, comu 
nique, ou opinioes divulgadas com o objetivo de 
perturbar, prejudicar, ou diminuir o prestigio das 

atividades das Forgas Armadas. 

Uma entidade chamada "Secretaria de Informaci- 
6n Publ ica" foi criada, tomando o lugarda antiga 

"Secretaria de Prensa y Difusion" para assegurar 
que o material aparecendo na mfdia seria de uma 

natureza a contribuir para "os interesses permanen 
tes da nagao". 

Essa nova entidade tambem divulgou aseguinte dis 

posigao: 

"E proibido informar, comentar ou fdzer qualquer 

referencia a assuntos relacionados a atividades sub 

versivas ou que afetam a integridade das Forgas Ar 
madas, menos quando derivam de fontes oficiaiT 

responsdveis. Isso inclui informagoes relacionados 
com sequestros ou desaparecimentos." 

Desde o golpe militar, as Forgas Armadas intervie 
ram na produgao de numerosos fomais e revistas, 
sendo que alguns foram fechados permanentemente. 

Jomalistas foram mantidos em detengao preventive 
durante longos perfodos sem acusagao ou julgamen 
to. Em varies casos foram sujeitos a maus tratos e 

torturas. Outros desaparecerem sem pista, apds 
sua detengao. Alguns foram mortos. 

Em abril de 1977, Le Monde informou que, desde 
o golpe militar, 17 jomalistas foram mortos, 22 
desapareceram e 33 estao presos. 

Em janeiro de 1978, Le Monde informou que, qua 
se urn ano depois, 29 jomalistas foram mortos, 4T5 

desaparecidos, 70 presos, e 400 foram para o exf- 
lio. 

MAIS UM JORNALISTA DESAPARECIDO NA 
ARGENTINA 

Julian Jose Delgado, 44 anos, jornalista, dire - 
tor-geral de dois jornais economicos em Buenos 
Aires, desapareceu no dia 4 de junho. 

Foi visto pela ultima vez dirigindo seu carro, um 
Ford Taunus, depois de deixar o consultorio de 

seu psiquiatra. Com vinte anos de jornalismo e - 
conomico, trabalhava atualmente nas publicagoes 
Mercado e El Cronista Comercial. 

A Associagao de Entidades Jornalisticas Argenti - 

nas (ADEPA) apelou ao governo para esclarecer o 

paradeiro de Delgado. 

O sequestro de Delgado coincidiu com o primeiro 

aniversario dodesaparecimento de Rafael Perrota, 
editor e proprietario de El Cronista, de quern na- 
da se sabe ate agora. 

El Cronista manteve uma linha de oposigao ao 

atual regime enquanto Perrota era proprietario, - 

isto e, ate agosto de 1976. 

Depois de substituido por Delgado, passou a apoi 
ar totalmente os pianos do atual Ministro da Eco- 

nomia, Jose Alfredo Martinez de Hoz. 

Mesmo assim, Delgado foi sequestrado. 

Este ultimo sequestro de um jornalista eleva para 
mais de 40 os jomalistas desaparecidos desde o 
golpe militar de 1976. 

ARTIGO XIII. Todo ho- 
mem tem direito a liberdade 
de locomocao e residencia, 
dentro das fronteiras de 
cada Estado. 

Toda pessoa tem direito a 
sair de qualquer pai's, inclu- 
sive do prdprio, e a ele re- 
gressar. 
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"DERECHOS DEL HOMBRE" 
ARGENTINA 

PROIBIDO NA 

O govemo argentine proibiu a circulagao do perio 
dico mensal Derechos del hombre/ produzido pe(a 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre. O 

presidente dessa entidade humanitaria, Antonio So 
fid, com 76anos de idade, foi preso no dia 20 de 

maio. 

ALFREDO BRAVO EM PRISAO DOMICILIAR 

Apds nove meses na prisdo, Alfredo Bravo foi solto 
mas estd agora sob prisdo domiciliar. Alfredo Bro 
vo e vice-presidente da Asamblea por los Dere- 
chos Humanos, da Argentina. 

JUIZ DE FUTEBOL ^ SEQUESTRADO NA 
ARGENTINA 

"Na noite de 12 de maio de 1978, na cidade de 
Rosario, efetivos que se identifioaram como forgas 
de seguranga, invadiram a casa de JUAN RIVE- 
RO, destaoado dirigente sindical. FIcaram espe 

rando, poisJuan Rivero, oomo drbitro da Associai 
gao Rosarina de Futebol, estava dirigindo uma par 
tida. Foi levado, em seguida, em rumo desconhe 
cido. Transcorridas algumas horas foram tambem 

sequestradas na mesma cidade, por urn grupo com 

as mesmas oaracteristicas, as seguintes pessoas, to 
dos participantes na Gxjrdenadoria Sindical de Ro 
sario: (1) RAMON BERON, operario da Swift, 

que morreu em consequencia das torturas recebi- 

das, ficando seu corpo quase irreconhecfvel; (2) 
ADRIANA ARCE DE HOSTIERLOY, membra da 

CTERA (Confederagao de Trabalhadores da Educa- 

gao na Republica Argentina); (3) HILDA CARDO 
ZO, professora de Salta. Os fdmiliares fizeram 
todas as denuncias de praxe, sem nenhum resulta- 
do. No dia 6 de |ulho uma emissora estrangeira 
noticiou que a polfcia da provmcia tinha encontra 
do 2 caddveres do sexo feminino em Rosario,dando 
a filiagao dos mesmos, sendo urn correspondente a 
filiagao de Adriana Arce." 

ART/GO XII. Ningu6m serA 
sujeito a interferencias na 
sua vida privada, na sua fa- 
mi'/ia, no seu lar ou na sua 
correspondencia nem a ata- 
ques a sua honra e re puta- 
qao. Todo homem tem di- 
reito d proteqao da lei 
contra tais interferencias ou 
ataques. 

At suat catas t6m paz, tem te- 
mor. (J6 21,9). 
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DIRETORA E PROFESSORA DE ENFERMAGEM 
DESAPARECE APOS SEOUESTRG  

"Irma L. de Carrica, argentine de 53 anos de ida- 
de, documentos L.C. 0619.781 e C.I .2.897.667, 
foi sequestrada da sua residencia a rua Palmar n9 
6689 , 29andar, apt9 D, em Buenos Aires, no dia 

18 de abril de 1977, as 5:00 horas, pelo "Batallon 
de Arsenales" de Villa Martelli. A Sra. Carrica 
era professora da Escola Universitdria de Enferma- 
gem, instituigao ligada d Faculdade de Medicina 
da Universidade de Buenos Aires. Foi por muitos 

anos diretora do Curso de Auxiliares de Enferma- 
gem de Saude Publica da Nagdo tendo representa 
do, inclusive, seu pafs em Congresso Mundial de 
Enfermagem realizado na Colombia. Desde o seu 
sequestra ndo se tem mais notfeias dela." 

MAE DENUNCIA DESAPARECIMENTO DA 
FTDH/A 

"Quero denunciar o desaparecimento da minha fi 
lha MARIA ERNESTINA GIACHETTI, argentinaT 
28 anos de idade, C.I. N9 5.809.945. Ela foi 

sequestrada da zona central de Buenos Aires, na 
tarde de sdbado, dia 6 de maio de 1978. Apresen 

tei o Habeas Corpus N9 513 ao juiz Dr. Montoya. 
Minha filha nao pertence a nenhum partido polfti 

co e a nenhum gremio estudantll." 

AVO CLAMA PELO SEU NETO DESCONHECIDQ 

"No dia 26 de margo de 1976, aproximadamente 
as 18 horas, oito pessoas fortemente armadas entra 
ram na residencia da minha filha, em Cordoba, Ar 
gentina,a rua Coronel Olmedo 1468, no bairro 
Alta Cordoba. Estavam a paisana mas disseram ser 
da Forga de Seguranga e da Polfcia. Estavam uti 

lizando tres vefculos. Nessa invasao foram deti- 
dos minha filha SILV1NA MONICA PARODI DE 
OROZCO, com 20 anos de idade, D.U. N9 ... 
11.976.419, estudante na Faculdade de Ciencias 
Eoonomioas U.N.C., e que estava gravida hd 6 

meses, e meu genro DANIEL FRANCISCO OROZ 
CO, com 22 anos de idade, D,U.N9 1 0.978.1387 
estudante na Faculdade de Ciencias Econdmicasda 

U.N.C. e empregado administrativo da empresa 
Jose Minetti e Cia, ... O nascimento da crianga 
deveria ocorrer, segundo opinido do facultativo 

que assistia minha filha e cujo certificado estd em 

meu poder, durante a primeira quinzena de julho 
de 1976. Hoje a crianga teria aproximadamente 

18 meses de idade. Por isso rogo que me ajudem a 
enoontrd-los e a determinar que sorte teve esse be 
be, pois reclamo na minha condigao de avd mater 
na. Deixem, pelo menos, que o bebe fique comi- 

go ate que seus pais sejam localizados ou liberta- 

dos. 
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mAe clama for metalOrgico 

$gQLOtRADO  

"Meu filho, HECTOR ALBERTO PEREZ, oom 22 a- 
nos de idade, I.E. N? 12.151.020, era um opera 
rio metalurgico e trobalhava numa fabricaem OuiT 
mes (S.A.I.A.R.). Fazia muitas horas extras, in- 
clusive aos domingos, a fim de me ajudar nas des- 
pesas da casa. Ele foi sequestrodo da minha oasa, 
rua Carlos Pellegrini 1243, em Quilmes, provmcia 

de Buenos Aires, na noite do dia 29 de novembro 
de 1976. Sei que, igual a Hector, existem cente 

nas de jovens sequestrodos no pafs. Nao ignora- 
mos que o governo luta contra o flagelo do terroris 
mo e que por isso adotou medidas violentas de re~ 

pressao. Mas meu filho nao e terrorista. Ao con 

trorio, ele ha via fixado sua posi9ao contra qual- 
quer tipo de violencia." 

FILHO CLAMA POR PAIS DESAPARECIDOS 

''As 23:30 do dia 05.01.78 um grupo de civis arma 
dos chegou em nossa oasa, dizendo serem poli- 

ciais. Invadirom a oasa, buscando armas e materi 
a I subversive. Nada encontraram, mas levaram 

meu pai, com um capuz na cabe9a. Meu pai cha 

ma-se JUAN CARLOS CAMPERO, argentine com 

49 anos de idade, L.E. N? 4.659.995, pintor. O 

grupo voltou as 2:15 horas do dia seguinte, procu- 

rondo as mesmas coisas, mas nada acharam. Bate 

ram fortemente em minha mae, HAYDEE GARCIA 

GALLO DE CAMPERO, argentine, com 47anos de 

Idade, L.C. N? 1.860.484, se apoderarom de 

100.000 pesos e vdrios engradados de bebidas. Nos 
levaram numa camioneta marca Dodge, fechada. 
... Eu, CARLOS ALBERTO CAMPERO, perguntei 
a esse senhor se podiamos saudar nossos pais, mas 

ele nao deixou. Nos levaram de volta numa ca- 
mioneta a estagdo Villa Lynch da estroda de ferro 

General Urquiza, e nos tirarom os oapuzes que u- 

samos todo esse tempo. Nossos pais continuam de 
saparecidos. Nao temos nenhuma notfeia deles." 

ART!GO XIV. Todo ho- 
mem, vftima de persegui- 
pao, tem o direito de procu- 
rar e gozar asilo em outros 
pai'ses. 

Este direito nao poderd ser 
invocado contra uma apSo 
judicial reaimente originada 
em delitos comuns ou em 
atos opostos aos propdsitos 
e princi'pios das Napoes 
Unidas. 

Levanta-te, toma o menino a sua 
mae, foge para o Egito... porqua 
Herodes hd de procurar o meni- 
no para matar. (Mt 2,13). 

mAe clama pela sua filha desaparecida 

"As 1:30 da madrugada do dia 12.05.77 fomos des 

pertados em casa por um grupo de dez homens en^ 
capugados que nos obrigaram a acender todas as lu 
zes e sairda casa com as mdos ao alto, PerguntaA 
ram seguidamente sobre nossas atividades, amiza- 
des, etc. Revistaram a oasa e, depois de meia ho 
ra, obrigaram minha filha maior a subir num auto— 
movel estacionado nas cercanias, sem nos dar as 

razoes para tal procedimento. Nao sabemos para 
onde levaram minha filha<, Ninguem nos da respos 

tas aos nossos reclamos. Minha filha chama-seT 
MARIA SEOANA TOIMIL, nascida aos 14.12.52, 
argentine naturolizada, D.N.I. N? 10.979.470, 

professora e catequista." 

MANIFESTO PERUANO CLAMA PELOS 

ARGENTINOl 

136 pessoas, e com adesoes de organizagoes sindi 
cais e religiosas, assinaram no Peru o seguinte ma 
nifesto contra a viola9ao dos direitos humanos na 
Argentina; 

"Os abaixo assinados, conscientes da grave situa- 
900 que atravessa a Republica Argentina em mate 
ria de DIREITOS HUMANOS, nos somamos a cam- 

panha mundial Ian9ada a favor da restitui9ao das 

garantias mais elementares violadas continuamente 

pelo governo desse pafs irmao. Por isso, reclama 

mos do General Videla e de seu Governo; 

"1. Que se de publicidade a lista complete de pes 

soas detidas e o parodeiro de milhares de se- 

questrodos e desaparecidos, em numero subs 

tancialmente maior do que os 3.500 que o go- 

verno jd reconheceu. 

"2. Que o governo argentine permita aos detidos 
sem julgamento e sem processo a abandonar o 

pais, como garonte a constituigdo argentine. 

"3. Que ccsse a interven9ao nas organiza9oes sin 
dicais e a proibigao aos partidos e as ativida- 
des polftioas e sindicais. 

"4. Que se permita aos asilados em embaixadas, e 

especialmente ao ex-presidente Hector J. 
Camporo, abandonar o pafs, respeitando odi- 
reito de asilo." 

ARGENTINOS NO EXfLIO CLAMAM AO PAPA 

A Fraternidade de Argentines no Exflio, na Euro- 

enviou ao Papa o seguinte apelo: 

"Nos, filhos da Argentina no exflio, nos dirigimos 
a vos cheios de conFian9a e de esperanga porque 
sois o unico que nos pode ajudar. Mais do que Li- 
ma chamada, nosso clamor e um grito de dor e de 
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impotencia. Nossos irmoos perseguidos, na pri- 

sao, torturados, suas famHias enfraquecidas — to 

dos estao totalmente desprovidos de tudo para fd- 
zer frente e sobreviver a essas Injusti^as. A sitoa 
(jao de repressao e de opressao em que vive nossos 

irmaos argentinos exige interven^oes imediatas. 
Vos pedimos que exer^ais a vossa intervengao, di- 
reta e rapidamente, com a vossa autoridade e com 
todo o vosso amor fraternal junto a hierarquia da 
Igreja Catolioa Argentina, a fim de que ela esteja 

de forma concrete a service da justi^a e da liber- 
dade, criando urn Vicariato de Solidariedade, pa- 
ra apoiar, ajudar e defender todas as pessoas, crls 
taos ou nao cristaos, que lutam pela liberdade. 
Nosso clamor nasce da nossa fe, do nosso desejo 
de que a Igreja seja luz. Temos necessidade de 
urn SINAL em nossas instituigoes, para ajudar-nos 
a crer na esperanga que nasce da fe e atua na cari 

dade. Nos dirigimos a vos com nossa grande dor, 
e com a esperanga de ver todos os nossos pastores 
dispostos a dar suas vidas pelo seu rebanho, dando 
assim urn testemunho evangelico e colegial da Igre 
ja na Argentina . Unidos na oragao, com a espe- 
ranga vivida na dor da Cruz, e esperando a ressur 
reigao da Pdscoa, esperamos vossa intervengao e 
vossa bengao." 

FRATERNIDADE EUROPflA CLAMA CONTRA 
tOPTURA  
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A Fratemidade Secular Carlos de Foucauld, diante 

dos testemunhos diretos de exilados polfticos da A 
merioa Latina e diante da impotencia e dosperigos 
em que se enoontram milhares de prisioneiros, re- 
solveu unir a sua voz ao clamor geral por uma a- 
gao inremacional urgente contra a tortura, A de 
claragao, no seu final, diz o seguinte; "A Frater- 

nidade e disapula de Carlos de Foucauld, homem 
apaixonado por Deus, que nao podia fioar como 

'oachorro mudo* ou 'sentinela dormindo' diante 
do ronto de Jesus crucifioado. A Fratemidade quer 
manifestar coletivamente sua solidariedade com os 
que lutam contra tudo que desfigura o homem. E 
nao e a tortura urn dos males mais odiosos?" 

CHILE 

A racionalizapdo oferecida 
pelo Estado para justificar sua 
supressSo de liberdades hu- 
manas nSo pode dispenser a 
Igreja do exame dos efeitos 
despersonalizantes de medi- 
das severas tais como a impo- 
sicflo prolongada da lei mar- 
cial ou governo por decretos 
de emergAncia. t essencial 
que a Igreja expresse sua 
preocupap^o pelos seres hu- 
manos e pela preservapSo dos 
valores pessoais essencials a 
uma vida mais humane. A 
tentativa de um Estado totali- 
t^rio em sacrificar liberdades 
a fim de conseguir crescimen- 
to econfimico, seguranpa mili- 
tar, ou tranqiiilidade domdsti- 
ca nSo pode ficar sem contes- 
tapAo. A presunafvel correpSo 
dos mAtodos e jufzos do Esta- 
do em tais Areas precise ser 
questionada para que o bem 
de uma elite pequena e pode- 
rosa nSo seja julgada de maior 
importAncia do que o bem- 
estar de todos. (186* As- 
sembldia Geral da Igreja Pres- 
blteriana Unida nos Estados 
Unidos da Aminca, Louisville, 
1974). 

618 PESSOAS CONTINUAM DESAPARECIDAS 
NO CHILE ~ 

Apds encerrarem sua greve de fome no Chile, os 
190 familiares dos chilenos desaparecidos durante 

o regime militar do general Augusto Pinochet anun 
ciaram que aguardarao uma resposta oficial sobre 
o paradeiro de 618 pessoas, afirmando que caso 
nao obtiverem uma informagao detalhada sobre ca 
da caso iniciarao uma nova serie de agoes reivinJT 

oatorias. ~ 

Em seu documento a imprensa, os parentes dos de- 

saparecidos reiteraram que as prisoes foram prati- 
oadas pelos servigos de seguranga do regime e que 
"se encontram provadas e creditadas junto ao po- 
der Judicial e ante o proprio governo". Acrescen 
taram que a greve de fome por eles empreendidcT 
foi suspense logo que a Igreja Catolica obteve do 
Ministerio do Interior o compromisso de uma respos 
ta espeeffioa "a curto prazo". 

Centenas de pessoas em 80 lugares diferentes do 
mundo fizeram greves de fome em solidariedade ao 
movimento chileno, inclusive no Conselho Mondi- 
al de Igrejas, cujo Secretdrio Geral, Dr. Philip 

Potter, enviou o seguinte telegrama ao Cardeal Ra 
ul Silva Henriques: "Informado da possibilidade de 
vosso apelo as autoridades para aclarar situagao 
dos desaparecidos, asseguramos nosso apoio frater 
no e rogamos que o Deus Todo-Poderoso possa a- 
bengoar com sucesso vossa missao crista humanitd 
ria." 
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FUNDO PARA AS VPflMAS DA REPRESSAO 
NO CHllg  

Numa resolu^ao sem precedentes, o ConselhoEco- 

nomico e Social da Comissao de Direitos Humanos 
das Naqoes Unidas aprovou a formaQao de um fun- 
do para as vfi-imas da repressao no Chile, O fundo 
sera financiado por confribuiQoes voluntarias dos 

membros da ONU e administrado por uma comissao 

de cinco pessoas nomeada por Ires anos pelo Secre 
tario Geral da ONU. O dinheiro sera usado para 
providenciar auxflio juridico, humanitdrio e finan 
ceiro para as vftimas ou suas famflias. Somente o 

Brasil e a Argentina se manifestaram contra a medi 
da nas discussoes, tendo o Uruguay e o PanamcT 

tambem votado contra. 

ART!GO VIII. Todo ho- 
mem tern direito a receber, 
dos tribunals nacionais com- 
petentes, remddio efetivo 
para os atos que violem os 
direitos fundamentals que 
the sejam reconhecidos pela 
constituiqao ou pela lei. 

Quando se multiplicam as autori- 
dades justas o povo se alegra. 
(Prov 29,2). 

P A R A G U A I 

A OEA CONDENAO PARAGUA1. 
O PARAGUAI RESPONDE; LIDER DAOPOSigAO 

PRESO POR DEFENDER OS DIREITOS HUMANOS 

Domingos Laino, principal opositor do governo, - 

ex-deputado^e vice-presidente do PartidoUberal 
Radical Autentico, foi preso um dia depois devol 
tar dos EE.UU. da A, onde denunciou o govemo 

paraguaio como violador de direitos humanos. 
Laino foi sequestrado a 7 de julho, ao meio dia, 
em pleno centro de Assun^ao. Foi retirado a 
forga do carro de um advogado, golpeado e co - 

locado em outro carro por policiais a paisana. O 

sequestra foi testemunhado por varias pessoas. O 
advogado que estava junto com Laino, Francisco 
de Vargas, foi detido, levado ao Departamento - 
de Investigagoes da Polfcia mas solto a seguir. - 
Dais dias depois do sequestra de Laino, a Polfcia 
Federal disse que Laino tambem estava detido no 

Departamento de Investigagoes da Polfcia, inco - 
municavel, e negou que tivesse sido torturado. 

O embaixador dos Estados Unidos transmitiu ao 

governo paraguaio 'a profunda preocupagdo do 
Presidente Jimmy Carter pela prisao'. A polfcia 
acusa Laino de ter subvertido a paz intema e de 
ter ligagoes com grupos de extreme - esquerda - 

por causa das denuncias de viola^oes dos direitos 

humanos no Paraguai feitas durante a sua visita - 
aos EE.UU .da A. Laino pediu o corte da ajuda 

norte-americana ao Paraguai dizendo que os EE. 
UU. da A. nao podia mais sustentar "uma das 

mais antigas ditaduras da America Latina* . 

Com a prisao de Laino, um dos poucos paraguaios 
que ousava atacar o General Stroessner, que se 

considera presidente perpetuo do Paraguai,eviden 
cia e confirma que a condenagao do pafs comovi 
olador dos direitos humanos pela OEA estava cer 
ta. — 

O relatorio, da Comissao Interamericana de Di - 

reitos Humanos, apresentado na reunido da OEA 

em Washington, concluiu que as violagdes vira- 
ram um habito constante. 

O relatorio, de 92 pdginas, e baseado em informa 
goes de organizagoes de defesa dos Direitos Huma 

nos no Paraguai, denuncia a morte de 6 pessoas 
em consequencia de torturas, o desaparecimento 
de oito depois da sua detengao, e 170 casos de de 

tengao arbitraria durante os ultimos anos.Informou 
que o numero de presos polfticos chega a 219. 

Mas, de acordo com o boletim Paraguay Watch, 

o relatorio so inclui casos conhecidos ate dezem- 

bro de 1977. Ndo inclui, portanto, as novas 
detengoes de janeiro e fevereiro de 1978, nem as 
centenas de presos liberados este ano. Ndo men 

ciona algumas mortes e desaparecimentos que fo - 
ram documentados e publicados por Amnesty Inter 

national. Nao se fala da morte de Mario Arza - 

mendia Flares, Mario Schaerer Prono, Silvano - 
Flores, Juan de Dios Salinas, Albino Vera, Juan 
Carlos da Costa e Alejandoro Falcon. Nem de 
Ignacio Martinez, Juan Manuel Cabral, e Victor 
Leguizamon (estes morreram de torturas depois 
de serem liberados). Tampouco fala dos desapa - 
recidos Dario Goni Martinez, Octavio Ruben - 

Gonzaies Acosta, Lorenzo Lopes, Doroteo Gran- 

del, Carlos Mancuello, Benjamin e Rodolfo Vil 
lalba, Amilcar Oviedo Ramon Pintos, Diego Ro- 
das, e os irmaos Elixto, Francisco, Policarpo e 
Adolfo Lopes. 

ART!GO XX. Todo homem 
tern direito a Uberdade de 
reuniao e associapao pacifi- 
cas. NinguGm pode ser obrl- 
gado a fazer pane de uma 
associagao. 

Tod as as napdes se congreguem, 
e os povos se reunam. (Is 43,9). 
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PRESOS HA 14 ANOS SEM JULGAMENTO, NO 
PAftAGUAl   

Depois de 14 anos sem julgamento, continuam pre 

sos tres dos prisioneiros polTticos ma is antigos do 
Paraguai: Severe Acosta Aranda, Virgilio Bareiro 
e Idalina Gaona de Acosta. Os fres se encontram 
no prisao de Emboscada, perto de Assungao. O 
governo ainda nao maroou data para os |ulgamen- 
tos. 

ARTIGO XI. Todo homem 
acusado de um ato deliruo- 
so tem o direito de ser pre- 
sumido inocente, at4 que 
sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a 
lei, em julgamento publico, 
no qua! the tenham sido 
asseguradas todas as garan- 
tias necessirias a sua defesa. 

Ningu4m seri condenado 
por atos ou omissoes que, 
no momento em que foram 
cometidos, nao tenham sido 
delituosos segundo o direito 
nacional ou internacional. 
Tampouco serf imposta pe- 
nal idade ma is grave do que 
a aplicivel no momento em 
que foi comet ido o deli to. 

Emboscada 

A principal prisao polftica do Paraguay chama-se 

Emboscada, localizada a alguns quilometros de 

Assungao, uma especie de fortaleza em estilo 
medieval, mas construfdo em 1920. Calcula-se 

que o numero de presos esteja entre 60 e 100, dos 
quais metade nao tem contra si qualquer processo 
judicial. 

No dia 11 de junho 16 presos politicos em Embos- 
cada comegaram uma greve de fome. Tres }a 

cumpriram 14 anos de prisao. 

De acordo com Paraguay Watch, 'o objetivo da 
greve e reclamar a liberdade e um processo judi- 

cial para os presos polTticos, e informagao sobre 
pessoas desaparecidoas e sequestradas pelo gover- 
no paraguaio. No dia 14 de junho o governo i - 

dentificou tres pessoas como iTderes da greve e 
os transferiu de Emboscada (onde as condigoes - 
de detengao sao relativamente mais humanas que 
nas cadeias locais) para outras cadeias onde per- 

manecem incomunicaveis ate hoje1 (19 de junho). 

A greve foi apoiada com um protest© de mais de 

50 parentes em frente ao Palacio do President© 

Stroessner, que recusou receber uma carta reivin- 
dicando liberdade para os presos e informagoes so 
bre mais de 200 desaparecidos. 

Tambem onze Ifderes sindicais assinaram um do - 

cumento de solidariedade aos grevistas. 
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No dia 23 de junho, 12 dias depois que a greve 

comegou, 18 presos de Emboscada foram I ibera - 
dos, incluindo alguns dos grevistas. 

Novos presos poirticos no Paraguay 

Dr. Juan Felix Bogado Gondra e seis universita - 
rios - Jorge Humberto Canesse, Jose Nicolas Mo- 
rinigo Alcaraz, Antonio Valenzuela Candia, E - 

duardo Schaerer e Oscar Rodriguez Campuzano, 
foram condenados a 1 ano de prisao no dia 21 de 
abril ultimo. O setimo acusado, Adolfo Ferreiro, 

foi liberado em agosto de 1977 (ele e sobrinho do 
embaixador paraguaio na Venezuela). 

Eles foram condenados pel a participagao na rev is 
ta CRITERIA e no "Movimiento Independiente Uni- 
versitario*. As condenagoes foram baseadas ex- 
clusivamente em relatorios policiais, que geral - 

mente se apoiam nas "confissoes" extraidas sob 
tortura pelo Departamento de Investigagoes da 
Polfcia, emAssungao. 

Onde esta a Nidia? 

Paraguaios e outros defensores de direitos huma - 
nos continuam reclamando do governo informagoes 
sobre o destine da Nidia Gonzalez Talavera, de 

35 anos, viuva de Juan Carlos da Costa que mor- 
reu em 1976 nas mads da Polfcia de Investigagoes. 
Em janeiro de 1978, o Departamento de Invest! - 
gagoes ofereceu recompense a quern desse infor - 
magao sobre a suposta foragida. No entanto, 

segundo uma versao persistente, elo estava nas 
mdos da polfcia e teria morrido sob torturas, jun- 

tamente com o jovem Agustin Zavala Esquivel ( a 
quern a pohcia disse ter morto durante um encon- 
tro armado). 

Pede-se aos amigos dos direitos humanos que man 
dem um telegrama ao President© Stroessner, as" 
Comissdes de Direitos Humanos da OEA e da 
ONU, ao presidente norte americano Jimmy Car- 

ter, ao Senado dos EE.UU.da A., d Cruz Verme- 
Iha Internacional e a outros dirigentes mundiais: 
"Saivemos a vida de Nidia Gonzalez Talavera". 

BO L CV I A 

CLAMOR DA BOLIVIA POR OITO PRESOS 

DfeSAPAREClgUS 

A Assembleia de Direitos Humanos da Bolivia bus- 
ca noticias sobre oito pessoas que desapareceram a 

pos serem detidas, inclusive uma crianga com 3 a~ 
nos de idade, como seguem; 

1. Luis Stamponi, argentino, detido em Llalla- 
gua aos 26.09.76 e entregue a polfcia argen 

tina na fronteira de Villazdn aos 13.10.767 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

Existem indfcios de que tenha sido fusilado. 

Graciela Rutilo Artes, detida aos 02.04.76. 
em Oruro, juntamente com sua filha Carlo 
Graciela Rut-ilo, com 9 meses de idade. Fbi 

entregue na fronteira de Villazon aos Servigos 
de Seguronga Argentinos aos 29.08.76. Nada 
se sabe dela desde entao. 

Carlo Graciela Rufilo Artes, nascida em Lima 

aos 28.06.75. Foi detida com sua mae em O 
ruro aos 02.04.76. Dias depois ela foi sepa- 
rada da sua mae e infernada no Hogar Vilie- 

gas em La Paz com o nome falso de Norah 
Nemtala. Os agenfes do Ministerio do Infe- 

rior recomendaram aos responsaveis que a me 
nina fosse muifo vigiada. A crianga foi leva 
da varias vezes as sessoes de tortura de sua 

mae. Posteriormente ela foi transferida para 
o Orfanafo da Vila Fatima, onde foi regisfro 

da com seu verdadeiro nome. Aos 25.08.76, 

as 13:30, foi sequesfrada do orfanafo pelo Co 
ronel Ernesfo Cadima Valdivia, fendo sido en 

fregue as auforidades argenfinas, junfamenfe 
com sua mae Graciela, aos 29.08.76. Nao 

se fern nofTcias dela desde entao. 

Julio Del Transifo Valladares Caroca foi detJ 
do em La Paz aos 02.07.76 e levado a Charo 
na , fronteira com o Chile aos 13.11.76, em 
virtude do memorando n? 645 emifido pelo Mi^ 
nisferio do Inferior da Bolivia. Nao se conh£ 

ce ate hoje o parodeiro do Sr. Valladares. 

Oscar Hugo Gonzalez de la Vega,argentino, 
filho de pais bolivianos, foi defido em Camiri 

aos 20.07.76 e entregue aos Servigos de Se- 
guranga Argentinos aos 13.10.76, juntamente 
com Luis Stamponi. Nao se tern mais noticias 

de le. 

Gustavo Medina Ortiz, boliviano, pai de 6 
filhos, foi detido em La Paz e exilado a Sal- 
ta, na Argentina. Ali ele foi preso pela polf 
cia argentine aos 10.10.75, tendo desaparea 
do sem notfeias ate hoje. 

Sergio Coro Buitrago, boliviano, detido na d 

dade argentine de La Plata aos 11.09.76, sem 

noticias desde entao. 

Erlam Kramer, boliviano, estudante, detido 
juntamente com Sergio Coro Buitrago, idem, 

A denuncia e assinada por P. Julio Tumiri Javier, 
Presidente do Comite Executive Nacional, e Rosa- 

rio Chacon de Garcia, Secretaria Geral do Comi^ 
te Executive Nacional. 

ART!GO IX. Ningu6m sera 
arbitrariamente preso, deti- 
do ou exilado. 

CARDEAL DE SAO PAULO FALA SOBRE REFUGI 
AbOS POLmCOS. 

Abrindo o XI Congresso dos Organismos Catolicos 

de Migragao no Cone Sul, em Sao Paulo, o Car 
deal Paulo Evaristo Arns disse que os refugiados 
politicos representam a forma mais dura de migra- 
gao. 

"Povos que deixam partir uma juventude taonobre, 
tao fina, sao povos que estao sangrando", disse. 

O Cardeal disse que esperava do Congresso pro- 

postas praticas para a conscientizagdb do povo 

e da Igreja sobre o problema do povo sem patria 
e sem esperanga. 

Dam Paulo disse que e importante tentar entender 
as causas politicas das migragoes forgadas, tan- 

to internes quanta de um pais para outro. "O e - 
xodo pode ser evitado pelo amor e pela coragem 
de enfrentar os nossos governos' . 

O Cardeal disse tambem que a politico brasileira 
de imigragao tern de ser alterada, "porque nao e 
possfvel que nao possam parar nesta terra imen- 
sa, tanta gente trabalhadora, gente com al'go pa 
ra oferecer". Apelou para que os paises mais a- 
vangados recebam mais refugiados. 

Atualmente ha aproximadamente 150 refugiados 
politicos do Uruguai, Argentina e Chile no Rio 
e Sao Paulo, reconhecidos pelaONU, e esperan 
do colocagao num outro pals. 

Tambem ha, no mmimo, cinco mil sul-coreanos 
vivendo clandestinamente em Sao Paulo, que 

aqui chegaram depois que o Brasil proibiu a imi - 
gragao deles, em 1972. 

De acordo com o Padre Alberto Romano Zambiasi, 
coordenador da delegagao Brasileira no Congres- 
so e diretor do Centra Pastoral dos Migrantes, o 
problema dos imigrantes clandestinos - alem dos 
sul-coreanos ha milhares de taiwaneses e de lati 
no-americanos nesta situagao - e conseqflencia 

da rigidez da legislagao brasileira sobre imigra- 
gao, baixada em 1969 pela Junta Militar entao 
no poder. A unica preocupagao era impedir a 
entrada no Brasil dos supostos "subversivos". 

Enderego para Correspondencia; 

CLAMOR 

Avenida Higienopolis, 890 
01238 - Sao Paulo, SP 
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