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UM1 PALAVRA SOBRE ESTE BOLETIM 

Besejamos agradecer a todos que 

escreveram nos animando,dando-nos 

parabens,e oferecendo sugestoes e 

crxticas. Ficaraos agradecidos,tam- 

bem,por todos os documentos e pubH 

capoes recebidos de varies paises. 

Queremos receber qualquer material 

sobre direitos humanos no Cone Sul 

e estabelecer contatos com organize, 

qoes ou pessoas envolvidas neste ti 

.po de trabalho. Picamos cbntentes 

ao recebermos sugestoes para o nos- 

so boletim, erabora laraentemos a im- 

possibilidade presente de responded 
mos as cartas pessoalmente. 

0 CLAMOR esta sendo enviado a 

centenas de organizaqoes e indivi- 

duos na America Latina,America do 

Norte e Europa. 

Publicamos ediqoes 
em portugues,espanhol e ingles. Se 

voce prefere receber o CLAMOR em 

outra lingua,favor nos informar.Mu^ 

tas pessoas perguntaram sobre assi- 

naturas. 

Nao aceitamos assinaturas, 
mas receberemos contribuiqoes volun 

tarias. Cheques podem ser feitos em 

nome da " Comissao Justiqa e Paz" e 

remetidos para : 

c i a m o ti Arenida Hifi«n6poli» N.' 890 CEP 01238 S3o Paulo Brasil 
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SEOURAlfyA NACIONAL, REPRESS AO E PUEBLA 

Ha "onia rela9ao direta entre a "DU£ 

oa da um clima polf-tioo estavel e os 

inves-timentos estrangeiros r.os paises 

do terceiro mundo. A condigao sine 

qua non dos investimentos de multina- 

cionais e o tal clima politico esta- 

vel. 

Por igual modo existe uraa relate 

direta entre a doutrina de seguran9a 

nacional e um clima politico estavel. 

A doutrina de seguranga nacional e in 

vocada toda a vez que aparecem reivin 

dicaqoes operarias,movimentos estudan 

tie, oposiqoes politicas. Tudo que 

tende a perturbar a estabilidade poll 

tica sera, por definiqao,contra a se- 

guranqa nacional. 

Prevalece, por conseguinte,uma r£ 

laqao direta entre a repressao exis- 

tente na maioria dos paises latino- 

-americanos e a doutrina de seguranqa 

nacional. As violaqoes dos direitos 

humanos quo denunciamos nestas pagi- 

nas atestam a que exdremos desumanos 

os regimes de forqa tern chegado a pre 

texto de salvaguardarem a seguranqa 

nacional. 

0 capital, estrangeiro para o de- 

senvolvimento dos nossos paises so e 
atraido quando ha clima politico esta 

vel. Ease clima politico estavel -so 

se consegue e se garante pela repres- 

sao e consequente violaqao dos direi- 

tos humanos. A repressao se justifica 

pela doutrina de seguranga nacional.A 

doutrina de seguranga nacional se oo- 

loca,assim, a servigo de interesse 

alienigenas e nao a servigo das mais 

puras aspiragoes nacionalistas, tais 
^ # 

como o controls dos nossos propnos 
* 

recursos naturals para o nosso pro- 

prio usufruto. Acobertados por uma 

pretensa luta anti—comunista,os ideo- 

logos da seguranga nacional justifi- 

cara todos os seus pecadosj golpes de 

estado, perserguigoes,encarceramentos 
torturas,desterros, e outras viola 

goes .dos mais sagrados direitos huma- 

nos. 

Em quase todos os paises submeti- 

dos a regxmes de forga,a eficiencia 
* 

da maquina repressora reduziu a zero 

% 

os grupos de oposigao,especialmente 

aqueles mais representatives das 

classes oprimidas.Foi entao que a 

Igreja comegou a libertar-se da sua 

tradicional vinculagao com o poder, 

colocando-se ao lado dos fracos. 

A Igreja,ao dar voz aos que nao 

tem voz, deu as costas ao poder,vol_ 

tando as suas origens biblicas:"... 

evangelizar os pobres;...proclaraar 

libertagao aos cativos;-.. por em 

liberdade os oprimidos",conforme S. 

Lucas 4)18. 

A Igreja no Brasil tem dado,ine 

gavelmente, um corajoso e profetico 

testemunho da sua verdadeira missao 

evangelizadora— do samaritano que 

extende sua mao ao oprimido sem coji 

ferir sua carteira de identidade.No 

Chile, a Vicaria de la Solidaridad 
tem dado ao mundo um magnifico exem 

plo de como se pode amar ao oprimi- 

do em termos concretos,independent^ 

mente de ideologias.O Comite de 

Iglesias para Ayudas de Emergencia, 

no Baraguai,e um modelo do que po- 

de fazer ecumenicamente a favor de 

presos politicos e seus familiares. 

Num dos periodos mais negros da 

vigencia da doutrina de seguranga - 

nacional,a Igreja,em Medellin, res- 

taurou a esperanga em todo 0 conti- 

nente. A repressao a Igreja . desde 

entao e a maior prova de que ela 

cumpre sua missao profetica e sacer^ 

dotal. 

Bem-aventurados os perseguidos 

0 que fizeram os verdadeiros 

cristaos para serem perseguidos pe- 

los regimes de forga? Eles foram 

presos,expulsos,banidos,torturados 

e mortos justamente porque lutavam 

ao lado dos pobres,dos humildes,dos 

pequenos,dos oprimidos.Sua dedicagao 

desinteressada revela amor pe]os 

oprimidos e denuncia,ao mesmo tempo, 

diversas formas de opressao.Sua atu 

agao exemplar— ao lado dos indios, 

de apoio aos pequenos agricultores 

9 posseiros,junto aos operarios e 

marginalizados— desvenda algumas 

das injustigas instituidas nas nos- 

sas sociedades latino-americanas. 

A identificagao de religiosos - 
com os oprimidos foi determinada 
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por sua aceita9ao das exigencias do 

Evangelho. 

Eles sofrem perseguicjao porque 

compart i I ha,T: da luta dos oprimidos 

contra a injustiga.Compartilham^tam 

hem,de sua esperanqa de lihertacao. 

Eles, testemunhas fieis,e nos soli- 

darios com eles,comprcendemos que a 

perseguiqao recai sohre a Igreja em 

penhada na transformaqao do mundo , 

dedicada a transmitir a Boa Nova da 

lihertaqao onde exist a a exploracao 

dos homens de carne e o5so,na reali_ 

dade de agora.Sahemos tambem que a 

Igreja nao sofre perseguiqao quando 

se acomoda as injustigas,atuando so, 

mente na esfera tranquila da sacri£ 

tia e voltando-se para uma espiri- 

tualidade ahstratajdesligada dos 

prohlemas atuais. 

^ a busca evangelica da iustiqa 

que—na perseguigao a religiosos — 

esta sendo recusada pelos regimes 

de forga. Busca evangelica fundameri 

tada na Palavra de Deus: 

"Bem-aventurados sois quando , 

por minha causa,vos injuriarem 

e vos perseguirem e , mentindo, 

disserem todo mal contra vos " 

(Mt 5jll)-"Antes importa obede- 

cer a Deus do que aos homens " 

(At 5>29)."Porque tive fome e 

me destes de comer;tive sede e 

me deste de beber; era forastei, 

ro e me hospedastes; estava nu 

e me vestistes; enfermo e me vi, 

sitastes; preso e fostes ver-me 

Em verdade vos afirmo que sem- 

pre que o fizestes a urn destes 

meus pequeninos e irmaos, a mim 

o fizestes"(Mt.25,35-36,40)." 0 

Espirito do Senhor esta sobre 

mim,pelo que me ungiu para anun 

ciar a boa nova aos pobres; en- 

viou-me para proclamar liberta- 

gao aos cativos e restauragao 

da vista aos cegos,para por em 

liberdade os oprimidos"(Lc4,18) 

"Eis que o salario dos trabalh^ 

dores que ceifaram vossos cam- 

pos,e que por vos foi retido 

com fraude,esta clamando"(Tg5,4) 

"Porventura nao e esta a prati- 

ca religiosa que escolhi, que 

rompas as correntes da iniquid^a 

de,desfagas as amarras da servi 

dao,libertes os oprimidos e dejs 

pedaces todo jugo?"(ls 58,6). 

"Se alguem disser: Amo a Deus,e 

odiar a seu irmao,e mentiroso " 

(I Jo 4,20)."Ele te declarou, o 

homem, 0 que e bom;e que e 0 

que 0 Senhor pede de ti,senao 

, que pratiques a justiga e ames 

; a misericordia,e andes humilde- 

; mente com o teu Deus?"(Miq 6,8). 

Por comungar com as aspiragoes 

.do povo e que os religiosos sao per 

i seguidos.Eles sofrem a mesma sina 

^de muitos,latino-americanos ou nao- 

' operarios,estudantes,jornalistas , 

educadores,politicos e outros— que 

foram banidos dos nossos paises ou 

constrangidos a fugir por terem ou- 

sado juntar-se ao povo em sua luta 

contra a exploragao e a opressao. 

Se alguns religiosos estao amea 

gados de expulsao e se muitos ja f£ 

ram expulsos,o grande e verdadeiro 

expulso,ja ha muito tempo,e 0 pro- 

prio povo,especialmente os mais hu- 

mildes,banidos de suas terras ou 

massacrados em suas aldeias,obriga- 

dos a esmolar ou sujeitos a salari- 

es de fome, morrendo a mxpgua nas 

periferias das cidades,constantemen 

te expostos a repressao policial ou 

a violencia dos patroes,proibidos 

de se associarem,ameagados e intimi, 

dados quando ousam reivindicar os 

mais elementares direitos. 

' As oragoes se levantam em todos 

<5s recantos latino-americanos para 

que Puebla prossiga nos rumos que o 

Espirito Santo tragou em Medellin. 
Mas nao basta Puebla exigir que 

governos ponham fim as arbitrarieda 

des contra religiosos.As arbitrari£ 

dades continuarao,se continuarem as 

estruturas de injustiga que as pro- 

vocam.E essas estruturas so serao 

modificadas quando o proprio povo 

puder proper e encaminhar as mudan— 

gas a seu favor, t, indispensavel , 
portanto,realizar a aspiragao demo- 

cratica das nagoes, de modo que 0 

povo possa criar e participar livr£ 

mente de suas organizagoes sindi- 
cais,profissionais,politicas e ou- 

tras.Sera possivel,entao,construir 

.mSsrkiLm 
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uma sociedade baseada no respeito 

aos direitos de todos e iniciar a 

caminh.ada rumo a comunhao e a paz 

entre ob horaens. 

0 TRILATERALISMO E OS DIREITOS HUM 

NOS 

Nosso editorial chama atenijao a 

relagao existente entre a repressao 

nos paises do terceiro mundo e a 

.doutrina de se-gurancja nacional. 

Desde Julho de 1973»no entanto, 

as coisas estao mudando.Como disse 

o proprio presidents Jimmy Carter s 

possivel que num future proximo 

o problema da paz e da guerra tera 

raais a ver com problemas economicos 

e sociais entre o sul e o norte do 

que com os problemas de seguranqa 

railitar entre leste-oeste que tem 

dominado as relaqoes internacionais 

desde a Segunda Guerra Mundial". 

Em 1973» as vesperas das elei- 

9oes presidenciais norte-americanas, 

nasceu a Comissao Trilateral.Trata- 

-se de um movimento elitista( ver 0 

Estado de S .Paulo20^.08.78), que 

congrega apenas as naqoes desenvol- 
vidas do hemisferio norte de tres 

continentes: os Estados Unidos e Ca 

nada; os paises da Europa Ocidental 

e,na Asia, o Japao. ]5 uma maqonaria 

politica que atua por conta propria 

por detras da fachada ostensiva da 

politica externa das grandes poten- 

cias. 

Alem de lideres trabalhistas e 

expoentes da inteligencia dos tres 

contihentes,a Comissao Trilateral e 

composta,entre outroB,na America,da 

Instituiqao Brookings,do Banco da 

America,da Exxon,da Chase Manhattan 

Bank,da Caterpillar,da Coca-Cola,da 

CBS,da revista TIME,do Institute Ca 

liforniano de Tecnologia;na Europa, 

do Institute de Estudos Universita- 

rios da Comunidade Europeia,da FIAT, 

da Thyssen,da Royal Dutch Shell 

Group,da Unilever; e,no Japao, do 

Banco de Toquio,do Centre de PgsquL 
sas EconomicaSjdo Fuji Bank,da Mit- 

subishi, da Sony. 
Como resultado de uma profunda 

analise,a Comissao Trilateral chegou 

a conclusao de que o desafio priori- 

tario e de ordem economica e se con- 

cretiza na tensao norte-sul,isto e , 

paises ricos versus paises pobres, e 

nao mais no esteril anti-comunismo 
das tensoes leste-oeste. 

Ja que este pequeno artigo nao 

comporta uma analise extensa e pro- 

funda,nos limitamos simplesmente a 

chamar atenqao ao fato de que a for- 

maqao da Comissao Trilateral augura 

uma enfase menor na doutrina de segu 

ranqa nacional. 

Pretende a Comissao Trilateral , 

essencialmente,reformar o sistema ca 

pitalista a fim de salva-lo. Para 

que o terceiro mundo continue a cum- 

prir seu rol de provedor de raaterias 

primas e comprador dos produtos in- 

dustrializados,sera necessario evi- 

tar as radicalizaqoes tanto de direi_ 

ta quanto de esquerda,a fim de que o 

capital estrapgeiro nao seja expulso 

ou confiscado. 
Reconhecendo,agora,que os regi- 

mes militares tendem a se constituir 

em impecilhos para a politica econo- 

mica expansionista dos paises desen- 

volvidos do primeiro mundo,o trilatjj 

ralismo esta empenhado em fomentar 

governos civis, com democracia for- 

mal, que favoreqam uma certa prosper!^ 

dade a classe media e a pequena in- 
dustria,mas que leve a uma industria 

lizaqao minimamente competitiva nos 

mercados internacionais. 

Como parte essencial do trilate- 

ralismo esta a defesa ostensiva dos 

direitos humanos. Resulta dai que a 

defesa dos direitos humanos foi projs 

tituida pela Comissao Trilateral,tor 

nando-se um mero meio para atingir 

fins menos ostensivos.Nao se nega 

aqui,no entanto,a importancia das 
pressoes que os EE.UU.e outros paises 

da Comissao Trilateral exercem sobre 

paises que violam continuamentea De- 

claraqao Universal dos Direitos Huma 

nos. 

Como tomada de posiqao sobre es- 

sa nova politica trilateral,oferece- 

mos aos nossos leitores o resultado 

da reflexao feita,na Bolivia, pela 
Asamblea Permanente de los Derechos 

Humanos: 
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a) A doutrina dos direitos humanos 

e permanente. Nao e algo conjuii 

tural ou transitorio.Por isso 

deve ser promovida em qualquer 

tempo,em qualquer lugar e sob 

qualquer circunstancia.fi urn fim 

em si ja que a pessoa huraana e 

seus direitos inalienaveis sao 

essenciais a toda a sociedade. 

Por isso nao se deve acei-tar e£ 

ta doutrina como um meio para 

obter dividendos economicos e 

politicos. 

b) Nao se deve desaproveitar a opor 

tunidade do momento para a prom£ 

qao tanto dos direitos oivis - 

quanto dos economicos,dos poli- 

ticos, social s e culturais. Deve 

servir de ponto de partida para 

um movimento ouito mais amplo 

com uma forma^ao pro fun da e cri_s 

ta da consoiencia social e pol£ 

tica,nao so para pequenos gru- 

pos como tambem para todo o po- 

vo. 
c) Os paises latino-americanos de- 

vem retoraar as teses dos direi- 

tos humanos e o texto da Decla- 

raqao Universal da ONU,fundamen 

tando neles suas legitimas re- 

clamaqoes referentes aos direi- 

tos economicos. 

d) As assembleias perraanentes de 

direitos humanos na America La- 

tins nao surgiram com Garter, 

mas muito antes.Bias nao se ins 

plram nsis raesmas motivaqoes ,nem 

ae limitam exclusivamente a de- 

fesa dos direitos humanos e ci- 

vis,e nem se organizam por con- 

veniencisw circunstanciais.Sem- 

pr© deverao existir porque sem- 

pre havera viola^oes contra a 

justiqa. 

e) k defesa dos direitos humanos 

liao deve identificar com a luta 

contra o militarismo.Nem se de- 

re identificar a plena vigencia 

dos direitos humanos com o civi^ 

lismo ou com o parlamentarismo 

demo-liberal. 0 ideal e uma de- 

mo or aci a real onde o mais pobre 

e o mais poderoso tenham os me£ 

mos direitos e gozem as mesmas 

garantias." 

PREMIO NOBEL PARA A AMfelCA LATINA 

ADOLPO PEREZ ESQUIYEL,coordenador - 

geral para a America Latina do "Ser 

vicio Paz e Justicia",e candidate 

para o Premio Nobel da Paz, 1978. 

A escolha de Esquivel nao seria 

somente um reconhecimento da sua 

contribuiqao a causa dos direitos 
humanos na America Latina,mas tam- 

bem um estimulo para todos que de- 

fendem os direitos humanos num con- 

tinente onde isso muitas vezes sig- 

nifies perseguiqaojprisaojtortura , 

morte ou exilio. 

Porque Esquivel ? 

Argentino,nasoido era Buenos Ai- 
res, era 1931»Esquivel e coordenador 

geral para a America Latina do,,Ser- 

vicio Paz e Justicia" desde 1974,e 

um ardoroso defensor da nao-violeh 

cia. 

Suas causas incluiram a ceforma 
* 

agraria para os camponeses do Ecua 

dor,anistia geral na Bolivia,soli- 

dariedade com as igrejas oristas 

destruidas pelo Erercito Paraguaio, 

liberdade para o lider campones - . 

brasileiro Manuel Conceiqao dos 
Santos e desarmamento nuclear. 

Esquivel ajudou a criar 0 "Moyi 

mento Ecuraenioo por los Derechos 

Humanos" na Argentina, e exigiu - 

dos bispos argentinos um compromijs 

so mais claro em prol dos direitos 

humanos como "a voz dos que nao 

tem voz". 

Seguidor dos ensinamentos de 

Mahatma Ghandi, Esquivel definiu a 

nao-violencia assim: 

" Nao-violgncia e assumir uma 

posiqao ativa contra todas as for- 
mas de violencia e injustiqa.^ nao 

procurar paz e ordem a qualquer - 

preqo, nem adotar uma atitude pas- 

siva ou de "deiiar estar" mas e a 

luta diaria por amor e respeito hu 

mano nao contra os homens,raas con- 

tra a maldade. " 
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Por causa das suas atividades 

Esquivel ja foi detxdo van as ve- 

zes.Em 1975 foi- detido na sua che- 

gada em Sao Paulo, .nas liber ado a 

seguir pela intervenqao do Cardeal 

Arns. 

1976,Ecuador: detido jmlo com ou- 

tros participantes numa reuniao de 

bispos em Riobamba para discutir o 

trabalho com os povos indigenas, e 

expulso. 

1977» Argentina; preso quardo ten- 
tou renovar 0 passaporte na sede 

central da Policia Federal de Bue- 

nos Aires. Detido durante 14 meses 

sem acusa9ao. 

Jtnho 1978! liberado da prisao de 

La Plata, vive agora em liberdade 

vigiada em sua casa. 

AP010 A GANDIDATURA DE ESQUIVEL 

A candidatura de Adolfo Perez E^s 

quivel e apoiada por GLAMOR (Comite 

de Defesa dos Direitos Humanos para 

o Cone Sul),pelo Secretariado de 

Justiqa e Nao-Violer.cia do Brasil,pe 

lo Movimento Ecumenico per los Dere- 

chos Humanos da Argentina,e pelas ga 

nhadoras do Premio Kobel da Paz,1976 
o 

Betty Willians e Mayread Corrigan. 

Outras entidades ou pessoas que 

queiram dar seu apoio devem escrever 
para os seguintes endereijos; 

1) Nobel Prize Institute 

Drammenavein 19 

Oslo 2 

Noruega 

2) Girian McKeodn 

President of Justice and Pea- 

ce Commission 

224 Lisburn Rd., 
Belfast, 

Irlanda do Norte. 

Favor mandar copias para: 

Movimento Ecumenico por los 

Derechos Humanos 

Cerrito 466 - 7 - Oficina 76 

1010 - Buenos Aires 
Argentina 

Ou para: 

CLAMOR 

Av. Higienopolis, 89O 

01238- Sao Paulo, SP 

ARGENTINA : A ANGUST1A DAS PAMlLIAS 

Os desaparecimentos continuam. 

Quase todos os dias os relatorios da 

imprensa contam urn caso novo.A Anis- 

tia Internacional estima que,entre 

junho e agosto de 1978, "0 pessoas - 

desapareceram na Argentina. Recente- 

mente, na Europa, 0 Presidente Vide- 

la reconheceu que tinha bavido "ex- 

cesses de repressao" no combate ao 

terrorismo. 

Esta claro agora,quf esses desa- 

parecimentos nao sao excesses, mas 

uraa arma regular na guerra de terror 

contra a populaqao. Nao fora, assin, 

os esforgos desesperados de milhares 

de familias para obterem alg>j;na noti_ 

cia dos seus membros desaparecidos 

nao seriam obstados por urn muro de 

silencio,cinismo e ameaqas. 

Essa guerra de terror deixou mi- 
lhares de familias vivendo na angus 

tia diaria de nao saberem se a ;nae, 

pai ,esposa,marido ,filho ou filha e_s 

tao vivos ou mortos. Centenas de pe 

quenas crianqas estao sendo criadas 

pelos avos, sem saberem se sao ou 

nao sao orfaos. 

As fami lias , unidas pelo sofn- 

mento,nao deixam que a esperanqa 

morra. 0 Secretariado da Justiqa e 

Nao-Violencia de Sao Paulo recebeu 

0 seguinte apelo dramatico, de Men- 

donza, a favor de 85 pessoas desapai 

recidas; 

"Enviamos esta carta na esperan 

qa de que voces possam nos ajudar 

nesta triste e dificil situaqao pe- 
la qual milhares de familias do nos_ 

so pais estao passando. As pessoas 

na lista que enviamos era anexo (ver 

pagina ) foram levadas a forqa. 0 

governo nao admite que estejam em 

seu poder. Ja fazem 2 ou 3 anos que 

vivemos ".esra situaqao. Rogamos pro 

videncias as autoridades,mas foi tu 

do em vao. Pedimos que voces instem 

junto ao governo da Argentina para 

10 
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que respeitem nossos direitos huma- 

nos e noB concedaxn a mais elementar 

respcs^a sobre o destine dos nossos 

familiares e de que estao sendo acu 

sados. Agradecemos tudo que voces 

puderem fazer para encontrarem nos- 
sos entes queridos. Deus abenqoe v£ 

ces. 

-Pamilias dos Desaparecidos em 

Mendonza , Argentina." 

Em Buenos Aires,as Paraflias dos 

Desaparecidos e Detidos por Razoes 

Politicas distribuiram o seguinte 

documento,em agosto de 1978: 

"Ultimamente a imprensa tem re- 

gistrado varias opinioes sobre . os 

direitos humanos em nosso pais, a 

proposito de manifestaqoes no exte- 

rior sobre este assunto.Porque acha 

mos que pode haver confusao entre a 

verdade sobre a realidade argentina 

e os nossos propositos e aqoes ■, os 

Familiares dos Desaparecidos e Deti 
dos por Razoes Politicas acham ne- 
cessario expor,uma vez mais, nosso 

pensamento sobre este dramatico pro 
blema. 

"Nao e a primeira vez que a si- 

tuaqao dos direitos humanos em nos- 

so pais tem sido raotivo de preocupa 

qoes aqui e no exterior. Nesse res- 

peito oabe destacar,entre outros rjj 

levantes setores representatives da 

vida nacional, a particular e permji 

nente atenqao dada pela Igreja Ar- 

gentina. 

"No documento Reflexao Crista 

pgr* 0 Povo da Patria, aprovado pe- 
la XXXV Assembleia Plenaria da Con- 

ferenoia Episcopal Argentina, a 7 

de maio de 1977» os bispos argenti- 

nos declararam que estariam traindo 

sua missao de pastores se nao dis- 

sessem sua palavra sobre este pro- 

blema,e por isso mesmo,pas8aram a 

denunciar os seguintes fatos: 

a) Numerosos desaparecimentos e se- 

questros sao frequentemente de- 

nunciados,sem que nenhuma autor^ 

dade possa responder aos recla- 

raos que se formulam,o que parece 

indicar que o governo ainda nao 

conseguiu para si o uso exclusi- 

vo da forqa. 

b) A situaqao de numerosos habitan- 

tes do nosso pais apresentados 

por familiares e amigos como de- 

saparecidos ou sequestrados por 

grupos que se identificam como 

membros das forqas armadas ou p£ 

liciais,sem que se consiga, na 

maioria dos casos, nem os fami- 

liares e nem os bispos que tantas 

vezes intercederam,qualquer infor 

maqao sobre eles. 

c) 0 fato de que muitos presos se- 

gundo suas proprias declaraqoes 

ou de seus familiares,foram sub- 

metidos a torturas, o que por 

certo e inaceitavel para a cons- 

ciencia de todo o cristao e que 

degrada nao so ao que sofre as 

tortura mas sobretudo aos que as 

executam. 

d) Pinalmente, algo que e muito di- 

ficil justificar: as longas de- 

tenqoes sem que o detido possa 

defender-se ou saber ao menos a 
causa da sua prisao; ainda mais 

quando a situaqao carceraria as 

vezes nao cuida das necessidades 

humanas primordiais,inclusive as 

necessidades religiosas. 

cm .... 2 3 10 
SnCEDIC y Kc-i? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



8 

Uao foi esta a primeira vez que 

os "bispos argentinos expressaram 

sua profunda preocupaqao pela viola, 

qao dos direitos humanos err. nosso 

pais. Em varias oportunidades ante- 

riores haviam feito, ante as autori 

dades nacionais,gestoes de carater 

reservado "com avontade de nao 

atrapalhar a ja dificil e ardua ta- 

refa do governo". Mais de urn ano ja 

transcorreu desde 7 de raaio de 1977 

( a data do documento episcopal),e 

desgra9adamente a situaqao dos di- 

reitos humanos denunciada naquele 

documento nao se modificou no esen- 

cial,apesar de alguns fatos isola- 

dos positives. Nao modificou a si- 

tuaqao de milhares de pessoas que 

continuam desaparecidas,entre elas 

mais de mil mulheres,muitas delas 

gravidas,nem a situaqao dos seus fi_ 

Ihos presumivelmente nascidos no ca 

tiveiro,sem que se saiha sua sorte. 

"Nem se modificou a situaqao de 

milhares de pessoas que povoam os 

carceres do pais,detidas "a disposi_ 

(jao do Poder Executive Nacional" 

sem causa nem processo,a maior par- 

ts em condi5oes desumanas e muitas 

suhmetidas a torturas fisicas e mo- 

rals . 

"Emhora alguns dos desapareci- 

doc tenham sido postos em liherdade, 
muitas outras pessoas ou foram se- 

cuestradas (entre elas urn emhaixa- 

dor argentine,jornalistas,advogados, 
jrrofissionais ,religiosos, familiares 

dos proprios desaparecidos)ou apa- 

receram encarceradas logo apos se— 

fern sequestradas sem que se tenha 
dado explicarjao alguma. As poucas 
pessoas colocadas em liherdade e 

41gumas mudanqas na situaqao legal 

de determinadas pessoas que agora 

ae encontram era suas casas com pri- 

sao domiciliar,emhora sejam atos po^ 
eitivos,nao chegam nem de longe a 

modificar o dramatico panorama que 

o proprio Presidents Videla qualifi 

cou de "tristissima realidade" e 

qi;e levou a Corte Suprema de Justi- 

qai da Narjao, no seu acordao em prin 

cxpios de agosto, a solicitar ao P£ 

der Elxecutivo Nacional a intensifi- 

caijao das medidas tendentes a escla 

recer a situa9ao fisica e juridica 

dos desaparecidos. 

"Igual sentido teve o apelo for 

mulado pelo Cardeal Aramburu na sua 

homilia de ie de Janeiro de 1978,S£ 

licitando ao governo que puhlicasse 

a lista dos desaparecidos e detidos 

por razoes pollticas. Sem duvida - 

foi esta uma das razoes que levou o 

Ministerio do Interior a publicar 

uma lista parcial com 3.608 nomes. 

Mas> esta lista ainda nao foi compl£ 
taria. 

"Da nossa parte em varias opor- 

tunidades puhlicamos no diario "La 

Prensa" listas de desaparecidos e 

detidos que somam milhares. Ao es- 

crevermos estas linhas os diarios 

registram novos casos de desapareci 

mentos de jornalistas,advogados e 

universitarios,que se somam aos ca- 

sos denunciados e que nao recehem 

publicidade. 

"]5 possivel,entao,falar-se de 

"informaqao deturpada" da realidade 
de "informaqao falsa e tendenciosa" 

de "hqao defamatoria dentro e fora 

do pais" e outras expressoes pareci 

das,como falaram certas entidades e 

pessoas? 

"Deve-se compreender que nenhu- 

ma campanha defamatoria teria o 

mais nanimo alento e nem se poderia 

de nenhum modo configurar"um agra^/o 

ao povo argentine" se nao fosse ha- 
seada na dramatica realidade a que 

fizemos referenda. IS esta, sem du- 

vida, a origem da "informaqao falsa 

e tendencioaa.". . 
"Cahe igualmente repudiar as pe£ 

soas que,vivendo no pais,pretendem 

apresentar uma imagem idilica da 

realidade argentina,sem desapareci- 

dos,sem presos por razoes politicas, 

sem torturados,sem assassinados ,po_r 

quanto se trata de uma deformaqao 
mentirosa da realidade argentina. 

"Por isso,se e necessaria" a 

uniao de todos os grupos representa 
tivos da cidadania", como se precon_i 

za,e para,antes de tudo,erradicar o 

quanto antes esta realidade que se 
configura como uma afronta ao povo 

argentine. E no ano da celehraqao 

do hicentenario do nascimento ■ do 

General Jose de San Martin e de Ma 

riano Moreno se configura um agra— 

vo indesculpavel a memoria destes 
dois preclaros patriotas que enca£ 

naram os anseios de liherdade, de 
independencia e de .justica. 
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"Nao e negando a "tristfssima 19-ZULMA ZINGARETTI-LC 061.012 
realidade" que se restabelecera a 20-MARIA LEONOR MERCURI 
verdadeira imagem da Argentina,.nas 21-MARIA INES CORREA LLANO 
ebcutando o angustiado apelo de 22-CARLOS JAKOWCZIK 
tantos lares argentinos,err; todos 23-ANTONIO JUAN MOLINA 
os recantos do pais,mediante o cum 24-JORGE DANIEL COLLADO 
primento dos seguintes pontos,rei- 25-JAIME BARRERA 0R0 
teradamente ievados ac governo da 26-SALVADOR ALBERTO MOYANO 
naqao Argentina: 27-JUAN HUMBERTO RUBEN BRAVO - 

0 aparecimento dos cidadaos L.E. 8.0^2.155 
ilegalmente detidos. 28-MARCELO GUILLERMO CARRERA - 
A libertaqao dos detidos sem 

/ ! D.N.I. 10.509.483 
causa e/ou processo e/ou a 29-ADRIANA IRENE BONOLDI de CARRERA 
opijao de sair do pais,segun B.N.I. 10.636.896 
do garante a Constitui9ao 30-FRANCISCO ALFREDO ESCAMEZ - 

' Nacional. D.N.I_ 10.736.311 
0 julgamento de acordo com 31-ANGELICA GUERRERO 
a Constituiqao Nacional e 32-OMAR MASERA 
de acordo com as leis daque 33-VICTORIO CERUTTI 
les que tiveram causa ou 34-MAURICIO LOPEZ 
processo. 35-HORACIO DANIEL OLIVENCIA- 
0 fim das aqoes que ainda L.E. 8.324.138 
continuam e que motivam es- 36-ELBA FRESNO 
ta petiqao. 37-JUAI^ HIDALGO- D.N.I. 8.159.932 

38-MARIO LUIS SANTINI DNI 8.322,534 
• • • • • • 39-CARLOS FERNANDO GREG0RI-' 

LE-11.374.405 
40-J0RGE VARGAS ALVAREZ 

41-MIGUEL JULIO PACHECO 

42-MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

43-JJLIO PONCE 

44- GRACIELA EUGENIA PERNA MARTINO 

45- EMILIANO PEREZ SOSA -LE 6850827 

LISTA DE PESSOAS PRESAS E DESAPARE- 46-JORGE ALBINO PEREZ-LE.8.342.017 

CIDAS EM MENDONZA 47-GLORIA FONSECA 

48-PEDRO ULDERICO PONCE 

49-RODOLPO GARCIA 

50-PRANCISCO GONZALEZ 

01-VIRGINIA ADELA SUAREZ-LC 10509185 51-HERNAN JORGE HENRIQUEZ 

02-JULIO FllLIX TALQUENCA-DN 10318971 52-PABLO GUILLERMO GONZALEZ CALLARDO 

03-HUG0 ALFREDO TALQUENCA-DN11689362 53-BILLY LEE HUNT-EI estranjeira 

04-MARIA SILVIA CAMPOS Ne 358.617 

05-HECT0R GRANIC-LE 12.187.055 54-MARIA EVA FERNANDEZ de GUTIERREZ 

06-BLANCA graciela santamaria 55-MANUEL ALBERTO GERNANDEZ 

07-EDMU1ID0 bouvier 56-MANUEL PORTA 

08-MARIA cristina lillo 57-RAUL WALTER RETA-D.N.I.10.755.320 

09-JORGE DANIEL MAYANO 58-LUIS ERNESTO BUSTAMANTE 

10-Dra.MERCEDES SALVADORA de ESPECHES 59-RAUL RICARDO BUSTAMAI^TE 

11-SANTIAGO JOSE ILLA 60-MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ de 

12-JUAN CARLOS CHARPARIN MOYANO 

13-LIDIA BEATRIZ DE MARINIS 61-ANA MARIA MORAL 

14-JUAN CARLOS GIMENEZ 62-0SVALD0 ROSALES 

15-JOSE SALVADOR VILLA BUSTOS 63-MANUEL GUTIERREZ 

16-ROSA SONIA LUNA L.C. 5.525.320 64-ALDO FAGETTI 

17-ROBERTO BLANCO' 65-HUGO HERNAN PACHECO 

18-JQSE EDUARDO ORTEMBERG 66-STELLA MARIS ECHEGOYEIvT de PACHECO 
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67-JUM ANTONIO GUTIERREZZAHZU- 

D.N.I. 10.942.178 

68-DANIEL ITUIGAY 

65-JULIO OSCAE RAMOS 

70-AI)RIANA CAMPOS DE ALCARAZ 

71-JOSfe ALCARAZ 

72-BONANZO ANTONIO PEREZ LARA- 

D.N.I; 10.755-386 

73-OLGA INES PONCELLO de SAIEG- 

L.C. 5.951-987 
74-OSIRES RODOLFO DOMINGUEZ - 

D.N.I. 10.763.372 

75-WALTER HERNAN DOMINGUEZ- 

D.N.I 11.629.230 
76-GLADYS CRISTINA CASTRO- 

DNI- 10.938.484 

77-MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA 

78-OMAR ALDO OZAN L.E. 10.658.144 

79-ALBERTO 3ERNAL 

80-MIGUEL JULIO PACHECO-DNI 

D.N.I. 10.101.163 

81-MARIA ELENA PARANDO 

82- ANTONIO HERRERA 
83-MARGARITA DOLS de CASTORINI 

84-MARIO GUILLERMO CAMIN 

85-GUSTAVO NELY GAMIN 

ALGUNS SEQUESTROS RECENTEMENTE DE- 

NUNCIADOS NA ARGENTINA 

AMADO BERARDO,CI 4574004,Dancario, 

38 anos. Sequestrado em 17 de ju— 

Iho de 1976 numa rua de Buenos Ai- 

res . 

JUAN CARLOS AGUIRRE, LE 8701865.Se 

questrado da sua casa em Mar del 

Plata,no dia 2 de junho de 1977 » 

por um grupo armado nao identific_a 

do. 
GRAGIELA SILVIA RIOVINI DE AMADO, 

nascida aos 21 de setemoro de 19^2, 

casada, mae de dois filhos com 3 e 

1 ano de idade.Sequestrada da sua 

casa na Rua Montevideo 872,45 andar 

por um grupo de 10 homens em traje^ 
civis,agindo como "forqas de segu- 

ranqa",a 1:30 da madrugada do dia 

14 de abril de 1977• 

DANIEL FAUSTO GARRAMONE,LE 8483329 

26 anos de idade,dono de um banco 

de pesca. Desapareceu da cidade de 
Necochea na noite de 30 de maio de 

1977 • 
MARIA ERNESTINA GIACHETTI,28 anos, 
empregada domestica,CI 5809945 

sapareceu no dia 6 de maio de 19'78, 

perto da sua casa na area do Con- 

gresso em Buenos Aires. 

HERNAN MARIA RAMIREZ,engenheiro me- 

canico, e sua esposa ELSA MARTINEZ, 
jornalista,Escola de Jornalismo da 

Universidade La Plata. JORGE HERBA— 

LEJO, amigo do casal e colega de E_1 

sa, foram todos sequestrados juntos 

no dia 31 de maio de 1978 da casa 

do casal,a Rua 11,nB 927»La Plata . 

0 pai de Hernan conta como ele foi 

a casa do filho no dia 2 de junho a 

fim de descobrir porque ele nao ti- 

nha ido ao seu importante trabalhc 

na companhia SADE. Ao entrar na ca- 

sa sncontrou tudo quebrado,as jane- 

las estraqalhadas, papeis espalha- 
dos,desordem total. 0 televisor,ra- 
dio , auto move 1 ,maquina fotografica e 

a roupa mais cara estavam faltando. 

Os livros estavam no lugar. Na cos_i 

nha encontrou uma panela com bata- 

tas descascadas,uma salada toda Go_r 

tada e pronta para servir,junto a 

copos quebrados e pedaqos de comida. 

Is so tudo 0 levou a concluir que fo_ 

ram sequestrados a noite antes da 

ceia. No dia anterior ao seu desapa 
recimento,Hernan havia recebido vul_ 

tuosa quantia de dinheiro,o que nao 

foi tambem enoontrado. 

RAFAEL e PAULO DANIEL TELLO,dois ir 
maos,carpinteiros,com 25 e 27 anos 

de idade respectivamente.Desaparece 

ram no dia 20 de junho de 1978. 
ROBERTO OMAR RAMIREZ,professor na 
Faculdade de Agricultura em La Pla- 

ta. Detido numa rua de Buenos Aires 

aos 27 de junho de 1978. 

HELIO SERRA, 24 anos,empregado em 
industria textil.Desapareceu em Bue 

nos Aires no dia 27 de junho de 1978 

ANA MARIA PIFFARETTI,32 anos,dietis 
ta.Detida no sev local de trabalho, 

Sanatorio Gurnes Guemes,em Buenos A_i 

res,no dia 28 de junho de 1978. 

ABEL HECTOR MATEU, 24 anos,emprega- 

do em industria textil.Desapareceu 

no dia I9 de julho de 1978,as 18 ho 
ras,no distrito Avellaneda,na gran- 

de Buenos Aires.Sua famxlia soube 

que ele estaria no Campo de Mayo 
(Quartel da Marinha,em Buenos Aires, 

MARIO HERIBERTO MASSUCO.LE ^711422, 
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37 anos.Sequestrado de sua casa, a 
Rua Pringles 1112,en Buenos Aires , 

no dia 12 de julho de 1978,as 20:30 

por 4 homens em trajes civis que 

nao se identif!caram. 

ADAN PEDRINI, ex-presidente da As- 

sembleia Legislativa da Provinoia 

Chaco durante o governo Peronista. 

Sequestrado no dia 14 de julho de 

1978 de sua casa em Buenos Aires 

por um grupo de homens armados. 

RUBEN VERA,advogado.Sequestrado no 

dia 21 de julho era Buenos Aires. 

HENRIQUE ESTEBAN,jornalista,corres- 

pondent e do jornal Clarin em Neu- 

quen.Sequestrado no dia 23 de julho 
de 1978 juntamentevcom sua esposa a 

qual foi lihertada algumas horas d_e 

pois,a 100 kms de distancia.Na sema 

na anterior ao seu desaparecimento, 

Estehan entrevistou 0 Ministro do 

Interior,General Hardinguey,pergun- 

tando-lhe sobre presos politicos. 0 

ministro reagiu com raiva,exigindo 
que o jornalista provasse a existen 

cia de presos politicos,garantindo 

que os soltaria caso ele conseguis- 

se provar. Em 7 de outubro a impren 

sa noticiou que Esteban estava det_i 

do en Neuquen,na 6. Brigada de In- 

fant aria de Montanha. 

LUIS PABLO CORDOBA e sua esposa AL- 

CIRA RIOS, ambos jornalistas.Desapa 

receram ao sairem de sua casa e em 

Santa Pe,sendo sequestrados por ho- 

mens armados. Ambos trabalhavam no 

diario El Literal em Santa Fe,tendo 

sido sequestrados na manha do dia 

27 de julho de 1978, de acordo com 
aquele jornal. 

CARLOS ALBERTO BARREDA,pedreiro.Se- 

questrado no dia 28 de julho de 1978 

por oito civis armados nura carro - 

Dodge e num Ford Falcon,equipados 

com radio mas sem placas. 

ENRIQUE CARLOS GHEZAN,LE 12401178 , 

operario,22 anos,e ISABEL MERCEDES 

FERNANDEZ BLANCO, 23 anos , D.N. I. 

enfermeira. Sequestrados da sua ca- 

sa a Rua Zapiola 6321 em Munro,Pro- 

vincia de Buenos Aires,juntamente 

com seu filho de 2 meses,as 23:00 - 

horas do dia 28 de julho de 1978.24 

horas depois, dois homens em trajes 

civis trouxeram Isabel e 0 nene para 

a casa dos pais de Isabel,onde deixa 

ram a crian9a. Estavam num carro Peu 

geot 504 verde.Nunca mais'se viu 0 

casal. 

BEATRIZ PEROSI, 31 anos, presidents 
da Associaijao Argentina de Psicolo- 

gos e da Federaqao de Psicologos 5a 

Republica Argentina. Foi sequestrada 

no local de trabalho por urn grupo ar 

mado no dia 8 de agosto de 1978. 

ALFREDO SMITH e sua esposa CELIA KRIA 

DO,professora universitaria. 
CARLOS MARIANO ZAMORANO,vice-presiden 

te da Liga Argentina de Direitos Hu- 

manos.Seu desaparecimento foi denun- 

ciado pelo Grupo de Advogados -^xila- 

dos na Pranqa (GAAEF) no dia 14 de 

agosto de 1978. Na ocasiao,Zamorano 

estava na prisao Rawson sera acusaqao. 

MANUEL CHORNI e NORMA RAQUEL FACONE , 

advogados. Seus desaparecimentos fo- 

ram denunciados pej.a Associaqao de Ad 

vogados de Buenos Aires,num oomunica- 

do de 18 de agosto de 1978. No dia 25 

de agosto de 1978, Anistia Internaci£ 

nal declarou, num telegrama dirigido 

ao Presidente Videla,que 70 sequestros 

envolvendo forqas militares e polici- 
ais tinham ocorrido nos ultimos 100 

dias. 

LAURA CARLOTTO, detida em Buenos Aires 

no dia 26 de novembro de 1977,foi en- 

contrada morta a tiros no dia 25 de 

agosto de 1978,perto da cidade de La 
P^ata. 

HORACIO AGULLA,jornalista,diretor da 

revista Confirmado, foi morto a tiros 

dentro do seu carro,no dia 29 de ago£ 

to de 1978,em Buenos Aires,na frente 

da casa onde visitava. 

OSVALDO SIGPRIDO DEBENEDETTI- no ini- 

cio de setembro,Anistia Internacional 

denunciou sua morte na prisao Rawson 

onde estava detido desde 1974- 

EDUARDO BENDERSKY, 26 anos, estudante 

de fisica nuclear. Foi sequestrado no 

dia 16 de setembro de 1978. 

MIREYA ROJO, advogado, assessor juridi_ 

co do Sindicato de Metalurgicos da Vi 

11a Constitucion. 0 Grupo de Advoga- 

dos Exilados na Pranqa (GAAEF)denunci 

ou no dia 22 de setembro que ela ha- 

via desaparecido 20 dias antes da pri 
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sao Villa Devoio em Buenos Aires on- 
de ela estava.detida ha 4 anos pelo 

Poder Executive Nacional (PEN) sem 

acusaijao e julgamento. 

ARGENTINA: MORTE NA PRISAO RELATABA 

PGR TESTEMUNHA OCULAR 

"Uurante o mes de julho de 1977, 

aproximadamente as 18 horas,nas ce- 

las de castigo da Unidade 9 da pri- 

sao de La Plata,iniciou-se a violen- 

cia de rotina, com socos,ponta-pes , 

golpes na Gabe9a e pescoijo,etc. ,acorn 

panhados por toda a sorte de insultos 

e duchas de agua fria. Nesse dia os 

detidos eram "honrados" pela presen- 

9a do Chefe do Dia,o oficial Rivade- 

neira,apelidado de "Nazista",por cau 

sa da sua maneira refinada de tortu- 

rar, seu ar fleugmatico e seu sorri- 

so cinico. Ele estava acompanhado do 

oficial Garcia e da sua gang costu- 

meira. 

" Numa das sessoes de tortura- , 

Marcos Ihanes(conhecido como Marqui- 

tos pelos seus companheiros na oela 

16) foi jogado nusobre o chao molha 

do enquanto continuavam a bater-lhe 
e gritavam que ele era urn covarde, 

etc. na frente dos seus companheiros 

de prisao. Pinalmente,vendo que Mar- 

quitos estava inconsciente,o "Nazis- 

ta" ordenou que cessasse 0 castigo e 

mandou chamar o enferraeiro de plan- 

tao (Vinas). A unica reaqao do enfer 

meiro foi a de levar Marquitos ppara 

a enfermaria. Chamou, entao, o medi- 

co de piantao, o qual imediatamente 

fez uma traqueotomia para facilitar 

a respiraqao, dizendo que deveria ser 

levado imediatamente para 0 Hospital 

Olmos. 

"Neste caso, porem, a autoridade 

e a oovardia do oficial Rivadeneira 

prevaleceram. Sabendo que ele era 0 

responsavel pela ocorrencia,o " Na- 

ziata" nao permitiu que a transfereri 

cia fosse feita ate que pudesse dis- 

cutir o probleraa com 0 Diretor Du— 

puy e arranjar uma historia mais - 

CTivel para explicar o que tinha 

acontecido com Marquitos.A transfe- 

rencia ao hospital ocorreu,finalmen 

te, as 22 horas,quando Ibanes ja e_s 

tava em coma. 

"No dia seguinte, depois de se- 

rem intimidados, os companheiros de 

Marquitos foram for9ados a assinarem 

urn depoimento em branco.A versao ofj^ 

cial era de que Marcos Ibanes tinha 

tentado suicidar-se por enforcamento 

em sua cela. Nao havia possibilidade 

no entanto, de alguem enforcar-se na 

cela, porquanto as paredes sao com- 

pletamente lisas, sem janelas,e com 

uma porta muita baixa. 

"Marquitos estava na prisao ha 3 

anos, tendo sido transferido para La 

Plata de uma prisao em Mendoza". 

UM POEMA ESCRITO PELO IRMlO DE UM 

DESAPARECIDO. 

URUGUAI: FAMILIAS APELAM A FAVOR DE 
CRIANQAS SEQUESTRADAS 

Alguns meses apos o golpe raili- 
tar de marqo de 1976 na Argentina , 

Busco seu rosto entre a gente. 

Sem querer ou querendo encontrar-se 

a cada instante 

ao subir ao coletivo 

na entrada e na saida de uma fabrica 

na entrada e na saida de uma escola 

na entrada e na saida dos sonhos 

Busco seu rosto e a tua prese^a ir- 

mao 

Irmao que te levaram a sobra e os s_i 

lencios 

deesta Argentina Mundial 78 

Ninguem sabe onde estas 

Mas estas 

Tqdos sabemos 

Ninguem sabe quern te tern 

Mas sabem 

Ha silencio 

Ninguem sabe onde estas 

Nem que estas passando 

Mas te envolvem nas sombras 

Nada sabem, nunca sabem 

Apesar disso 

Todos sabemos que sa^> eles, 

Miguel 
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62 refugiados uruguaios forar. seques 
tradoe de suas cacas em Buenos Aires 

A .maioria eram refugiados sob a pro- 

teqao do Alto Comissariado das Na- 

qoes Unidas Para Refugiados(ACNUR). 

Entre eles estavajn quatro pequenas 

crianqas. 

Hoje, o destino dessas quatro 

crian9as permanece descoahecido. Uma 

delas, uma menininha com urn ano e 

meio de idade, Mariana Safaroni Is- 

las foi levada juntamente com seus 

pais, Anatol e Vitoria Julia Grisso- 

na. Um irmao e irma, com 4 anos e 2 

l/2 anos de idade respectivamente,fo 

ram sequestrados juntamente com a 

mae. 

Um bebe com 20 dias de idade,Si- 

mon Antonio Ri^elo, ficou separado 

da sua mae Sara Rita Mendes quando - 

forara sequestrados. Sara foi levada 

mais tarde para 0 Uruguai com outras 

pessoas e esta agora encarcerada na 

prisao ferainina de Punta Rieles. Em 

1977>durante uma visita do embaixa- 

dor Britanico, Sara fez um apelo dra 

matico para que ele a ajudasse a en- 

contrar seu filho,o qual teria agora 

2 anos de idade. 

Nao se sabe se as crianqas fbram 

colocadas em orfanatos com nomes fal_ 

3os,ou se estao ainda na Argentina 

ou se foram levadas para 0 Uruguai . 

Seus avos gastaram meses inutilmente 

procurando-as nos hospitais,orfana- 

tos ,delegacias ,incluindo apelos frar- 
cassados as autoridades legais e mi- 

litares nos dois paises.Mas nao en- 

contraram nenhuma pista que os condu 

zissem a seus netos. 

0 que aconteceu a alguns dos a- 

dultos foi contado em depoimento ju- 

ramentado pelo jornalista uruguai0 

Enrique Rodrigues Larreta Piera, um 

dos sequestrados que reside agora na 

Suropa. 

Larreta nao estava na Argentina 

durante o golpe,mas foi para la quan 

do seu filho (jornalista no jornal 

El Croniata Coaarcial) foi sequestra 

do no dia !• de julho de 1976. Apos 

duas semanas de esfor9os intensivos 

apelos as autoridades,publicando 

apelos na imprensa,requerendo dois 

habeas corpus ,ele encontrou seu 

filho. Ele 0 encontrou porque ele 

e sua nora tambem foram sequestra- 

dos e levados a mesma prisao clan- 

destina. 

Extratos do depoimento de Larreta 

" Na noite de 13 de julho um 

grupo de 8 a 12 homens armados for 

9aram entrada no predio de aparta- 

mentos, amea9ando o porteiro que 

havia solicitado identificaqao,que^ 

brando a porta do nosso apartamen- 

to e invadindo sera autorizaqao ju- 

dicial." . 

Encapu9ados e algemados ele e 

sua nora foram levados a uma pri- 

sao clandestina onde havia numero- 
sas pessoas. La ele reconheceu a 

voz do seu filho, porquanto todos 

eram torturados e interrogados re- 

petidaraente. A sala de tortura ti- 

nha um quadro de Hitler na parede. 

A maioria dos torturadores e guar- 

das eram argentinos mas Larreta - 

tambem identificou uruguaics. 

"Oficiais do exercito uruguaio 

tambem participaram ativaraente nos 
interrogatories e torturas. Alguns 

disseram que pertenciam ao grupo 

chamado 0C0A ( Organismo Coordena- 

dor de 0pera9ao Anti-Subversivas). 
Junto com eles havia oficiais do 
SID ( Servi90 de Inteligencia e De^ 

fesa),Divisao 300, aparentemente 

composta por aproximadamente 60 ho 

mens.Dois estavam bastante ocupa- 

dos empacotando todos os artigos 

roubados durante os sequestros —o 

que chamavam de "espolios do campo 

de batalha"— para serem levados 

ao Uruguai. 0 espolio incluia auto 
moveis,geladeiras,televisores, ma- 

quinas de escrever, calculadores , 

eletrodomesticos, bicicletas e li- 

vros. No dia 26 de julho fomos trans 
feridos da nossa prisao clandestina 

num caminhao bern armado para o aer£ 

porto. Saimos do caminhao e nos fi- 

zeram ingressar num aviao Pairchild, 

do tipo usado pela Forqa Aerea Uru- 
guaia. Alguns prisioneiros viram o 

emblema da PLUHA ( a linha aerea do 
Uruguai) nos banoos. Quando aterri- 
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zaaaa,apos TinKrhora da voo,ea perc£ 

bi que estavamos na Beise Aerea Mill 

tar 1, junto .aw Aeroporto Macio^ 

nal de Carrasco, em Montevideo.". 

0 grupo foi levado a uma casa e 

submetido a mais torturas e interr£ 

gatorios,permanecendo algemados e 

encapuqados o tempo todo. No dia 14 

de agosto foram retaovidos a outra 

casa durante a noite. All o Major 

Gavazzo, da Mvisao 300 ,lh.es infor 

mou que estavam nas maos de "forqas 

especiais de seguranqa" da Republi- 

ca Oriental do Uruguai. As torturas 

e interrogatories continuarara ate o 

dia 23 de agosto. 

No dia 26 de agosto o Major Ga- 

vazzo Ihes disse que as for9as esp£ 

ciais salvaram suas vidas livrando- 

-os dos assassinos argentinos que 

desejavam mata-los. Em troca deve- 

riam os prisioneiros colaborar na 

preparaqao de justificativas para 

suas presencas no Uruguai. Isso se- 

ria feito pela siraulaqao de uma in- 

vasao armada por um grupo guern- 

Iheiro que entrara clandestinamente 

no pais,surpreendendo as tropas uru 

guaias/'Se adndtissimos tais coisas 

nos poderxamos receber sentenqas de 

15 a 30 anos," A fim de pressiona- 
los, Gavazzo lembrou-lhes que embo- 

ra tivesse salvo suas vidas eles ejs 

tavam completamente em suas maos e 

que nxnguem ssdaia seu paradeiro." A 

fim de manter o segredo do piano" , 

disse Gavazzo,"precisamos nomear ad 

vogados oficiais de defesa para evi 

tar a presenqa de advogados particu 

lares." 

Todos recusaram a ideia.Ho dia 
19 de setembro Major Gavazzo suge- 

riu outro piano. "Desta vez,era vez 

de siraular uma invasao armada, sen a, 

mos sxirpreendidos numa casa em Mon- 

tevideo onde haveria substancioso 

arsenal. Se reousasseraos o piano - 

nao haveria outra alternativa se- 

nao a de devolver-nos a Argentina 

para sermos assassinados." 

Mais uma vez os prisioneiros r£ 

cusaram,mesmo quando aoeaqados de 

execuqao sumaria. 

No dia 19 de aetembro Larreta 

foi conduaido a um quarto onde ha- 

vla varias pessoas;" 0 Major Gavazzo 

disse que um acordo estava em fase 

de conclusao,o qual seria aceitavel 

por todos. Ele queria saber minha po 

siqao.Esta foi a primeira vez que 

alguem se dispunha a conversar comi-' 

go sobre minha situaqao desde que - 

fui trazido de volta ao Uruguai.Con- 

tei-lhes que agora todos eles sabiam 

que eu nao pertencia a nenhuma orga- 

nizaqao polxtica, e que nao havia n£ 

nhuma prova que me ligasse direta ou 

indiretamente com tais organizaqoes. 

Mesmo assim, por dois meses eu havia 

sido maltratado,torturado , com os 

olhos vendados e algemado,comendo 

maljdormindo no chao sobre um cober- 

tor fedorento,sem notxeias da minha 

famxlia, a qual por certo ja me con- 

siderava morto.E tudo sem me acusar 

de qualquer crime,com arbitrariedade 

total por parte dos meus captores. 

Nao tinha nenhum passado criminal,no 

entanto eu havia sido sequestrado,l£ 

vado a forqa ao Uruguai pelo unico 

motive de que eu estava em Buenos ki_ 

res procurando meu filho, com todos 

os meus documentos em ordem e toman- 

do os passes permitidos pela consti- 

tuiijao e pela lei." 
Finalmente,no dia 25 de setembro, 

0 Major Gavazzo declarou que um "aco£ 

do" havia sido alcanqado.Seis prisio- 

neiros, considerados politicaraente in 

desejaveis,mais Larreta,seu filho e 

nora,teriam que publicar "A pedidos" 

na imprensa de Montevideo, declaran- 

do que retornaram ao pais por vonta- 

de propria e que desejavam viver em 

paz por haverem abandonado ativida— 

des polxticas.. Em troca eles ficari- 

ara detidos na mesma casa onde esta- 

vam,em condiqoes mais brandas inclu- 

indo visitas familiares. Cinco pri- 

sioneiros, incluindo Sara Rita Mendez 

(mae do bebe Simon Ruquelo,nascido 

20 dias antes dela sen sequestrada), 

seriam acusados pelo crime de "asso- 

ciaqao subversiva". Seriam surpreen- 

didos pelas forqas armadas.Outras n£ 

ve pessoas apareceriam como detidas 

em hoteis de Montevideo,registradas 

com nomes falsos,colaborando numa 
©ampaja^a internacional para desacre- 

dx-war os governos da Argentina e do 



Uruguai.Seriao aeosadas pelo criafe 
de "amflio a associa^ao eubverai- 

va". Como condi^ao no tal acordo, 

todos os presos pediriam advogadoa 

militares. Os pri8ioneiros,no en- 

tanto ,recuseirani apcireoer com armas « 
porquanto nunca baviam manuseado 
armas anterlornvente. A farsa foi 

levada adiante conforme planejada. 

As nove pessoas alegadamente pre- 

sas nos boteis jamais sairam das 

suas prisoes,porquanto policiais 

femininas e soldados da Divisao 

300, com falsos documentos,haviam 

registrados nos hotels. 

Poram eAtao transferidos as pri 
~ r — 

soes Libertad e Punta Rieles,junta 

mente com o filho de Larreta, sua 

nora e mais cinco "politicamente 

indesejaveis". Larreta,que .continu 

ava a insistir que nao havia come- 

tido nenhum crime e que, se julga- 

do, escolheria seu proprio advoga- 

do, foi finalmente libertado sem 

ser acuaado. 

0 destino do resto do grupo de 

62 uruguaios sequestrados na Argen 

tina em 1976, e que nao foram apa- 

rentemente devolvidos ao Uruguai , 

permanece urn misterio. 

Essas coisas aconteceram em 

1976, mas a sit.uaijao dos direitos 
humanos no Uruguai nao tem melhora 

do. 0 numero de refugiados politi- 

cos saindo do Uruguai tem aumentado 

ultimamente devido a novas ondas de 

persegui^oes. 

Houve tentativae de assassinatos 

contra tres eip-parlamentares do Par- 

tido Hacional (Blanco),o principal 

grupo de oposiqao. Garrafas de vinho 

envenenado foram enviadas as casas 

de Carlos Pereira, Mario Heber e Al- 

berto LacalLe. A esposa de Heber ex- 

perimentou o vinho e veio a falecer 
em seguida. 

Nove dias depois ,0 contador Ro- 

berto Saenz Gallinal, membro de fami 

Lia tradicionalmente vinculada ao 

Partido Nacional,foi assassinado.Seu 

corpo rautilado foi encontrado no bal^ 

neario "Shangri-la. 

IS 

Esses ultimos eventos sao atri- 
buidos a setores ultra direitistas 

que se opoera a timida proposta de 

liberalizaijao feita pelo Comandante 
em Chefe das Porqas Armadas,General 

Gregorio Alvarez, liberalizaqao que •* 

indue eleiqoes em 198l.Es8e piano 

tem sido condenado,no entanto, por 

grande parte das for9as de oposi9ao. 

Em julho, 0 Chefe do Servi90 de 

Inteligencia e Defesa,General Amau- 

ry Prantl, jimtamente com mais 14 

oficiais do eiercito, foi suspense 

do seu posto e detido. Prantl era 0 

chefe do OCOA em 1976,por isso mes* 

mo envolvido no sequestpo dos 62 

uruguaios na Argentina,de acordo 

com o depoimento de Enrique Rodriguez 

Larreta Piera. Circulam relates de 

que Prantl distribuia uma publicaqao 

ultra direitista charaada El Talero 

dentro do eiercito, e que ele dese- 

java manter 0 atual sistema de re- 

pressao total, rejeitarrdo,assim,qua 

isquer pressoes contra as vio.la9oes 

de direitos humanos no Uruguai,esp£ 

cialmente as pressoes yindas : dos 

Estados Unidos da America. 

URUGUAI: APELO A FAVOR DE URUGUAIO SE 

QUESTRADO EM BUENOS AIRES 

No dia 11 de agosto de 1977, mais 
urn uruguaio foi sequestrado em Buenos 

Aires; DANIEL ALFARO VASQUEZ,com 30 

anos de idade. Gasado, com uma filha, 

ele foi sequestrado da sua casa na R. 

Rincon, 210, aparentemente por for9as 

de seguran9a argentinas. Urn parente 

escreve ; "Quero contar-lhes sohre 0 

estado de angustia era que se encon- 

tram uma mae,uma esposa e sua pequeni 

na filha. Desde agosto de 1977 elas 

nao sabem 0 paradeiro do seu filho,ma 

rido e pai. Ele nao e nem criminoso 

nem terrorista. Na^i seria possivel des_ 

cobrir onde esta este jovem,ou pelo 

menos algun indicio de que esteja vi- 

vo?" 
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CHILE : ATAQ.UES 1 IGREJA 

Cinco anos de governo militar 

legaram ao Chile desemprego maci- 

90 e, para a maior parte da popu- 

la9ao,um nivel de vida cada vez 

raais haixo.Ate jajieiro de 1978 se 

estimava que vinte mil famxlias 

haviam saido do Chile por motivos 
politicos, e que, no todo,850.00G 

chilenos tinham emigrado para ou- 

tros paises,incluindo 50^ das 

classes profissionais da naqao.Em 

media,10.000 pessoas procuram as 

emhaixadas estrangeiras em Santia 

go cada mes procxirando vistos ou 
empregos no exterior. 600 foranr 

lihertados das prisoes na condi- 

93.0 de que abandonera 0 paxs em s£ 

guida. Quase todos os casos de p£ 

didos de regres^o ao Chile,com ba 

se,na tal lei de anistia,tem sido 

recusado pelo governo. 

A Igi'eja continua a fazer o 

possxvel para raitigar os graves 

problemas sociais e economicos 

Tais serviqos sao prestados atra— 

ves da Vicaria de la Solidaridad, 

entidade organizada por decreto 

do Arcebispo de Santiago,Cardeal 

Raul Silva Henrxquez, a qual tern 

como diretor desde sua funqao 0 

Vigario Episcopal Cristian Precht 
Banados.Varies programas benefic^ 

am a populaqao, tais como refei- 

9oes para filhos de desempregados 

e prisioneiros ( comedores infan- 

tiles),ajuda para desempregados e 

famxlias de prisioneiros(bolsas 

de cesantes), e assessoria jurxdi_ 

ca a-trabalhadores. Juntamente 

com suas atividades na area dos 
direitos humanos, tais programas 

estao donduzindo a Igreja a ser 

vftima de ata^ues cada vez mais 

fortes por parte do regime.A per- 

segui9ao se caracteriza por campa 
riV>an defaraatorias na imprensa(es- 

pecialmente no jornal El Gronista 

que interpreta o ponto de vista 

oficial do governo),intimidaqoes, 
interrogatorios e-de-tenqoes. 

Eis os principais incidentes 

dessa campanha contra a Igreja em 

geral e contra a Vicaria de la Sol^i 

daridad em particular,ocorridos nos 

ultimos meses: 

1) Outubro de 1977 - varias pessoas 

relacionadas com atividades da Vica 

rxa em Santiago,e6pecialmente as r£ 

feiqoes para crianqas e auxilios pa 

ra desempregados, foram detidas. 

2) 8 de outubro de 1977 - a assina- 

tura de um acordo de assessoria ju- 

rxdica entre a Arquidiocese de Con- 

cepcion e vario^ sindicatos iria 
acontecer,mas no dia anterior a Or- 

dem de Advogados de Concepcion xn- 

formou ao Arcebispo e ao advogado 
responsavel pelo acordo de que esta. 

va em duvida a legalidade da Igreja 

oferecer assessoria jurxdica gratui_ 

ta aos operarios. 0 comandante mii_x 

tar de Concepcion,General Rubio,fox 

mais alem,determinando,por ordem do 

Ministro do Interior,que o Arcebis- 

po cancelasse o ato publico. A assi_ 
natura do acordo foi realizada em 

cerimonia privada,no entanto,Gom p£ 

liciamento intensive ao redor do l£ 

cal. 
3) 21 de novembro de 1977~ 0 jorna- 

lista Claudio Salas Bruzzone,da Ra- 

dio Ghilena, pertencente a Arquidi£ 

cese de Santiago, foi espancado ao 

chegar em casa, ate ficar inconsci- 

ente. Foi entao sequestrado por um 

grupo de horaens em trajes Givis,os 

quais vedaram seus olhos,o amarraram 

e depois 0 levaram a um destino se- 

crete onde o interrogaram sobre seu 

trabalho na radio e sobre seus col£ 

gas. Foi espancado novamente,sofre£ 

do ferimentos na cabeqa,deslocamen- 

to do ombro esquerdo,e multiples he 
matomas.Foi solto numa rua quatro 

horas depois, ameaqado de represa- 

lias contra seus pais caso esses fa 

tos fossem publicados. 
4) ia de dezembro de 1977- a empre- 

gada na casa de outro jornalista da 

Radio Chilena, Miguel Davagnino,fox 
sequestrada por um grupo de homens 

em trajes civxs. Goberta com um ca- 

puz preto,foi levada a um lugar de£ 
conhecido e interrogada sobre as 
atividades dele. Foi espancada 

solta numa rua algumas horas depoxs. 
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5) Ini-cio de dezembro de 1977-homens 

em trajes civis,identificados como 

pe~fcencentes aos servi90S de seguran 

9a,conduziram varias investiga9oes 

sobre as residencias e atividades de 

alguns jornalistas da Radio Chilena. 

6) 28 de dezembro de 1977- o Departa 

mento de kgsio Social do Arcebispado 

de Concepcion foi invadido por poli- 

ciais e tres civis sob o comando de 

um oficial nao identificado,enquan- 

do a policia montava guarda no lado 

de fora. Uma reuniac de lideres sin- 

dicais estava em andamento,como par- 

ts do prograraa de treinamento da Ar- 
quidiocese. Os invasores se apodera- 

ram de copias da Declaraqao Univer- 

sal dos Direitos Humanos e do Bole- 

tim Solidaridad,determinando o finr 

da reuniao,anotando os nomes de to- 

dos os participantes e tirando foto- 

grafias de cada um. A liberatura foi 

devolvida mais tarde. 0 erpisodio 

ocorreu sem que se mostrasse qualquer 

ordem judicial. 
7) "^l de dezembro de 1977- era Linares 

de madrugada,Ruben Troncoso Ibanez 

foi detido e levado a Escola de Arti 

lharia onde foi interrogado e tortu- 

rado com golpes e choques eletricos. 

Foi solto trea boras depois numa rua. 

Na mesma noite Patricio Cuello Ibanez 

foi detido e encontrado no dia 2 de 

Janeiro de 1978 numa prisao jinoomuni_ 

cavel. 

8) ^ de janeiro de 1978- Luz Maria 

Benitez Valdivieso l^i detida e sol- 

ta apos varias hora&>-4*.d.nt^»poga'fcd- 

rio.. Ruben Ibanez,Patripi^ rB^nez e 

Luz Valdivieso eram todqs me'mbros da 
Juventud Obrera Campesina Universita. 

ria Catolica de Linares (JOCEUC). 

9) 3 de janeiro de 1978-Julio Riquel^ 
me Carreno,secretario do Departamen- 

to de Ayuda Fraterna do Bispado de 
Linares, foi det ido, int errogado, t ortu 

rado e solto. 

10) 3 de janeiro de 1978- Carlos Mu- 

noz Alcayaga,Jorge Novoa Tapia e Sil^ 

vio Jhmoz Pino foram tambem detidos 

e interrogados sobre as atividades 

da JOCEUC,do Departamento de Ayuda 
Fratamaje sobre o trabalho do Padre 

jjllYio J®ra e do Bispo Carlos Camus. 

11) 4 de .laneiro de 1978- durante a 

madrugada pessoas desconhecidas co- 

locaram uma bomba na residencia do 

advogado Orlando Bastias,colabora- 

dor com o Departamento de Coordena- 

9ao Nacional da Vicaria de la Soli- 
daridad,eB Linares. Na mesma noite 

uma bomba foi tambem colocada na 

Igreja do Diacono Manuel Medel Tron 

coso,responsavel pelo Departamento 

de Ayuda Fraterna da Diocese de Li- 

nares. 

12) Durante abril 1978-0 diario La 

Segunda , de Santiago,fez uma campa 

nha intensiva contra o programa da 
Vicaria de ajudar as familias dos 

desempregados e dos prisioneiros — 

atraves de artesanato. 

13) Abril de 1978 - o diretor de DI ^ 
NACOS,Major Morales,exigiu o cance- 

lamento de entrevistas a serem trans 

mitidas pela Radio Chilena em come— 

moraqao do 1® de maio.Operarios, em 

suas casas, iriam conversar sobre - 

suas vidas e a mensagem crista. 
14) la de maio de 1978- oito padres 

e freiras foram detidos no centro de 

Santiago. 0 governo anunciou a expul_ 

sao dos que eram estrangeiros, mas 
acrescentou mais tarde que o Nuncio 

Apostolico tinha sido solicitado a 

garantir que situaqoes assim nao se 

repetissem, caso contrario o governo 

teria que tomar medidas mais severas. 
15.) Durante maio e iunho de 1978- ya 

rias pessoas foram detidas e interro^ 

gadas sobre o boletim Solidaridad.Pe_r 
guntaram—Ihes onde era editado,como 

era distribuido a varios setores(sin 
dicatos,etc.), e como era utilizado 

(para discussoes,etc.). Uma-das pes- 

soas encarregadas da distribuiqao do 

boletim foi violentamente golpeada % 

ao chegar em casa por civis que an- 

tes vigiavam a casa e que pertence— 

riam ao CNI. 

16) Junho de 1978- Um Ministro do 
Tribunal de Recursos intimou uma fun 

cionaria da Vicana e a interrogou 

longamente sobre suas atividades ne_s 

se organisrao,sua estrutura e sobre 

as atividades que cumpria. Um homem 

que havia sido ajudado pela Vicana 

foi tambem interrogado por agentes 
do CNI sobre as atividades da Vica- 
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f 
ria de la Solidaridad,sobre as ati- 

vidades do Vigario Episcopal Cns- 

tian Precht e seu pensamento, e s:- 

bre o Bispo Jorge Hourton e seu pe_n 

samento. Os agentes tinhair. um orga- 

nograma da Vicaria, com os nomes 

dos funcionarios. e as tarefas que 

eles cumpriam. 

17) Mes de .junho de 1978- o diario 
oficial do governo, El Cronista,cu- 

ja diretora e da confianqa direta 

do presidente da Republica,porquan- 

to nomeada por ele, iniciou uma in- 

tensa campanha contra a Vicaria de 

la Solidaridad,com publicaqoes dia- 

rias sob o tftulo,"Julgamento Publ_i 

go". Dentro dessa campanha acusou o 

Vigario Episcopal Cristian Precht 

de ser o responsavel moral pela mo_r 

te do ex-agente da DINA Juan Rene 

Munoz Alarcon (ver ultimos paragra 

fos deste artigo). Nesta.mesma cam- 

panha o assessor juridico do Minis- 

tro do Interior,o advogado Ambrosio 

Rodriguez,declarou ao jornal que a 

Vicaria havia cometido os seguintes 

crimes: "traiqao a patria"/'infra- 

qao da Lei de Seguranqa do Estado", 

e "rompimento do recesso politico". 

Segundo esse advogado,por tais deli 

tos os funcionarios da Vicaria dev£ 

riam ser presos. Nessa mesma cajnpa- 

nha,ademais, El Cronista acusou a 

Vicaria de la Solidaridad de entre- 

gar " informaqao a espioesM,por oca 

siao da visita de tres parlamenta- 

res da Alemanha Federal, nos dias 

27 a 30 de junho de 1978.0 jornal 
publicou,tanibem,"fichas" de funcio- 

narios da Vicaria,com fotografias , 

nomes,endereqos, atividades exerci- 

das na Vicaria,tendencias politicas 

e atividades que realizavam no pas- 

sado (contendo muitos dados falsos). 

18) 22 de .junho de 1978- as 11:00 

duas funcionarias do Departamento 

Campones da Vicaria de la Solidari- 

dad foram detidas enquanto trabalha 

vam na localidade de Penaflor,cum- 

prindo funqoes tecnicas proprias do 

seu trabalho. Juntaraente com elas 

foram detidos o raotorista contrata- 

do pela Vicaria e quatro dirigentes 
camponeses. A prisao foi feita por 
Carabineros, sem nenhuma ordem, e 

foram levados a Sub Comisaria de Pc 

naflor,onde permaneceram ate as 

23!30,quando agentes civis do GNI 
os levaram para local desconhecido. 

A cena foi testemunhada por advoga- 

dos da Vicaria que aguardavam info^r 

maqoes sobre os detidos. A policia 

recusou-se a prestar informaqoes S£ 

bre o local para onde tinham sido 

levados e sobre quern-havia dado or- 

dens para tais prisoes. No dia se- 

guinte o Ministro do Interior disse 

que eles tinham sido presos por es- 

tarem participando numa reuniao e 

que estavam detidos pelo GNI em lo- 

cal nao identificado. Ante a pres- 

sao da Igreja essas pessoas foram 

postas em liberdade na noite de 23 

de junho, sendo abandonadas em va- 

ries pontos de Santiago. 

A Igreja tambera tern trabalhado 

ativamente na campanha para achar 

centenas de prisioneiros politicos 

chilenos que desapareceram nos ulti 

mos cinco anos. Um ex agente da DI- 

NA revelou o que aconteceu com al- 

guns dos desaparecidos. A confissao 

de Juan Rene Munoz Alarcon,ex diri- 

gente do Partido Socialista e que 

tornou-se agente da DINA,foi publi- 

cada na revista Proceso. Dois meses 

apos fazer seu depoimento juramenta 

do,Alarcon foi assassinado,em agos- 

to de 1977* DINA ja foi dissolvida, 

mas mais de 600 prisioneiros polit_i 

cos continuam, " desaparecidos". 

Alarcon,que admitiu ten que ca- 

qar as pessoas,interroga-las,tortu- 

ra-las e mata-las,explicou como al- 

guns dos prisioneiros politicos de- 

sapareciam: 

" Quando alguem e detido, eles fazem 

um documento. Por exemplo,faz de con 

ta que sou eu, Juan Munoz Alarcon 

Eles colocam outro nome,corao Francis 

co Lopez Aguirre.E por isso que,quan 

do aparece um pedido de habeas cor- 

pus, eles nunca acham o nome.Mas a 

pessoa esta presa de verdade. Eles 

queimam todos seus documentos, os 
verdadeiros,e Ihe dao a nova cartel— 

ra. Algumas vezes eles informam que 

a pessoa saiu do pais. verdade;mas 
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levaram a tal pessoa ate a Argenti- 

na e a trouxeram de volta de aviao. 

Em outras ocasioes,quando a pessoa 

se recusa a colaborar,eles fazem urn 

documento para urn agente da DINA e 

ele sai com a documentaqao oficial 

dessa pessoa. Sua saida do pais e 

entao regist'rada oficialmente e ele 

e executado mais tarde."..."No momen 

to existe vim esquadrao da morte ne£ 

te pais comandado pelo capitao Rolan 

do Larenas,um oficial da artilharia. 

Esse homem mantem contatos com servi_ 

.90s de inteligencia no BrasilArgen- 

tina e Uruguay,os quais agem indis- 

criminadamente dentro do pais. 50^ 

dos vexculos argentinos que entram 

no pais em diferentes pontos da frori 

teira entram corao turistas,mas na 

realidade pertencem aos nossos ser- 

vifos de seguranqa. 0 trabalho deles 

e 0 de caqar pessoas no exterior e 

traze-las de volta. Eles fazem tro- 

cas de prisioneiros ,tudo permitido 

e garantido pelo Presidents da Repu- 

blica, 0 qual e o chefe direto de tu 

do,porquanto o chefe da DINA e dire- 

taraente responsavel a ele.Os Minis- 

tros do Interior e da Justiqa nao 

tern nenhuma interferencia nesses ser 

viqos." 

MEDICOS E CIENTISTAS LUTAM POR SEUS 

COLEGAS 

l) 0 Nucleo dos Profissionais de Sau 

de do Comite Brasileiro pela Ani£ 

tia,enviaram 0 seguinte documento 

aos medicos brasileiros que vao 

participar do XII Congresso Intej? 

nacional sobre o Cancer,entre 5 e 

12 de outubro,em Buenos Aires; 

" APELO A VOCfiS;H0MENS E MULHERES;CU 

JO DEVER PROTEGER A VIDA,PARA ME 

AJUDAREM A SALVAR MEU MARIDO" 

( Estela Cornelea de Falicoff,medica 

em prol de seu marido,tambem medico, 

Alberto Falicoff). 

Em outubro proximo, 5 a 12, sera 

realizado em Buenos Aires,Argentina, 

o XII Congresso Internaciona sobre 0 
Cancer, do qual o senhor sera parti- 
cipante. 

Medicos dos Estados Unidos, da 

Franqa e do Canada propuseram urn boi_ 

cote a esse congresso, devido as vi£ 

laqoes dos direitos humanos ocorri- 

das naquele pais apos o golpe mili- 

tar de Marqo de 1976. Isso foi feito 

como protesto contra os sequestros , 

prisoes e torturas a que foram subme 

tidos dezenas de colegas,profissio- 

nais de saude, argentinos. Tais ca- 

ses foram bem documentados pela Anis 

tia Internacional,bem como por enti- 

dades e revistas medicas. The Lancet, 

por exemplo,publicou apelo pela hema 

tologista Beatriz Iparraguirre de - 

Weinstein, que havia sido presa, e 

que foi libertada apos tal publica- 

qao, alem de lista de doutores desa- 
parecidos ou detidos. 

Essa grave problematica que atin 

ge os profissionais argentinos vem 

causando deterioraqao no nivel de 

atendimento a populaqao e de pesqui- 

sa cientifica. Hospitals de grande 

porte e renome,como o Hospital Gene- 

ral Rawson (que funcionava ha 113 

anos),foram fechados,e o Hospital 

del Nino teve rauitos medicos demiti- 
dos,inclusive alguns que ocupavam 

postos de chefia cientifica. Alguns 

hospitals psiquiatricos foram invadi_ 

dos e ocupados por policiais armados, 

pois 0 governo os considerava "perigo 

sos". 
Tambem por serem judeus,alguns m£ 

dicos sao perseguidos; ha uma onda de 

anti-semitismo crescendo apos 0 golpe. 

Exemplo disso e 0 caso do Dr, Salva- 

dor Ackerman, morto em 1976. 
Infelizmente,alguns medicos argen 

tinos optaram pela cooperaqao com es- 

se sistema,atuando ate mesmo em lo- 

cals que sao verdadeiros campos de 
concentraqao,situados em varias pro- 

vincias. Devemos repudiar sempre esse 

tipo de pratica,totalmente anti—etica, 
Convidamos 0 Sr. a que, ao parti- 

cipar desse Congresso,leve junto a d_e 

nuncia de toda essa situaqao.Por isso 

estamos enviando uma lista,organizada 

pela Anistia Internacional,de varios 
profissionais na area de saude que 

estao desaparecidos no pais vizinho. 
Lembramos que a pressao internacional 

node ajuda—los,como ja ficou demons- 
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trado em casos passados. 

Junto com o apelo anexaram uma 

lista de 85 medicos,enfermeiras,e_s 

I tudantes de medicina,psiquiatras 

desaparecidos desde 0 golpe de 24 

de margo de 1976, ate novembro de 

1977. 

GIENTISTAS DEFENDEM DIREITOS HUMAHOS 

A Associagao Americana para 0 

Avango da Ciencia—AAAC—criou urn Gen 

tro (clearinghouse) para cientistas 
estrangeiros perseguidos. 

Este Centre fornece informagoes 

sobre cientistas e da apoio aos"mem 

bros da coraunidade cientifica em - 

paises estrangeiros,cujos direitog f 
humanos e outras liberdades cienti- 

ficas foram violadas". A Anistia In 

ternacional refere todos os casos 

envolvendo raembros da comunidade 

cientifica ao Centro. 

0 Centro tambem se preocupa com 

restrigoes impostas para limitar o 

intercambio de publicagoes,informa— 

.goes e encontros internacionais de 

cientistas. 

Trinta e tres organizagoes pro- 

fissionais de cientistas participam 

do Centro. 

Acredita-se que a sua pressao 

influenciou na libertagao da Dra. 

Elena Sevilla, fisica argentina.Atu 

almente,o Centro esta trabalhando 

nos casos de dois outros cientistas 
argentinos,dr. Carlos Noriega, se- 

questrado em fevereiro de 1977 e dr. 

Maximo Eduardo Jarcslavsky,seques— 

trado no dia 19 de novembro de 1975' 

Mais informagoes,poderao ser ob 

tidas de : 

Bruce ! Alan Kierman 

Human Rights Coordinator 

American Association for the 

Advancement of Science 

1515 Massachusetts Ave.N.W. 

Washington D.C. 20005 

Estados Unidos 

A RESPONSABILIBA.DE PASTORAL DA IGREJA 
PARA COM OS REFUGIABOS 

As consciencias das igrejas cri_s 

tas latino-americanas estao cada vez 

mais sensiveis ao drama vivido pelos 

refugiados politicos que perambulam 

de pais a pais a procura de paz e de 

trabalho. 

Em abril, os Metodistas realiza- 

ram um encontro na America Central , 

sendo que esta teria sido a pnmeira 

vez que um grupo continental de igr£ 

jas evangelicas se reuniu para tra- 

tar exclusivaraente do tema de direi- 

tos humanos. 

Em julho, na cidade de Sao Paulo, 
entidades Catolicas especializadas era 

migragao,de sete paises da America do 

Sul, se reuniram para o seu 9e 

gresso. 

Em agosto, dez entidades ecumen_i 

cas de sete paises se encontraram na 

America do Sul para discutir o pro- 

blema de refugiados e exilados poli- 

ticos. 

0 Artigo 13 da Declaragao Univer 

sal dos Direitos Humanos afirma 0 di_ 

reito a liberdade de locomogao den- 

tro de cada Estado bem como 0 direi- 

to a sair de qualquer pais,inclusive 

o proprio, e a ele regressar.O Arti- 

go 14, ademais,garante a pessoa per- 
seguida 0 direito de procurar e de 

gozar asilo em outros paises. "Estes 

direitos sao milenares,"disse um bi£ 

po da Costa Rica."0 que teria aconte 

cido com Jose ,Maria e Jesus se tais 
direitos nao Ihes tivessem sido ga— 

rantidos quando fugiram para o Egi- 

to?(ver Mt 2,13)• 
Dada a existencia desse problema 

em todos os paises da America Latina 

a CELAM III, a realizar-se em Puebla, 

devera dar atengao a esse assunto.Des^ 

tacamos,por isso mesmo, as seguintes 

conclusoes do IX Congresso de Organis 

mos Catolicos de Migragao da America 

do Sul: 

" II. Migrapoes Internacionais 

II.1 - As migragoes ilegais e clan- 
destinas,em quantidades cada 

vez maiores,sao um fato irre 
versivel por diversos moti- 

ves.Para terminar em parte 
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com esses movimentos il£ 

gais e clandestinos,o IX 

Congresso sente obriga- 

(jao de expressar as se- 

guintes recomenda9oes : 

A) Atualizar a legisla- 

.93.0 migrator!a com base 

na realidade e as neces- 

sidades humanas. 

B)Promover convenios re- 

gionais,binacionais,mul- 

tinacionais e continenta 

is sobre a questao do 

trabalho. 

C) Aceitar como validos 

para 0 movimento de tra- 

balhadores,o dociunento 

de identidade do pais de 

origem, 0 contrato de - 

trabalho, e 0 atestado 

de saude. 

II.2. - Insistir,de todas as ma- 

neiras possiveis,ante os 

governos latino-america- 

nos,para que adotem uma 

legislaqao que torne po£ 

sivel a regular!za9ao da 

situa9ao dos migrantes 

ilegais e clandestinos , 

tanto latino-americanos 

quanto asiaticos e de ou 
tros continentes.Corapro- 

meter,nesta campanha,nao 

somente as organ!zaqoes 

catolicas,mas tambera a 

todas as instituiqoes 

(OAB,Igrejas nao catoli- 

cas, etc.) que possam 

eiercer alguma forma de 

influencia. 

■II.3. - Solicitar as representa- 
5oes consulares das na^- 

goes que informem com 

precisao e seguranqa aos 

possiveis migrantes sb- 

bre a legislaqao migrat£ 

ria de seu pais e sobre 

as possibilidades de tra 

balho.Os organismos e d£ 

mais serviqos de cada - 

pais tambem informem aos 

possiveis migrantes so- 

bre os mesmos aspectos. 

11.4. - Constat»-Be necessidade 
de oolaboraQao entre as 

Igrejas, por meio de 

seus organismos esp_e 

cificos,para obter a 

documentaqao necessa 

ria, a fim de acele- 

rar as tramitaqoes 

de radicaqao dos il£ 

gais e clandestinos. 

Constata-se ainda, a 

necessidade de que o mi 

migrante ilegal ou cl 

clandestine obtenha 

das autoridades li- 

cenqa para trabalhar 

enquanto dura 0 pro- 

cesso de tramitaqao 

que solucione seu pr£ 

blema de regular!za- 

qao. 

II.5. - Prente a desesperada 
situaqao das migraqoes 

continentais e inter- 

nas que representa 

ease movimemto de 

massas humanas dos ile 
gais,clandestinos e re 

fugiados,a Igreja nao 

esqueqa a imigraqao eu 

j'opeia anterior.Conti- 

nue prestando-lhe aten 

qao pastoral total en- 
quanto dela necessite, 

ate sua integraqao nas 

comunidades eclesiais 

e sociais em sua nova 

patria. 

II.6. - Os Organismos Catoli- 
de migraqao,reunidos em 

seu IX Congreso latino- 

-ameri cano,expressam 

sua solidariedade aos 

emigrantes de seus re£ 

pectivos paises, fora 

do continente.Ao mesmo 

tempo,se dirigem as Con 

ferencias Episcopais da 

America Latina a fim de 

que tomem as devidas 
providencias para ofer£ 

cer aos mesmos serviqos 
pastorais adequados. 

III. Refuidados 

Entendendo por refugiado,"t£ 

da a pessoa que se encontra 

fora do pais de sua naciona- 
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lidade,fora do pais no qual 

tinha sua residencia habitji 

al,por ter tido temores fun 

dados de ser vitima de per- 

seguiqoes por motivos de na 
9a,religiao,nacionalidade 

ou opinioes politicas,e nao 
pode,devido a este temor,ou 

nao quer acolher-se a prot£ 

93,0 do paic de sua naciona- 

lidade ou, se carece de na— 

cionalidade, nao quer vol- 

-fcar ao pa£s onde antes ti- 

nha sua residencia habitu- 

al", 0 IX Congress© de Orga 

nismos Gatolicos de Migra- 

93,0 da America do pro- 

poe : 

111.1.- Refor9ar 0 apoio aos orga- 
nismos catolicos que estao 

colaborando com 0 ACNUR e 

outras institui9oes inter- 

nacionais no trabalho com 

os refugiados,e suscitar a 

colabora9ao de outras ins- 

titui9oes.- 

111.2.- Apontar a necessidade de 

que todas as na9oes da Ame 

rioa Latina adiram plena- 

mente ao Estatuto,Conven- 

93,0 e Protocolo do Alto Co_ 
missariado das Na9oes Uni- 

das para Refugiados (ACNUR) 

111.3.- Solicitar aos governos da 
America Latir.a que permitam 

a radica9ao dos refugiados 
procedentes do continente 

em seu territorio,evitando 

seu deslocamento para na- 

qoes de lingua e cultura - 

diferente. 

111.4.- Pedir aos governos dos pajl 
ses latino—americanos que 

se disponham a acolher re- 
fugiados de outros conti- 

nentes. 

XXI.5.- Prestar nossos servi90s aos 
refugiados como testemunho 

de solidariedade huraana e 

caridade crista sem discri_ 

mina9ao de ideol'Ogia,ra9a 

ou religiao. 

GREVE DE FOME MA'IS COMPRIDA NA HIS 
TORIA DE PRESOS POhfTICOS CHAMA 

ATENQAO DO MUNDO A CONlfNUA REPRES 

SAO NO PARAGUAI 

Ao escrevermos esta nota,seis 
pnsioneiros entravam no 5SP dia da 

sua greve de fome no paraguai como 

meio de conseguir sua liberta9ao e 

a mais sete companheiros que conti- 

nuam detidos sem acusaqao e julga*- 

mento. 
Iniciada a 11 de agosto por de- 

zessete detentos,as seguintes pesco_ 

as prosseguiam na greve como forma 
drastica de protestar contra as pr£ 

messas nao cumpridas pelo governo-: 

Eduardo Bogado,C-umercindo Britez , 

Nercio Stumpfs,0tto Portenschl.ag,Re 

gino Ibarra e Santiago Rolon. 

Em setembro de 197mais de 600 
pessoas, a maioria camponeses,foram 
transferidas para Emboscada,a prin- 

cipal prisao politica do Paraguai , 

nas cercanias de Assunqaojla perma-, 

necendo sem denuncias e julgamento^. 
Apos a visita do Cardeal Paulo 

Evaristo Arns ao Paraguai,no inicio 

de 1977,os prisioneiros passaram a 

ser libertados aos poucos,voltanao 

as suas f ami lias. No 5S9 dia da gre_ 

ve continuavam detidos mais sete — 
pessoas,alem dos grevistas; oevero 

Acosta e Virgilio Bareiro(ambos en- 

carcerados ha 14 anos sem acusacao 

e julgamento),Arailcar Santucho(ar— 
gentino),Carlos Branas,Jose Gi^l Oje^ 

da,Taurin Portillo,e Carlos Salabe- 

rry,num. total de treze. 
Os quatro presos que ainda perma 

neciam em greve de fome em^Emboscada 

enviaram a seguinte carta a Sra.Car- 

mem Casco de Lara Castro,presidente 

da Comissao de Defesa dos Direitos 
Humanos do Paraguai: "Nestes momen- 

tos finais em que nos toca viver,que 

remos expressar nossa mais sentida 

gratidao a Sra. e a Comissao que pre 

side pelo elevado espirito de solida 

riedade que deraonstraram para conos- 

co em todos os momentos. Solicitamos 

ao Monsenhor Ismael Rolon, Arcebispo 

do Paraguai,a celehraqao de uma mis- 
sa e o envio de assistencia crista 

na forma da administraqao da extrema 
unqao. Queremos testemunhar,outros^ 

m 
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sim, atraves da Gomissao que a 3ra. 

preside, a dedicaqao dos nossos sa- 

crificios a toda a cidadama que se 

sclidarizcu conoscc demonstrando o 

mesmo espirito de liberdade bem co- 

mo as geraqoes futuras, aquelas que 

esperamos r.ao Ihes seja vedada a li_ 

berdade como ocorre hoje cor.osco 

(ass.) Regino Ibarra, Eduardo Boga- 

do,Gumercindo Britez,Neroio Stumpfs 

Em prinoipios de outubro,os qua 

tro grevistas de Emboscada foram 

tranaferidos para a Policlinica Po- 

licial, ali chegando desmaiados.Em- 

bora continuando a greve, passaram 

a receber vitaminas juntamente com 

os liquidos. 

Como tantos outros preocupados 

com a insensibilidade do governo p_a 

raguaio diante da eminente tragedia 

o renomado autor Gabriel Garcia Maj; 

• qtiez enviou telegrama ao General A^l 

fredo Stroessner em favor da liber- 

taqao dos presos poli-icos paragua- 

ios. 

0 Reverendo Jaime Wright,do Co- 

mite de Defesa dos Direitos Humanos 

do Cone Sul,foi a Assungao em nome 

do Cardeal D.Paulo Evaristo Arns , 

all conduzindo gestoes junto as au- 

toridades eclesiasticas, o Comite 

de Igrejas, a Comissao de Defesa - 

dos Direitos Humanos no Paraguai,os 

farailiares dos preos, e a comunida- 

de diplomatica. 

DOMINGO LAlNO 

Libertado apos qlamores interna 

cionais a seu favor, Domingo Laino, 

ex-presidente do Partido Liberal Ra 

dical Autentico do Paraguai,decla- 

rou, em entrevista a Folha de S.Pau 

lo, que "as pressoes internas,e priji 

cipalmente externas, salvaram-me a 

vida.Personalidades de todo o mundo 

como D.Evaristo Arns, Mario Scares, 

Willy Brandt, jornalistas,politicos, 

e cientistas brasileiros impediram 

minha liquidaqao fisica.". 

Com 43 anos de idade, Domingo 

Laino e um dos recordistas paragua- 

ios por infrayoes as leis 209, 'ie 

1972,e 294,de 1955- Estas leis sao 
as versoes paraguaias da lei de se- 

guranqa nacional. Segundc Lamo," 

"oualquer progressista, liberal,li- 

vre-pensador ou inconformado vai l_e 

vando 0 rotulo maldito de comunista 

negocio rendoso na caqada aos adv-£ 

sarios politicos." 

A SEGURANQA NACIONAL NAO TEM FR0NTEI_ 

RAS 

A doutrina de Segu-ranqa Nacional, 

articulada harmonicamente por todos 

os regimes militares da America La- 

tina,apresenta amda, alem do que ja 

foi descrito em nosso editorial,a ca 

racteristica da colaboracao reciprpy 

ca dos paises que adota os seus prin 

cfpios. Exemplos dessa colaboraqao 

se consubstanciam nso seguintes ca- 

ses s 

1. Brasileira e presa em Montevideo 

e permanece incomunicavel 

Filha de politico e economista - 

brasileiro asilado no Uruguai,Flavia 

Shilling foi presa em 24 de novem- 

bro de 1972 quando conversava com 0 

seu namorado. Foi baleada pelas cos- 

tas e a bala atravessou a faringe, a 

laringe e 0 epiglote,provocando he- 

morragia que reduziam suas possibili 

dades de sobrevivencia ao minimo. 

Apos uma operaqao de cinco horas de 

duraqao e transfusao de sangue de d£ 

zesseis litros de plasma, Flavia pe_r 

maneceu no hospital cerca de dois m£ 

ses. Com 18 anos e recem aprovada no 

vestibular da Faculdade de Medicina, 

seu peso baixou de 52 para 37 quilos 

e seu volume de voz ficou reduzido a 

vmte por cento. 

Ainda convalescente,Flavia foi 

transferida para uma unidade militar 

onde durante dois meses se viu subme 

tida a intensos e insessantes inter- 

rogatorios para que confessasse deli 

tos. Foi removida, a seguir para a 

Penitenciaria Feminina de Punta Ria- 

les, de onde era periodicamente tran£ 

ferida para unidades militares.Durari 

te quarenta meses permaneceu incomu- 
nicavel ,mudan do constautemente de - 

prisoes. 
Submetida a julgamento foi coude 
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nada,sem prova algiima,a dez anos de 

prisao e cinco de medida de seguran 

ga. Sem advogado, pois a advogada 

que havia prestado assist'encia pro- 

fissior.al a PliWia, teve que fugii- 

do pais por perseguiqao politica e 

nao houve quern a substituisse. 

Sua familia, tambem fioou impo^ 

sibilitada de ajudar Flavia, pels 

como consequencia de sua prisao,seus 

pais foram expulsos do Uruguai, 

Recentemente o Alto Comissaria- 

do das Naqoes Unidas concedeu-lhe o 

status de refugiada politica o que 

permits a ela a entrada em qualquer 

pais europeu. Entretanto o livramer 

to condicional a que ja tern direito 

porque ja cumpriu mais da metade da 

pena nao pode ser providenciado sem 

advogado. Deste modo Plavia Schi_l 

ling esta araeaqada de ver consumida 

toda a sua juventude nos carceres 

do Uruguai. 

Aos vinte e quatro anos de ida- 

de os sofrimentos atrozes por que 

passou fizeram dela quase uma velha. 

Recentemente,os movimentos pela 

Anistia no Brasil adotaram o caso 

de Flavia e contrataram advogado bra 

sileiro para que conseguisse a liber 

dade e visita-la visto que,a mais de 

quatro anos nao recebe visits, de 

seas familiares. 0 advogado Decio 

Freitas nao conseguiu entrevistar-se 

com sua cliente em Punta Riales pois 

urn preso politico no Uruguai,necessi_ 

ta ,para constituir advogado autdri- 

zagao do Estado Maior das Porqas Ar- 

madas. Ao advogado nao deram o direi_ 

to siquer de compulsar o processo de 

Flavia. 

0 tratamento dado aos presos po- 

liticos no Uruguai e abominavel e de_ 

suraano. Sao obrigados a trabalhos 
forijados de agricultura e olaria e 

proibidos de comer a verdura que co- 

lhera,pois esta vai toda para o consu 

mo dos funcionarios do Presidio. 

2. Brasileira desaparece na capital 
Argentina 

Desaparecida mistenosamente em 

Buenos Aires,no inicio do mes de 

abril de 1976, a brasileira Maria 

Regma Marcondes Pinto nao se ten 

ate hoje indica9ao de seu parade^ 

ro. As autoridades argentinas ne- 

gam que ela esteja presa e as in- 

formai^oes oficiais dao conta de 

que r.ada existe a seu respeito nos 

orgaos de seguranqa. Tal informa- 

gao e interpretada oficialmente 

como excludente de carater politi_ 

co o seu desaparecimento.Entretan^ 

to um amigo seu, atualmente na 

Europa insiste em a/'irmar que Ma- 

ria Regina foi presa pela policia 

politica argentina e contradiz as 

inforrnaqoes oficiais a seu respe_i 

to. As autoridades diplomaticas b 

brasileiras muito pouco fizeram 

para elucidar seu desapareci.nentc, 

conformando-se em aceitar as infor 

marjoes de que nao havia motives 

lizicos que justificasse a prisao. 

Besde entao nada mais foi feito e 

Maria Regina continua desaparecida 

e sua familia continua a procura- 

1 a. 

3. Brasileiro encontra-se preso na 

Argentina 

Jorge Alberto Basso,cidadao com 

dupla nacionalidade-argentina e bra 

sileira-nascido a 17 de fevereiro 

de 1951? foi preso em Buenos Aires 

na companhia de um Jornalista sui- 

gc em 15 de abril de 1976.Alguns di_ 

as mais tarde, 0 jornalista suiqo 

foi liberado e Jorge permaneceu de- 

tido. A ultima noticia que se tern 

dele, e de abril de 1978 quando te- 

ria sido visto em situaqao degradan 

te na prisao de Rawson. Alias,outro 

brasileiro, ja mencionado no Bole- 

tim Clamor anterior, Flavio Koutzii 

foi inexplicavelmente transferido 

para esta prisao,conhecida na Argeji 

tina como verdadeiro carapo de con- 

centraqao e aniquilamento fisico e 

psiquico daqueles que tem a desven- 

tura de ir para la. Flavio Koutzii, 

ja teria direito a ser colocado em 

liberdade e alem do mais e portador 

de graves enfermidades,decorrentes 

dos maus r,ratos a cue foi submetido. 
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4. Jornalista argentxno desaparece 
no Brasil 

0 ex-sub diretor do Diario de '.£ 

ticias,coniiecido jornal argentine qu 

que circulou ate 1973, Norbertc r.a- 

berger,saiu do Mexico com destine a 

Madrid,desapareceu na cidade do Rio 

de Janeiro, escala de sua viage.n. 

For informaroes prestadas para a 

Associaqao Brasileira de Imprer.sa, 

por funcionarios do Ministerio da 

JustiqajHaberger terxa desembarcado 

no Rio de Janeiro em voo da Pan.am no 

dia 31 de julho. 

Telefonou no dia 3 de agosto pa- 

ra sua esposa Porida Haberger,comuni 

cando que ia viajar no dia 6 de agos^ 

to para Madrid. Desde entao nao se 

tem nenhuma noticia sobre o seu para 

deiro. 

A Associaqao Brasileira de Xmpren 

sa-ABI- a pedido de sua congenere me- 

xicana iniciou gestoes junto as aut£ 

ridades brasileiras quer diplomati- 

cas quer alfandegarias, para a sua 

looalizaqao. 0 Ministerio da Justiqa 

brasileiro instado pela AEI a se pr£ 

nunciar sobre o caso, confirmou que 

Haberger viajara ao Brasil mas que 

nao tinha informaqoes acerca de seu 

paradeiro e prometia continuar a in- 

vestigar. 0 Consulado C-eral Argenti- 

ne instado a se pronunciar sobre a 

ocorrencia de acidente, internarnento 

hospitalar ou morte de Haberger res- 

pondeu simplesmente que nao tinha C£ 

nhecimento do caso e nem interessava 

-se pela questao. 

A Associaqao Brasileira de Im- 

prensa recebeu da Caritas Venezuela- 

na, comunicaqao afirmando que Haber- 

ger havia sido preso no Rio de Janeji 

ro e provavelmente entregue ao gove_r 

no argentine pois comunicava tambem 

a existencia de uma policia nhlitica 
internacional,organizada em termos 

de America Latina. 

Ha informaqoes seguras de quq a 

policia politica argentina detem 

uma lista de passaportes de cidadaos 

argentinos que sao emprestados para 

os perseguidos politicos a fim de 

que os mesraos consigam escapar dos 

orgaos de seguranqa e chegar em ou- 

tros paxses com seguranqa. Um destes 

passaportes tena sido utilizado per 

Haberger para a sua fuga da Argenti- 

na. Horberto Haberger era conhecido 

lider montonero e notabilizou-se p£ 

la entrevista dada em Buenos Aires a 

correspondentes estrangeiros durante 

a realizaqao da ultima conpa mundial 

de futebol. Li ess a entrevista,Haber- 

ger, denunciou as graves' violaqoes 

dos direitos Humanos em seu pais,pre_s 

tando informaqoes detalhadas acerca 

de assassinates, desaparecimentos e 

condiqoes carcerarias dos opositores 

ao regime Videla. 

A situaqao de Haberger vem, mais 

uma vez, confirmar a colaboraqao dos 

orgaos de seguranqa na America Lati- 

na, inspirados pela doutrina de Segu- 

ranqa Hacional. 
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