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Ano I — dezembro — N" 4
Inclina o teu ouvido ao meu clamor

(Salmos 88,?)

A SOLIDARIEDADE NAO TEM FRONTEIRAS
Em novembro, quatro uruguaios fo
ram sequestrados em Porto Alegre
7
Brasil, Apos alguns dias reapareceram detidos em poder das autorida-'
des uruguais, em Montivideu.
Esta e uma prova clara que as o_r
ganizagoes repressivas do Cone Sul,
nao respeitam fronteiras. Por
que
entao a solidariedade deveria res-'
peita-las?
0 clamor das familias da Argentj_
na e do Hruguai esta se fazendo
ou
vir cada vez mais no Brasil.
Estao
chegando centenas de cartas para
o
Cardeal de Sao Paulo, Dom Paulo Eva
risto Arns, solicitando a Igreja
"
brasileira ajuda para buscar os
fi_
Ihos, maridos e esposas desaparecidos.
Querem que o Cardeal Dom Paulo ,
conhecido como valente defensor dos
Direitos Ilumanos , seja seu porta-'1
voz em Puebla. Querem que revele
a
descarada realidade existente atras
da frequente frase "violagoes
dos
Direitos Humanos". Que ele conte ao
mundo que as cifras de 600, 3.000 '
ou 10.000 desaparecidos significa '
em termos pessoais , o seguinte:

"Urn grupo de 7 ou 8 hcmens, fortemente arma
dos, irromperam violentamente no apartamento perguntando por minha filh.a...Com sua
roupa de dormir rasgada e depois de haver '
sido brutalmente golpeada em nossa presenga,
levaram-na amordagada e manietada e desde '
esse dia nao soubemos mais nada sobre ela.
Estas familias exigem, ao menos, o direi
to de saber se seus queridos estao vivou ou
nao. Recorreram a Igreja no Brasil, can sua
ultima esperanga.
"Andamos
nas portas,
de, ninguem
reunidos em

de urn lado para outro, batendo'
escrevendo e ninguem nos respon
escuta nosso clamor". Os bispos
Puebla as ouvirao?

A Igreja da America Latina se convertera
na voz de todas estas familias gritando seu
desespero ante os govemos, ante o mundo?
"Nao quero morrer antes de abragar
meu
neto querido e saber que ele esta bem" -nos
escreveu uma avo ancia.
A angustia de milhares ccmo ela, estara*
presente em Puebla exigindo uma resposta.
in dice

A3 CRIANQAS; As vftimas
inocentes do terror - 17 bebes e criantjas/
cequenas que "desapareceram - 22 ado
lescentes que "desapareceram Bebes nascidos na prisao de maes "desa
parecidas - As criangas que ficaram
A IGRSJA NO CONE SUL: Argentina^
missa para desaparecidos - Repressao
em uma missa - Urugual - 0 grande si
lencio da igreja foi quebrado - Chile -^Prelados exigem investigagoes/Simposio Internacional no Chile
aumenta guarda-chuva para trabalho
da
Vicaria de la Solidariedad a favor /
dos Direitos Humanos - Carta de
San
tiago do Chile

PARAQUAT; Prlmeiro congresso
de
defesa dos Direitos Humanos realizado em Assungao, 8 a 10 de dezembro
ARGENTINA; Resposta ao presidente Videla - Os desaparecidos - Defen
da sua Argentina - Beagle; a expul sao de chilenos
CHILE; 0 conflito de Beagle -Cor
pos encontrados em uma mlna abandona
da.
PARAGUAI: Eim da greve de fome
Sequestrados na Argentina
■URUGUAI; Presos polfticos obriga
dos a pagar despesas carcerarlas
BRASIL: Congresso Nacional
pela
Anlstia - Eartflia uruguala sequestra
da - Nota a Imprensa
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3 - iiartin Torrents. Argentine, oito meses
de idade. 3eqnestrado
com sua mae, Irene Laura Torrents, en Buenos Aires, no dia 13 de 11 de 1976,

1979 « o Ano Intemacional da Grianja, Para celebra-lo sorao feitos discursos, se rao orjanizadas solflnldades, seles especiais s^rao impre'ssos, Porem, para nilhares
de familias na Argentina, Urttguai e Chile,
a unica comemoragao sincera do Ano Iriterna
cional da Grianqa, 4everia ser s reunifica
;ao de milbares de familias que foram desmerabradas a forpa pelo sequestro e deten qao ilegais de pais, maes, filbos e irmas,
L, acima de tudo, a localizagao e o retomo
a suas famxlias de muitos b^)es nascidos ■
de maes sequelstradSis e de pe^enas crian •;as presas con sens- jais, e dos quais nada
se sabe.
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9 - Victoria Sva Julien Crisonas, Uru- /
guaia, urn ano de idade. Sequestrada
com seu irmao e pais, Roger Julien e Vict£
Tia Crisonas, em Buenos Aires, no dia 26
de 9 de 1976.
5 - Mariana Zaffaroni Islas. Uruguaia, 18
meses de idade. Sequestrada com seus
Asrge laffaroni e Maria Bmilia Islas,
tjio dia 27 de 9 d^ 1976, en Buenos Aires,
6 • Paula Cnrinsoon de Lorrares. ArgerTtida,
18 meses de idade. Sequestra.la cor
/
seus pais, Claudio Ernesto Logares e Monica
.:Grinsj3on de Logares, em Montevideo, no dia
* 22
5 ^6 -1978.
" "

rv
.| .7 - PJ.ena Bleza. Argentina, dois anos ie
idade. Sequestrada con sua maej, em Bue.
nos Aires, era maio de 1977. .
'■
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; snot de" idade, sequestrado no3iav'? d'e 9
tie 1976.
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Carlos Santillan.^ Arkentind.' dbis 'anos
de idade, sequestrado com ima- e ,pais.
10- Clara Anahi Mariani. Argen + ina,' tres *
anos de idade, sequestrada no tffa ?k
de 11 de 1976,
11- Amaral Garcia. Uruguaio, tres anos de
idade. Rantado com seus oais, Floreal
Garcia e Mirtha Hernandez, em Buenos Aires,
no dia 8 de 11 de 197^» No dia 20 de 12 de
197L foram encontrados os corpos de seus /
pais juntamente com os de outros tres refu_
gisdos politiccs urjguaios era Soco,
Urtguai.

Anatole

Victorio.

Julien Grlsonas Julien Grisonas
17 33r -j3 ./ CRIAN yAS PSQUSI^AS QUi "Ji^SAPAiS
~
1 - Simon Antonio Rjquelo. Uruguaio, tinha
20 dias de idade quando foi sequestrado com sua mae em Buenos Aires, no dia 13
de 7 de 1976, por forpas de seguran;a uruguaias. Sara Rita Mendez, sua mae, foi levada pars Montevideo e agora esta na pri sao de Punta Rieles, C bebe foi separado
da mae imediatamente depois que foram presos e desde entao nunca mais foi visto.
2 _ Victoria de La Cruz Lelard. Argentina,
cinco me ses de idade0 Foi sequestrada com sua mae,
Carmen Angelica Delard Cabezas, chilena,
em janeiro de 1977, em Buenos Aires,

12- Anatole Julien Crisonas. Uruguaio, /
quatro anos de idade, Sequestrado com
sua irma e pais, Roger Julien e Victoria
Crisonas, em Buenos Aires, no dia 26 de 9
de 1976.
13- Maria Lucila ^antillan. Argentina, qua
tro anos de idade. Gequestrada com seu
irmao e pais em Fergamino, na rrcvincia de
Buenos Aires, em novembro de 1976.
19- Sebastian Marouez. Argentino, quatro /
anos de idade, Sequestrado com sua mae,
em maio de 1977.
15- Jor,~elina Flanas. Argentina, quatro /
anos de idade, sequestrada com sua mae
em maio de 1977.
16- Juan Pablo Schaec;r. Argentine, ... ",
anos de idade, Uma crianja pequena sequestrada junto com sua baba em 10 de 9 8e

]

^

3
1976. -^eus pais foram mortos ao resistir
so sequestro. ^eu irmao Frederico tanbem
foi oreso,
17- A irma de Beatriz
lachia de Garcia. Ar
m
—
■rentina, tres anos de idade. i/evada da
casa de sua avo, logo depois do sequestro
de sua mae.

12 - Roberto Gustavo Lescano. argentine,
17 anos de idade, sequestrado no dia
9 de 2 de 1977.
13 - Adriana Gatti de Rev, uruguaia,
17
anos de idade, 7 meses de gravidez,
sequestrada no dia 8 de 4 de 1977,

hi , 4
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1U - Japimar Hagelin. sueca-argentina, 17
anos de idade, sequestrada no dia 27
de Janeiro de 1977, em Buenos Aires.

1 - Fabian i^esta. argentine, 13 anos de idade, sequestrado no dia 15 de ^ ie /
1978.

15 - Paria Bjena Fernandez, argentina, 17
anos de idade. Sequestrada com seus
pais, em maio de 1977, em Avellaneda, pro
vincia de B, Aires,

2 - Pablo Farnuez. argentine, 13 anos de
idade, sequestrado con sua nae no dia
13 de 5 de 1977, em Avellaneda, Provincia
de 3, Aires,
3 - 1-anuel Carlos Cuevas. argentine, 1^ /
anos de idade, sequestrado no dia 13
de 9 de 1976,
A

- -Via I-'aria Gallardo. argentina, 15 /
anos de idade, seouestrada en 8
de
7 de 1976.

5

- iodney Eduardo Garcia, argentine, 15
anos de idade, sequestrado con seu /
oai, Juan Carlos Garcia, no dia 9 de 7 de
1976.
6

- 3ettina Tarnopolsky. argentina, 15 /
anos de idade, sequestrada na
casa
de sua avo no dia 15 de 7 de 1976, Na nes
na noite forar. sequestrados seus pais, 7
seu irmao raais velho e sua cunhada.
7

- Floreal Avellaneda. argentina, 15 /
anos de idade, Presa com sua mae,
Tris de Avellaneda, no dia 15 de U de ..
1976, em Buenos Aires, As duas foram torturadas, sua mae foi raais tarde transfer!
da para uma prisao, mas Floreal desapare
ceu. No dia 16 de 8 de 1976, urn corpo, ~J
que se presume ser o seu, foi encontrado
juntamente com outros nas margens uru- /
guaias do Rio da Prata,
8

- Geraldo Serson. argentine, 16 anos /
de idade, sequestrado com sua irma
em raaio de 1976, Acredita-se que eles foram assassinados,
9

- Paria Claudia Falcone. Argentina, l6
anos de idade, sequestrada em La Pla
ta, em 16 de 9 de 1976,

10 - Ana Karia Canega. paraguaia, 16 anos
de idade, gravida, sequestrada no /
dia 13 de 6 de 1977.
11 - Alicia Marina Minrrorace. argentina,
16 anos de idade. Sequestrada no dia

cm

23 de 7 de 1976 com seu irmao raais velho
Jorge,

i

16 - Saniel Pus, argentine, 17 anos de idade, sequestrado em B. Aires, no /
dia 20 de 7 de 1977.
17 - Pablo Fernandez Keidade. argentine,
17 anos de idade, Sesapareceu depois
de ser detido pela policia na escola (Colegio Nacional de Vicente Lopez, juntaraen
te com tres colegas (ver abaixo), em
7
3. Aires, no dia
de 10 de 1Q76,
18 - Lduardo Puniz. argentino, 17 anos
idade, detido na escola no dia 22
10 de 1976 e desaparecido,

de
de

19 - Leonora Zimmerman, argentina, 17 anos
de idade, detida com sua irma Paria
(18) na escola e desaparecida,
20 - Gustavo
17 anos
no dis 10 de
ra procurar

Alejandro Cabezas. Argentino,
de idade, sequestrado na rua,
5 de 1976, depois de sair patrabalho,

'1 - Ricardo Alberto Ponteiro. argentino,
17 anos de idade, sequestrado por um
grupo de homens armados' em sua casa no dia
10 de 12 de 1976, em Zarate, provincia de
Buenos Aires, Fie estava com a saude enfr£
quecida.

Todas essas crianqas desapareceram, Nin guem sabe se elas estao vivas ou nortas.

BCBiJ NABCIDOS NA PdXGlO DE I-XLJ ''DEoArA_
P. EC ID Ad"

Mais de mil mulheres "desapareceram" desde 0 golpe militar e muitas delas estavam
gravidas. Foucos bebes nascidos na prisao
foram entregues a seus avos como a filha
de oilvia Angelica Corazza de danchez, se
questrada no dia 13 de maio de 1977, com
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;0'?s policiais concluirem que houve "ir
r:,;ularidade internacional"? ?or que
nao se colocar na ofensiva ?
Por que
nsc so antecipar as conclusoes ?
For
que nao exi~ir satisfaqoes cabais ? 0
assunto e grave e nao se pode subestina-lo ou ninimiza-lo. Para a policia
fe:
eral, o casal upjguaio "foi rantadc", e
-sptado em territorio brasileiro, por cue
entao, nao se exigir io 'govemo ui-.'.guaio
prontas e satisfatorias explicajoes T
Ate agora, as versoes apresentatlas e
- triouida.s ao Povemo '-'ruguaio foran con
dideradas pueris, una vez que, cono muito '.ier observa o advogado d? "amflia
/
"ning'.ien retomari? a un oais onde foi
terturado, find a nais levanio f»rto .material subversivo", come informa a nota u
r"gu9ie. I'inguem pode, levianamente, a iojf-r um sequestro, lambuzando-o com exoli
canoes fantasiosas, Isto e ctender p cons
c: ncia de um povo.
Ppc se quer afirmar "a priori" que
*. ^nhs ocorridc envolvir.ento de autorio'ades
''"•rasileiras no caso ielituoso, mas a nin- .en e licito julga-lo "um oroblema ultra
p?3"P' o, sern ^ualquer gravidade.
In,de esta a tao decantada politics
de ?eguran;a nacional ? Porventura seu
cunprimento so e exigido para os brasilei
ros ?
lomo muito bem observou o presiden
te la 1.
Ccrdeal dor. Aloisio lorscheider,
po ard.isar o episodic. "0 Brasil esta renur ciando a propria soberania e, se m.ais
tarde, outros paises resolverem interferir
nele, nao se pcKiera dizer nada."
. ara o Cardeal - Arcebispo de dao
. aulo, jom . aulo Bvaristo Arns, :'os rumores de cue se trata de um sequestro
/
aceito eel =>5 nossas autoridades precisam
. e-r les'-.entidos inedistamen te pelos fa tos , e aquela autoridade eclesiastica co
nentou "se for verificado o fa to do se questro em territorio brasileiro, nossa
responsabilidade e dupla, primeiro ooroue
um sequestro e crime reprovado por todas
as leis e pela propria civilizaqao e, depois, porque o istado 4 responsavel pela
inLegridade e vida de todas as pessoas que
se ericon+ra.m em seu territorio".

oenhores -ienadores,

Admitir-se os termos da nota divul
gai? pelo 'loverno Uruguaio e cultusr a leviandade. liinguem, dotado de mediano esoirito critico, adnitirs que um cssal procurado por um nais e vivendo livr^ em outro
atravessasse voluntariamente a fronteira
deste para se atirar nos brakes do orimei

ro, cujo regime, como tooos sabem, vive
sob a susoeita mundial de prsticar afos /
at-ntatorios a dignidade da pessoa humana.

dr. Presidente,

dm colunista do jornal do Srasil,
ao se referir a esse episodic, o f^z nas
mais duras palavras que aqui reproduzo,
porque enbora muito duras, sao adeq adas
so episodio que se reveste da maior gravidade. disse o colunista:
"Em none ao
menos dos impostos que sustentam o Ttamaraty, nossas autoridades govemame^tais
dev;? a tocio contribuinte brasileiro s ->ro
videncia de cobrsr so embaixador do "ru rusi em Brasilia suas justifiestivas, as
desculpss de seu govemo ou as provrias
credenciais, A menos que a eficacia bait la,
na
seja o novo padrao das relapoes intemacionais no Continente, nuia ^specie
de sragmatisi'ic irresponsavel baixa ^o aos
limltes da seguranpa individual .

Era o cue tinha a dizer.
A* IGREJA 1J0 CONE 3UL
ARGENTINA: IsIEoAo

PARA 0J DELA: ARECIOOo

a'o domingo, dia 15 de outubro, dia das /
naes, mais de dois mil parentes e amigos
3e presos e desaparecidos se reuniram na
Basilica de 3ao Erancisco, em Buenos
Aires, para rezar pelos seus entes queri«
dos. 0 sacerdote oficiante solicitou que
assim fosse feito. 0 ato foi cheio de emo
jao e comoveu os presentes, Numerosos patrulheiros e policiais uniformizados
ou
em trajes civis vigiavam a igreja e toda
a area era tomo.
Na saida forraou-se espontaneamente uraa,
procissao que se encaminhou ate a Praqa
de Kaio e aonde, iraitando as maes que se
reunem neste lugar todas as quintas-fei ras, as 15#30 boras, comepou a dar voltas
en- tomo do monumento.. .Burante a terceira
volta a policia ordenou a dispersao dos /
manifestantes, o que foi feito em ordem,
lienhura jornal noticiou o fato.
No mesmo domingo 15 de outubro o Bispo de.
Neuquem, Monsenhor Jaime de Navares, conce
lebrou com o presbitero Enzo Giustozzi, da
Assembleia Perraanente pelos Bireitos Humanos, uma missa na catedral dessa cidade,
Estavam presentes umas 500 pessoas, Na homilia o monsenhor Navares assinalou com /
clareza a constante violajao dos direitos
humanos que ocorre no pais, raediante a repressao clandestina, e pediu que essa atitude fosse modificada, Cora oportunas citagoes biblicas e do Papa Paulo VI exaltou /
os valores sagrados da vida, a integridade
pessoal e a liberdade, Os fieis oarticipa-

6
ran ativamente do Santo 3acrificio e res oonderam comovidos as suas afirmagoes.

JnO J'l 'JI .A r.XSSA

^evido a uma missa programada para o sabado, dia 1U de outubro, na Igreja Maria Auxiliadora, a pedido de familiares de pre sos e "desaparecidos" em R-osario, provincia de Santa Fe, produziu-se uma insolita
agressao. Frimeiro, um onibus que saiu de
madrugada de Santa Fe para levar parentes
de vitimas a essa Missa, foi detido pela
policia e impedido de seguir. Finalmente,
antes de comepar o oficio religiose, entra
ram no tenplo numerosos homens em trajes
civis, portando metralhadoras e ameapando
o sacerdote, os fieis e as pessoas reuni das. Esta agressao realizou-se as vistas da
r^olicia uniformizada e teve como resultadc
a suspensao da missa. 0 Bispo de Rosario,
!'onsenhor Bolatti, nada disse, apesar deste evidente ataque a liberdade religiosa,
defendida pelo Papa Joao Paulo II em seus
orimeiros discursos e horailias.
idAlFDM SIl^ IB DA I"
*
rm^^ 'T'/T

"o dig ?5 de agosto o sacerdote Israel /
■ lv?s na 'nomilia pronunciads ns Catedral
:
e Montevj.deo, destsopy cuel "'Ainda re_
"icata :r sinos, soar cs clarins, tremvlam
a? b=ndeira.s nas n.ias, ainda se fronun ciam diacursos onde estao cheios de pala
vrasl ordem, denocracia, liberdade, bem
como, orientalidade, en^muitos lugares
se cnoram dolorosas ausencias, em outros
c; m."! is a misdris e desemorego, e um real sentim^nto de tenor e incertezs enbar
;s os ?orapo',s de todos.
"o Mia
de setembro o srce'ispo
" on^evldeo, larlos . artell di'ailpou
* a ca^ts Pastoral n? qual disse;
''"es- ■
mo"" 1 o somos ncs os autores da historia, e entao devemos perguntar-nos;
- Fossa Igreja ests' acoraoanhando nosso
oovo sofririo e desesperanpado como Jesus acompanhou seu povo, compadecido
;os enlermcs, tristes pecadores ?
- I .Pi»cha:jos realraente Juntos e Praternos,
despertando so nosso redor aquel? con fisn;a que o sbriu s 'He, o corapsc e s
cars dos ca^inhantes de Emaus ?
Obviarrente nao cumprinos a vontade
ie Jens, se nos ficamos passives e e in'iferentes ante a problemas one afligem
sos irnaos que narcham com nos,
Mem sabemos quanto e dificil a brir-nos aos demais, dada a nossa inata
inclinapao egosta, e quanto e dificil
/

tsr bem trabalh=r oor um. or'ienamento soei"!
que respeita a dignidade, contempiem as
necessidades e reconhepa os .rr^itos de
todos por igual, pelo temor as dificvM H
des nao deve deixar-nos imobilizados. Msfazer nada e um pecado de omissso.
Irapas a Jeus sao :;uitos os -nje *• n
rem que nossas dioceses dem.onstrem coralnjm gesto clsro e exoressivo, seu amor
fraternal a +odos aqueles que lev?'- uma
cruz muito pesada nests bora tao dolorosa,
e que seja um gesto relaciona'c com c Men
tena'rio.
Em va'rias ocasioes, ao longo
?_£
culo, nossa Igreja se fez presente, -compsnhando os aflitos em boras muito anar gas, I'os hoje nao podenos ser m.enos sen
srveis.
Monvido, para tanto, a c^munidarie
diocesana, as pessoas e aos grupos, a oxpressar com um gesto concrete, este amor
scs mats desprotegidos e crucificados,
Nao deve ser um gesto isoladc e al.uas generosas, senao de toda a comunida_
dej nen ura gesto transitorio, sem o pon
to de arranque de uma nova atitude de nos
sa igreja que caninha con Mristo ern nossa
b.istoria uruguaia.
Mueira Jeus que este resto de ?gora, seja tambem ura reencontro de novo es^
tilo, um abrapo fraiemo que enxugue as
lagrim.as e reconforte aos que s of rem » nos
nova a seguir adisnte com Fe e jsperanpa,
caninhando juntos, seguindo ao ;en}-ior que
nos conduz®
CHILE - PRELAD03 EXIGEM TOVSSTIGAQOEo

"A indicaqao de um ministro em visita ex traordinaria para o esclarecimento definitivo do oroblema das nessoas desanarecidas
se toma absolutamente indispensavel."
afirmam os Vigarios Episcopais de Santiago
numa apresentapao realizada no dia 3 de no
vembro na Corte Suprema,
Para fundaraentar esta nova proposta os Vi_
•garios afirmam que "assim o fazemos por /
amor as pessoas desoarecidas.'a seus familiares. cuia anmusbia e incerteza nos como
ve, por amor a Paz ..." Acrescentam que /
se nao se encara com decisao o desafio de
dizer a verdade sobre o problema "estsre mos renunciando a oossiffl idade de
MPHM. -"truir uma convivencia nacional baseada n?
-Pistica e nn resoei to aos djrejto.q
clais da pessoa humana. Jeixaremos em susnenso a ouestao oue semore sureira comp j
fonte de odios e de vinmancas. obstruindp,,
oualouer esforco o?ra encontvar um caminhq
de oaz no futuro". Citam tambem ao Papa
Paulo VI que compartiu o dramaI "Como sentir-se ind-i ferente nuando se sabe que muj^

$ CEDIC
pu6-SP

13

14

15

16

17

1

19

20

21

tas fa,
anrn-istia ias suolicam er. vao /
para os se^s seres oueridos e que inclusive suas oeti^ces de informa^ao se a acunulam sen receber nenhu^a resposta ?
Os vigarios tambem se perguntam se "nao e
alamante para uma sociedade o fato_de que
isso possa acontecer, como tambem nao^po der identificar como. em que circunstancias
Por auern. desanareceran, da face da terra
center.as de seas membros ,,, 3e oferecemqs (aos causadores destes fatos) o espetaculo de instituipoes sociais debeis. nao
estariamos de uma certa fonna fortalecen do-os ? "
No docurnento apresentado solicitam ao alto
tribunal "a indicagao em visita extraordinsria de um I-ilnistro de cada v.ma das Cor tes de Aoela;oes de louiQue. Antofagasta>
Ooniapo. Valpavisoy Oantiagp. lancaFua.
/
Talca. Chilian. Concepcion. Temuco. Valdivja," para esclarecer sobre o paradeiro de
•pada ur dos presos-deseparecidos. "as ?9 /
laudas de iocnraento, nove delas contem
/
"antecedentes concretos assinalados, pela
via exemplar" das medidas possiveis de
serein realizadas pelos nagistrados0 -^esta
forma, oor exemplo, os Vigarios salientam;
"^eria oossivel interro^ar Csvaldo -^omo lie
na. funcionario da OINA., sobre a situacao
de Sduardo Zjede. de Juan Chacon Olivares.
de derp'io Tormam N:endez ... deria possivel
interro^ar a I-.arcia Alexandra Kerino Vef:a.
fimcionarla da
sobre a situaoao de
r'uriel Oockendorff Navarrete. de Luis Fuen
tes "dicmelme «,, deria possivel investjgar
ouem era o oroprietario da camioneta C-10
olaca 1)1-56 do ano de 197^. da Municipali-.
dade de "Oran.ja", na oual foi levado preso
Luis Guendelman b'jsniak .,, 3eria possx vel investirar quern era o oronrietario do
autonovel Fiat oOO. placa DG..586 de 1975.
de cor cinza clara na qual foi levado preso Francisco Ortiz Valladares ... Seria /
oossivel interrop:ar quem foi o responsavel
da casa onfe funciona a Dina. na rua Lon ' ^s. 38. desde os meados de mes de danei..
Quem ^ foi o responsavel do
ro de 197^
?ubterr?neo do Ministerio de Oefesa tlacio■uem foi o responsavel
das
nalT ?!*
—
; casss
de Jose Domingo Canas n. llo? e IIL? onde
a Djna passou a funcionar desde afliosbo de
,,. '"neif. foi o responsavel da Ojna de
Iran esouina con Los Flatano^ bairro de
"unoa ... 7uem foi o responsavel da Cljnioa 3anta Lucia n, l6«? da Djna
Os vigarios afirmam que estas providen cias, se forem levadas a cabo com veemen cia*e atuando com as facul.'ades proprias
de vum juiz de alto nivel, terao condigoes
de encontrar uma solupao, o que e tao alm^
jaoo por toaos aqueles que sofrem o drama
dos presos-desparecidos, Logo depois, declaram que "enquanto nao houver um esclare
cimento. se suspeitara oue os seus causantes tern o poder de impedir tal esclareci. mento e ia que existe este estado de coisas
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....

havera semore na nossa sociedade e ameaqa
de que isto continue a se repetir".
0 documento inclui os nomes de 651 pessoas
^resas-desaparecidas e os antecedentes de
''ft, que corresponde a mesma lista, que ja
foi entregue ao Kinistro do Interior (Radio Cooperativa).

JIKRfJIO EJTSRNACIONAL NO CHILE VJI-iSt.TA _
GUARDA-OHUVA r \RA FRABALHO DA VTCAitlA
DE
LA JOLIJARIDAD A FAVOR JOG DIREITOS H'^'A _
N03

Jantiago - Pela primeira vez desde que
o
General Augusto Pinochet assu miu o -"Oder ha cinco anos atras, apos um
brutal golpe de estado, o toque de recolha*
foi suspense definitivaraente a partir
da
ultima noite do Jimposio Internacional de
Direitos Humanos que realizou-se em uantia
go de 22 a 25 de novembro do corrente ano,
A suspensao do toque de recolher te ria sido um gesto formal em homenagem ao
grande numero ie ''i^uras internacionais ok
sentes ao evento e a atengao mundial con centrada sobre o Chile naqueles dias.
As manifestagoes esooradicas contra a
igreja em algumas reunioes nao chegaram a
distrain os participantes, Elas serviram,
isto sin, para dar um torn nais realista /
aps encontros.
Ha sessao solene de abertura na catedral, por exemplo, os angustiantes gritos
de uma nulher se misturavan com as vozes /
do coral e dos discursos, Quer tenha sido
ou nao instruida por aeloso agente de se guranga, a mulher lembrava a todos o fato
de que maes, esposas, imas e filhascfe 651
prisioneiros polxticos desaparecidos ainda
vivem. a angustia sobre o paradeiro dos
/
seus entes queridos,
Um grupo de agentes policiais a paisa,
na protestou fora do iiuseu San Francisco
sua exclusao ds inauguragao da Exposigao
Internacional de Arte sobre o tema dos direitos humanos,
Quando um grupo maior de agentes amea
gava intimidar os participantes no sirnposao
o secretario executive da Vicaria telefonou
ao general German Campos, chefe dos Carabineros (policia militar,1 na cidade de oan
tiago, o qual enviou imediatamente uma
viatura cheia de carabineiros para dispersar os agentes secretos. 0 general foi /
despedido na manha seguinte, embora os jor
nais tenham noticiado sua "aposentadoria
volunta'ria".
As taticas intinidatorias do governo
chegaram com 2U horas de atrasq no local /
onde os estudantes universitsrios tiverara
seu encontro com convidados internacionais.
Um caminhio cheio de carabineros chegou /
no local aprazado somenite para descobrir
que a reuniao ocorrera no dia anterior.
Um jovem funcionario da Vicaria de
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la, Solidaridad, a entidade que patrocinou
o simposio em nome da Igreja Catolica do
Chile, foi detido e desapareceu no segundo
dia, Diante do volume de protestos, ele fd.
localizado e solto antes da conclusao do
simposio. Essa prisao deixou consideravel
preocupa^ao entre os participantesj sera
que os outros funcionarios da Vicaria so freriam consequencias semelhantes apos a
saida dos convidados intemacionais do Chi
le ?
Xs vesperas da abertura do simpo sio, o publico ficou sabendo que os "canonigos" da catedral estavam contra o uso do
templo p^ra a serie de debates sobre direi
tos huraanos. Arguraentaram que'isso signifi
caria a profanagao da igreja, Copia da sua
carta ao Cardeal Raul Silva Henriquez chegou as maos da imprensa,
Em seguida, e nao surpreendenteraer^
te, a igreja recebeu urn comunicado oficial
do govemo no qual o Edificio Diego Portales, o predio principal do executive, era
oferecido para a realizagao do simposio, 0
govemo argumentava que a realizasao do /
simposio na catedral poderia dar ao raundo
a impressao que propaladas medidas repre^
sivas tomavam impossivel a raalizapao do
simposio era outro local que nao fosse
a
catedral,
Numa reuniao com os "canonigos", o
cardeal decidiu que as reunioes de abertura e de encerramento seriam na catedral e
que as demais reunioes seriam dentro
de
propriedades da igreja em varias partes de
Santiago#
Embora poucos jomalistas em Santi
ago tinham conhecimento previo de sua chegada, os correspondentes estrageiros foram
avisados que a viuva de Orlando Letelier,
ex-ministro de Allende assassinado em
/
Washington por agentes secretos chilenos,
chegaria a Santiggo durante a realizagao /
do siimosio, Corao os demais convidados intemacionais, ela nao foi molestada era sua
chegada e nem se exigiu a inspe^ao de sua
bagagem,
E possivel que em nenhura outro recente encontro sobre direitos humanos
se
tenha . . .eguido reunir tantas pessoas represent ando entidades comprometidas com a
defesa dos direitos humanos,
Por parte de igrejas estavam pre sentes as seguintes pessoasj Cardeal Paulo
Evaristo Ams (Brasil), Konsenhor Roger
Heckel (Vaticano), Dr. Jose Miguez Bonino
(Conselho Mundial de Igrejas, Genebra),
Dr. 'William P. Thompson (Conselho Nacio
de Igrejas nos EUA;, Bispo Lawrence
MacNaraara (Conferencia Catolica dos EUA),
Bispo Metodista James Armstrong (EUA), Bis
po Luis Bambareu (Peru), Bispo Adolf ProGx
(Canada), Arcebispo Jorge Manri^uez (Bolivia) Bispo Carlos Lewis (Panama), Pastor,
Metodista Enrique Lavigne (Movimento Ecum£
nico dos Direitos Humanos, Argentina), Pa.s
tores Armin Ihle e George 'Wiley (Comite de
Igrejas para Ajudas de Qnergencia, Para-

guaij, Rev, Jaime 'Wright (.C'oordenadoria /
Ecumenica de Servigo, CEDE, Brasil), entre
outros,
A importancia da reuniao se demonstrm
por igual modo na representajao de outras
entidades de renorae mundialI Dr. Theo Van
Boven (Diretor da Divisao de Direitos Huma
hos da ONU, Buiga) Dr. Martin Ennals ( 3ecretario Geral da Anistia Intemacional,
Inglaterra), Dr, Edraundo Vargas Carreno
(Comissao de Direitos Humanos da OEA, EUA),
Dr. Nial MacDermot (Secretario Geral da Co
missao Intemacional de Jusristas, Duiga),
Dra, Eny Rairaundo Moreira (Centre Brasilei
ro pela Anistia, Rio), Dr, Eduardo Piraen tel (Assembleia Parmanente de Direitos Huma
nos, Argentina), Sra, Rosario Chacon (As sembleia Permanente de Direitos Humanos,
Bolivia), entre outros,
Todas essas pessoas estavam reunidas
em Santiago para ajudar a Vicaria de la So
lidaridad a celebrar a 30^ aniversario da
Declaragao Universal dos Direitos Humanos,
Estavam todos conscientes do fato de que
suas presengas num pais dorainado por um re
gime railitar repressor tinha a intengao de
coraunicar a contxnua preocupagao de suas /
entidades para com os oprimidos do Chile,
Nao poderia haver raelhor forma de estender
o guarda-chuva intemacional sobre a raagni
fica obra da igreja a favor dos direitos
humanos,
Coincidindo com o simposio, a Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) anunciou que
o premio de 1978 na area de direitos hum£
nos foi concedido a Vicaria de la Solida ridad, 0 premio sera conferido numa reu niao especial da Assembleia Geral da ONU
a realizar-se em Nova York no dia 11 de de
zerabro de 1978, em coraeraoragao ao 30* ani
versario da Declaragao Universal dos Direi
tos Humanos# 0 Cardeal. Raul Silva HenrS^jEZ,
juntamente com o Vicario de la Solidaridad,
Cristian Precht, estarao^presentes em Nova
York para receberem o premio,
Durante a reun:ao de abertura do simposio, o Nuncio Apostolico no Chile leu /
uma raensagem e bengao do Papa Joao Paulo /
II, 0 evento culminante nessa abertura foi
a "Cantata dos Direitos Humanos", pelos
compositores chilenos Padre Esteban Gumucio
(letra) e Alejandro Guarello (musica), com
a participagao de um grande coral, uma orquestra, e um grupo vocal de musica folclo
rica,
Na sua homilia inaugural, o Cardeal /
Raul Silva Henr^quez falou da obrigagao da
igreja era envolver-se na defesa dos direi
tos humanos, "Como poderiamos desejar outia
coisa senao a paz 7" perguntou, "A paz e a
paixao da^igreja, E se a igreja insiste,
algumas vezes com urgente angustia com referencia aos direitos e deveres do horaem,
e precisamente porque ela acredita jue esta e a unica maneira e a unica exigencia
indispensavel para se conseguir a paz,"
0 simposio continuou em dias seguirtes
com eventos que tomavam conta de todo o
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tempo disponxvel, AiIb das sete teses apre
sentadas, os participantes intemacionais
•foram convidados a falar raais informalmente com grupos compostos de profissionais
liberals, jovens, operarios, mulheres, religiosos, protestantes, e familias de prisioneiros politicos desaparecidos»
Com o guarda-chuva intemacional a
berto desde o Chile ate varies cantos da f
terra, cidadaos chilenos^ aproveitaram a
oportunidade para annnciar a formapao de
uma comissao Chilena de Direitos Humanos,
composta de cidadaos conhecidos e respeita
dos internacionalmente nas areas de cien cia, sindicalisrao, direito, literatura e /
educagao.
As artes estavam presentes durante
o simposio. Mais de mil pegas tinham sido
recebidas do Chile e do exterior sobre o /
tema direitos humanos para a exposigao na
antiga igreja San Francisco, Obras de artesanato, produzidas por desempregados,
comprovavam a riqueza da criatividade chilena, Composigoes originals foram tocadas
e cantadas, tudo focalizado no tema do sijn
posio "TODO HOMHM T3-' 0 DIREITO DE JER
PEooOA",
Talvez o momento mais eraocionante
no setor das artes ocorreu dentro de urn
prograna musical apresentado apos urn jan tar na Vicaria, Trinta mulheres, com seus
instruinentos de corda e percussao, canta ram uma composigao que haviam feito durante sua greve de forae a favor dos prisionei,
ros politicos desaparecidos, 0 nome da com
posigaoj
"Cueca Sola", A "cueca" e uma /
Das musicas folcloricas chilenas dangadas
por cassis, Enquanto as mulherestoeavam e
cantavam sua composigao, uma delas se reti,
rou do grupo para vir na frente do palco,
onde ela passou a dangar, sosinha, a
/
"Cueca Sola" ("Cueca Sosinha"), 0 corajoso
cantar das mulheres, acompanhadas pelo som
ritmado dos instrumentos, focalizando so -•
bre a solitaria mulher que dangava sem seu
oarceiro - - tudo isso era quase deraais /
para as emogoes, Pois que diante de nds es
t.vam trinta esposas de prisioneiros politicos desaparecidos, aos quais o govemo
chileno cruelment'e pretende declarar mortos por decreto presidencial.
Mas o refrao de esperanga emergiu
seguidaraente durante o simposio, inclusive
na manifestagao espontanea de estudantes /
que gritavam dentro da catedral, apos o en
cerrpmentol "Paz, justiga e liberdade" •'
Na reuniao solene de encerramento
na catedral, "Acarta de Santiago" foi lida
e assinada pelos participantes, Este do oilmen to sintetiza as preocupagoes surgidas
durante o simposio,
Numa entrevista a imprensa, o Cardeal Paulo Evaristo Ams resumiu a missao
da igreja no contexto repressive da realidade latino-americana de hojej "Nossa mis
sao," disse ele, "e transmitir esperanga",
E, no seu discurso ao Simposio Intemacional, ele daria o fundamento dessa missao 1

"Cremos era Cristo que raorreu e ressuscitou,
que esta vivo e presente na histpria em
todos os tempos,"

CARTA DE SANTIAGO DO CHILE

Reunidos em Santiago do Chile,
a
convite especial da Igreja Catolica de San
tiago para celebrar um Simposio Intema cional sobre "A dignidade do homem: seus
direitos e deveres no raundo de hoje" , os
abaixo-assinados, representantes das igrejas, organismos intemacionais e associa goes humanitarias de diversos paises
do
mundo, desejamos dar a conhecer o fruto de
nossa reflexao e intercambio de experien cias,
Ao cumprir trinta anos de existencia, a "Declaragao Universal dos Direitos
Humanos" surge para nos como o "ideal co mum pelo qual todos os povos e nagoes devem esforgar-se", Ela esta animando a todos
os que trabalham no raundo pelos principios
de um autentico huraanismo e esta inspirando nossos engajamentos e decisoes,
A "Declaragao Universal dos Direitos Humanos" proclaraa os conceitos funda mentais acerca do homem e da sociedade, /
que podem ser compartilhados por qualquer
pessoa, independents de raga, religiao ou
convicgao politica, Representa a mais alta inspiragao do homem "pela chegada de um
mundo em que os seres humanos, libertos do
medo e damiseria, possara desfrutar a liber
dade de expressao e de culto",
A nogao de Direitos Humanos tomou
-se o valor mais elevado que sintetiza o
desenvolvimento da pessoa e da coraunidade,
Por isso, nesses trinta anos a humanidade
chegou a uma consciencia clara e profunda
de que esses direitos devem ser concretize
dos,
Todavia a "Declaragao" continua /
sendo de um raodo geral antes de tudo ^ um
desejo e nao uma realidade. As experien cias que pudemos conhecer e compartilhar/
nesse simposio, resumera duras realidades /
que nos sentimos na obrigagao de denuncjar,
por serem obstaculos importantes no esforgo do homem para se tomar realraente pessoa. Observamos que:
- era um grande numero de paises filia
dos as Nagoes Unidas, os direitos
basicos da pessoa humana conti- /
nuam sendo violados de maneira dire
ta e sisteraatica,
- rauitos govemos impuseram sistemas
que relativizam o valor da pessoa hu
mana e nos quais a "razao de Estado"
e pretexto suficiente para se exercer as raais variadas formas
de

■
violencia institucionalizada e ate a
tortura,
- muitos paises estao govemados por
regimes, cuja politica e metodos usa
dos dividem os cidadaos em amigos e
inimigos, em vencedores e vencidos e
impoem uma estrategia de guerra em /
que prevalece a logica da eliminajao
do adversario.
- atras destes regimes existem com fre
quencia nitidos interesses economi cos, nacionais ou raultinacionais, /
que se sobrepoem aos interesses fun■iamentais da populagao local,
- nestes estados os princxpios eticos
e juridicos estao subordinados a um
dogmatismo rxgido e repressive,
- nestes regimes frequentemente encontramos servijos policiais e de inteligencia, com carjlter secreto e dota
dos de poderes absolutos e com to tal iraunidade, tendo como consequencia os piores excesses em materia de
seguran^a e integridade fxsica das
pessoas, levando a populajao a um cli
ma de terror generaliado,

'

e difxcil acesso aos servigos medicos e /
educacionais, 0 fato de que grande parcela
da populagao vive era condigoes sub-humanas,
patenteia uma violagao flagrante e massiva
dos direitos humanos e esta diretamente re
lacionada com a existencia de uma ordem economica intemacional injusta, A realizagao de uma nova ordem ecdnomica intemaci^
nal, complementada com uma nova ordem social e huraana nos arabitos nacional e inter
nacional, e portanto essencial para a promogao efetiva dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais.
Face a estas graves circunstanciasj
- Exortamos ^ a todos os cristaos r- ho- ' /
mens de fe do raundo inteiro a uniremse num esforgo comum de oragao e agao
de modo que irapelidos por essa mesma
fe, busquera corajosamente a verdade e
a justiga, e realizem um renovado esforgo para se criar a solidariedade
de grupos, povos e nagoes,

- a seguran^a das pessoas e a legxtima
seguranja da sociedade sao igualmente ameajadas por barbaros ataques /
terroristas contra v^timas inocentes,

- Chamamos a cada homem e mulher, para
que assuraam a defesa e promogao de /
seus proprios direitos e dignidade, /
considerando como dever absolute o respeito dos direitos alheios, susten
tando e difundindo o conteudo da Carta Intemacional dos Direitos Humanos
(Declaragao Universal dos Direitos Hu
nos, os dois pactos Intemacionais e
o Prbtocolo Facultative),

- tudo isso conduz a um cxrculo vicioso
d^ violencia e contra-violencia que
desintegra as condipoes da coexis.ten
cia social,

- Pedimos aos govemantes das nagoes qie
exergam seu poder a servigo dos direi
tos humanos, acatando e incentivando
as norraas e pactos intemancionais,

- a irracional corrida amaraentista de
sencadeada entre as najoes grandes
e pequenas, constitui uma grave amea
ga a Paz e uma escandalosa sangria de
recursos que deveriam ser destinados
a superagao das condigoes de miseria
que sofrera grandes setores da humani

- Apelamos. a consciencia dos ppvos para
recordar-lhes que a paz so pode ser /
construida sobre a base da justiga,
Ao concluir esta "Carta de dartiago do Chile" nos, os participantes des'te
Simposio, reafirmamos nosso compromisso
com todos os que consagram sua vida pela /
causa dos direitos humanos em todo o mundo,

Todos os direitos humanos e li berdades fundamentais sao indivisxveis
e
independentes, Os homens so poderao des Heiteramos alem disso nossa con frutar da liberdade e da justiga se forem
vicgao de que "a liberdade, a justiga e a
crigdas condigoes mediante as quais possam
paz no mundo tenham por base o reconhecimen
exercer tanto seus direitos civis e polxti
to da dignidade intrxnseca e dos direitos
cos, ^orao os economicos, sociais®e cultu iguais e enalienaveis de todos os membros
rais-, 0 desrespeito dos direitos civxs
e
da famxlia humana" , porque cremos sincedas liberdades polxticas nao constitui um , ramente que TODO HOMEM TEM 0 DIREITO A SER
atentado contra a integridade e dignidade
PESSOA,
das pessoas humanas como tambera um serio /
obstaculo para um processo
estavel
/
Santiago do Chile, 25 de novembro de 197^»
de desenvolvimento. Do raesrao modo o desres
peito dos direitos economicos, sociais e 7
culturais torna impossxvel a plena realiza
A Semana dos Direitos Humanos, organixada
gao dos direitos civxs e polxticos,
pela Comissao dos Direitos Humanos e Margi
nalizados da Arquidiocese de Sao Paulo, /
Em muitos paxses a maior parte /
reun^u, de 5 a 9 de dezembro, na parte da
manhg, teologos e agentes de pastoral vxnda populagao sofre de desnutrigao, analfados de varies paxses da America Latina ,
betisrao, baixo nxvel cultural, desemprego

•

Brasil, Chi3.e, Paraguai^ Mexico, Peru, e /
tambem de Angola e dbs ^-stados Unidos,

dia, saude, higiene e saneamento basico, /
transports, ensino para todos, lazer, ...

Ao final do encontro decidirara os participantes recolher algumas reflexoes
e
preocupagoes que dizem respeito aos ^ireitos Humanos: Direitos dos Pobres, e a pro
xima conferencia do Episcopado Latino Arae
ricano em Puebla,

Falar do direito dos pobres e sublinhar o
conflito social presents, hoje, no conti nerte e questionar radicalmente um sistema
opressor. Alem do mais, as raizes biblicas
desta defesa do direito dos pobres apare cem claras, Essa linguagem alternativa e
produzida por um povo pobre, explorado, my
ginalizado, que nao se reconhece, em sua si,
tuajao mais profunda e conflitiva, na defe
sa apenas dos direitos humanos,

m'Eric A lattoa; evangslhc e liberta^o
"Amas a justija e odeias a iniquidade"
Si,
8.

Seria grave, para a Igreja, satisfazer-se
com certa abertura democratica que conceda
liberdades
a algumas elites sociais, mas /
1, lire!tos Humanos: Direitos dos Pobres
nao transforraa radicalmente o sistema cani
talista opressor e que condena os oobres a
"Eu vim para que tenham vida e a tenhgn
"morrer antes do tempo". Assumir a oers em abundancia^, (Jo 10, 10).
pectiva dos direitos dos pobres na atual /
defesa dos direitos humanos e interprets Defender os direitos humanos hoje e tarefa
urgente d? America Latina. A Igreja, em mui los a partir disso evitara cairmos na arma
dilha montada pelo sistema.
tcs lugares, esta comprometida nessa luta
e com frequencia e a unica voz que pode le
2. A Forca Hjstbrica dos Fobres
vantar-se para defender os raais elementares direitos violados,
"Nao edificarao para que outros hsbiteml
nao plantarao para que outros comam ...
Ebtretanto e necessario evitar caimos nu
os meus eleitos disfrutarao de todas /
ma posi^ao liberal nessa luta, numa defeas obras das suas prbprias maos. Nao
sa de liberdades poliiicas que^nao muda a
trabalharao debalde". (Is. 65, 21-23).
'es+rulura social e a base economica,
0 contexto autoritario leva alguns a acreMais ainda a mister nao fazer o jogo da ditar na fragilidade dos movimentos popula
queles que, na America Latina, se esfor res quando, pelo contrario, a Aitude de /
defesa dos interesses estabelecidos indica
jam em criar uma "face mais humana" do sis
a consciencia que os setores dominantes /
tema capitalista, Referimo-nos em parti cular aos direitos humanos que fazera parte
tern do perigo que correm seus privilegios,
da politica de Carter, Nao queremos dizer
que nao seja necessario defender os direiNos ultimos anos se constata uma vitalidade
tos civis e politicos. Afirmamos que isso
crescente nos niveis de consciencia, organi
e anenas uma parte da luta pelos direitos
zajao e aqao das lutas populares, Isso se
humanos e que, se enfatizada de modo dis expressa na multiplicapao de diferentes titorcido, podera ofuscar a globalidade do
pos de organizaqoes e tambem no desenvolv^
problema.
mento das comuni ;ades eclesiais de base.
E por isso que cada vez mais se fala dos
Nelas esta' nascendo uma alternativa social
a_reitos dos pobres, Essa linguagem, que / ■ e oolitica para a sociedade latino-americapor sinal retoma.a linguagem bfblica e de
na. Nesse sentido os considerados fracos,
j'edellin, quer sublinhar o que realmente
os pobres, estao demonstrando sua forpa his.
esta em jogo nas realidades comumente tratbrica e sua capacidade de proper um novo
tadas ao-se abordar o assunto de direitos
projeto social e de transforraar a sociedade.
humanos,
Vao surgindo novos tipos de experiencias de
organizagao, de comunicapao popular de re
sistencia e de luta! assciapbes de amigos
Palay de direito dos pobres e falar do dide
bairro, de favelas, e de moradores dos
reito que tern os oprimidos da America Laloteamentos clandestinos; clubes de maes,
tina de viver, de lutar por seus direitos
em todas as dimensoes. Frente um sistema /
centros de defesa dos direitos humanos, cen
que escraviza e mata, apelando enganozamen
tros de educapao popular, rautiroes, movimen
te para a justificativa crista, a luta pelo tos de custo de vida ...
direito dos pobres e reafirmar a vida e a
esperanja da vida e da liberdade, centro /
0 movimento popular coraepa a se expressar
da mensagem crista,
por si mesmo com linguagem e estilo proprio
a partir de sua ^xperencia concreta, por /
E promover em concrete tudo a que o homem
meio de um sem numsro de textos, carHLhas,
faz jus para viver com dignidadet trabalho, cartazes, canpbes, literatura de cordel ..
A luta popular se manifesta, por exemplo,
associajao livre, salaries justos, condi/.
nos recentes acontecimentos de greves, nas
joes humanas de habitajao, alimentajao sa-
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rpivindicajoes por transportes nais numerosos, melhores e de prepo mais acessiveis,
por moradias, por 3ervi;os a comunidade,
"a area r^ral sao demonstrapao dissoi resistencia a expulsao da terra, oor parte
dos posseiros e comunidades indigenas, or
gani.zapao da coinercializapao dos produtos
apricolas,..
"os neios oopulares, as comunidades ecle^siais oe base procuran ligar suas experien
cias concretas de organizajao e luta com a
forpa e a esperanja da Fe. Isso leva a crla
pao de novas fomas de celebrajao e de nonovs ministerios, dentro e fora da comunidade (catequistas, ministros da palavra, /
animadores de comunidades, ministros dos
enfermos, etc,
fundamental, nessas comunidades, a desco
berta da Palavra do denhor atraves de uma
ieitura corapronetida da biblia. lefletir /
o ivangelho a partir de um compromisso po
1
itico e maneira nova de fazer teologia e
prime o direito do povo pobre e cristao
de pensar a sua experiencia do -^enhor e a
sua presenja en nossa historia, lm nenhum
lugar celebra-se com mais ale^ria e espe ranca libertadora de Jesus Iristo de cue
nessa comunidades eclesiais que surgera das
bases pop*'lares,
3. "
?ao

maneira de compreender a missao e tareioS
da Igreja face aos desafios historicos con
cretos. Foi, precisamente aqui, que mui tos puderam constatar com toda evidencia ,
que a Igreja esta nascendo e crescendo "'a
partir do povo" sob a agao do Espirito,
Por isso e que o tempo atual do nosso -ontinente e da Igreja se revela con forja^es
pecial como 'o tempo da i^speranja , — sao
precisamente essas comunidades de opera rios, de camponeses, de favelados, de in digenas, de estudantes, de intelectuais e
de agentes de pastoral que, ao longo do
process© que vai de Kedellin a Fuebla, pro
varam sua fe e seu compromisso, os oue nos
lanpam nesta luta,
t neles que a Igreja vive sua esneranpa e
seu future, sua santidade e sua profocia.

Sao Paulo, 10 de dezembro de 19TB
302 Aniversario da Jeclarapao UnjL
versal dos Gireitos Humanos.

Gomissao Arquidiocesana da Pasto ral dos Eix^itos Humanos e Margins
lizados de Sao Faulo0

-stai sempre prontos a oar a ra da esperanja
(l'Pd. 3» 15)•
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^ce ao acontocimento de Puebla, experimen
t.anos serias e legitimas inquietapoes por
nos assunidas no acorapanhamento do povo,
Tememos a equivoca das problematicas e
o
fechamento dos caminhos, Tememos a inversao dos nroblemas, sublinhando-os "a secula
rizapao'" e nao a pobreza da grande maioria
io oovo latino-americano como o verdadeiro
lessfio para a evangelizajao de ncsso
Continente, Tememos cue se sublinhe "o con
sumismo" e nao a KISSRIA GIAAIj AAJICiiLI-A—
A como elemento central na realidade econom ?a do nosso povo, Tememos que
se
confunda a autentica consciencia historica
do povo com "ideologias exoticas". 1'ossa
^reocupapao mais profunda, como portadores
la fe, diante de Fuebla, e que dE IGI10RE A
VIDA JC3 POBP.EG que, de modo privilegiado_,
pertence a Igreja. be a experiencia crista
do po\y3 que luta por sua libertajao ficar
ausente, a Igreja ficara' irremediavelmente
mutilada,
'^uando as comunidades cristas conseguiram
contato com o documpnto de consulta para
Puebla, sua resposta demonstrou extraordinario poder e uma criatividade por toda /
a America Latina, Isto significou a vitali
dade e a maturidade de seus processos, Foi
a manifestagao meridiana de sua conscien- .
cia de Igreja e da responsabilidade histo.
rica por elas vivida em ®u contexto pro -.
prio. Foi a interpretajao pratica de sua /

r'alMSIRO COKGAESJC OS DEFE3A DOS DIREITOS
HUI-.ANOS, REALIZAGO R. ASSUNQ^O, DE 8 A 10
DE DEZHSRO

Mais de 300 pessoas participaram do pri^ei
ro congress© do genero ja realizado no Paraguai. Compareceram membros da oposiao, /
lideres sindicsis, estudantes e trabalhado
res catolicos, ben como representantes de
orgaos intemacionais como a Anistia Inter,
nacional, a Liga Intemacional de Direi tos Humanos e a Gomissaocfe Pastoral da Ter
ra da Igreja do Erasil.
Sstiveram presen
tes tarabera o emlqaixador norte-americano no
Faraguai, Robert V.rhite, e funcionarios das
embaixadas inglesas, francesa e slems,
0 congresso discutiu todos os aspectos dos
direitos humanos - liberdades fundamentals,
educagao, indios, crianjas, trabalhadores,
estruturas socials e economicas, processua
listica penal e relajoes intemacionais.
Os nilhares de exilados paraguaios tambem
foram lerabrados. Lara de'Castro, presidente da Gomissao de Defesa dos Direitos Huma
nos do Paraguai, que organizou o congresso
disse que o seu principal objetivo era com
bater a injusti?a. "E parte da respnsabili
dade - acresecntou - cabe aos que se man tem indiferentes e coniventes com a injustija".

I
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A Assembleia Permanente pelos Direitos Hu
manos - A setima sessao do Conselho de Pre
sidencia da Assembleia Permanente pelos Di
reitos "umanos, reuniu-se em Buenos Aires
no dia 7 de setembro, e enviou uma nota
so presidente Jorge Rafael Videla.
-•a referida com\inica?ao a Assem
bleia Pemanente afirma que se dirige
ao
tenente-general Videla respondendo ao seu
convite para que ''os hornens de bem" en viem sugestoes para a proposta ^olitica
nue as For?as Aramgdas estao oreparando.
Je acordo com o Conselho de Presi _
iencia da Assembleia Permanente a referi!a proposta politica requer como condi;ao
previa, urgente e indispensavel, que
se
tomem as seguintes decisoes:
- Infornapao circonstanciada por parte do
Governo sobre a situajao de mil'nares de
oresos desaparecidos, A Assembleia Permanente ja docnraentou en dois docu".en tos (duas presentaciones - ?) g prisao
de 3.011 pessoas pelas Forpas Armadas e
de Gegur.a.npa e o seu imediato desapareci
men to. OBservadores responsa'veis considerara que o numero total dos chamados
"desaparecidos" oscila sntre 15 e 30.000,
_ ror fim inediatamente aos procedimentos
irreguiares e clandestinos con sua seque
la de sequestros, assassinates, torturas,
saque^, vexames e outros atos de terrorisno. Este tipo de atividade por parte
das Forpas Aramadas e de Geguran^a confi
-'ijra um verdadeiro terrorismo de Bstado.
- Resolver a situajao dos ^,000 detidos a
disposijao do Foder Gxecutivo Nacional
que estao nesta situajao, em muitos ca sos, ha roais de tres anos, sem process©
nen acusapao formal. 3 indispensavel que
o Governo, cumprindo com suas^obrigapoes
legais, os coloque a disposipao da Justi
pa on, em caso de nao existir suposipao
(.presuncion ?)
de que tenham cometido
algum delito, os liberte ou Ihes conceda
sem
limitapoes, o direito de oppao para sair do pais, garantido pela Gonsti tui^ao Nacional. A esse nunero de U.OOO
devem ser somados os detidos a disposipao das autoridades militares, e cujo nu
merwse desconhece,
_ Kelhorar substancialmente as condipoes
dos carceres, que sao subhumanas, eliminar os vexames de que sao objeto os presos e sua familias quando os visitara, E
estabelecer este direito nos estabelecimentos do centro e norte do paxs, onde
os detidos permanecem ' totalmente isolados por disposipao do Comandante do Terceiro Corpo do Exercito,

0G DSSAPARHJTDOS

No dia 21 de novembro o jomal El Jia de
La P'lata publicou um anuncio colocado /
por familiares e amigos dos "desaparecidos" das zonas de La Plata, Berisso e /
Ensenada, entitulado "onde estao nossos
filhos."
Ehderepado as autoridades do poder
executive e judiciario, disse que, fren"te a incerteza sobre a existencia de seus
filhos, "Somente pedimos a verdade",
Uma lista de quase 250 nomes se guiu. 0s desaparecimentos aconteceram en
tre 1975 e 1978, com a maioria nos anos
1976 e 1977.
Em dezembro, o jomal El Clarin pu
blicou uma lista de 159 pessoas dado?
como desaparecidos e cujo paradeiro, de
gcordo com o jomal tinha sido descober
to pela Division Busqueda de Personas De
saparecidas, da Buoerintendencia de In vestigaciones de la Policia Federal em
Buenos Aires,
De acordo com o jomal, eles foram
devolvidos aos seus lares, ben como 40 me
nores que estavam em instituitos e cujos
nomes por exigencias Regales nao puderam
ser publicados,
0s familiares e pessoas interessadas em conhecer mais detalhes sobre os
nomes foram convidados a procurar a Divi
sion Busqueda de Personas Desaparecidas,
Belgrano 1549, piso 2, oficina 267, /
Buenos Aires,
Em dezembro, a Assembleia Permanen
te* por los Derechos Huraanos enviou um
abaixo - assinado com 37.000 assinaturas
ao Presidente da Republica, pedindo informagoes sobre os desaparecidos e o jul
gamento legal dos prisioneiros.
No dia 2? de dezembro o governo ar
gentino decretou uma anistia para 253 7
pessoas presas sob a acusa5ao de violar
as normas do estado de sitio. Uma nota
oficial disse que 193 deles deiaarao de /
estar a disposipao do Poder Executive, sera
raaiores explicapoes, que 40 ficarao em
liberdade vigiada, oito estrangeiros serao expulsos do paxs, quatro passarao a /
prisao domiciliar, e oito terao autorizapao para sair da Argentina,
0 taraanho dessa anistia pode ser calculada quando se sabe que a embaixada ane
ricana em Buenos Aires compilou uma lista
detalhada de 9»100 desaparecidos,
3*256
presos e 650 mortos desde o golpe mili .tar de marjo de 1976 ate raarpo de 1978.

J4
JJF.M'UA JUA ARormiJA
A partir 'la proxima semana "FA.-.A TIM nao /
publicara ^uas ''FICKAS DE COZITv'HA". Ourante ouatro numeros sustituiremoa este serv^i
jo por outro. For um servijo que Hiz res peito ao nosso pais. A partir Jo proximo /
rvamero daremos quatro cartoes postais com
i'sagens da Arsentina hoje, Um pais com gen
te que trabalba, que caminha li^remente /
pelas ruas, com crianjas que brincan em
suas prajas e parques. Um pais que acaba /
de sair de uma guerra mas que ja sabe de
um ruturo melhor, Esses oostais, que tern
oor titulo "ARCrFNTH'JA, TO jA A V^JjAJE" /
^
*
tern um proposito, -cue cada 'xma das mulheres argentinas e suas familias possar re^
ponder com seu proprio punho a letra a fe
roz camranha antiargentina desencadeada 7
na Aurora e Astados Unidos,
.ara isto, vamos dar-lhes a lista com os
enderejos de todos aqueles que levantaram
a voz para nos condenar sem nos conhecer,
se-m nada saber sobre a tremenda realidade
que vivemos Jurante quase tres anos. La
es'iara', entre outros, o enderejo das fi liais da ^nistia Intemacional, por exemplo.
rarece-nos que a mulher hoje quer partici
par de tudo aquilo que diga respeito ao
seu pais e esses postais enviados ao exte
rior modem ajudar a que "i a fora nos jul • •uem meihbr,
•ssim, qs cue criticaram, os que nos jul'•ararn, receberao nosso testemunho, nossa
resposta.
•jesde ja, pedimos desculpas por priva'-las
durance quatro niimeros das Fichas de Cozi
nha, mas realraente estamos convencidos de
que '•'ale a pena,
(A

^vista Argentina oara mulheres PAIiA _
15/7/78)

B^hGL^; A ^PUL-JAQ JL ckileucs

A cidade chilena de Funta Arenas vive todas as ilusoes e fantasias de uma Zona /
France com crescentes importajoes de car
ros ultimo modelo, televisoes coloridas e
whiskies, em meio a altos indices de desemprego, ma nutripao infantil, evasao es
colar e crescente prostituijao juvenil, 7
alcoolismo e carencia de habitajao. Agora,
a macija expulsao de migrantes chilenos
da Argentina, causada pelo conflito cada
vez mais grave existente entre os dois
raises por questoes limitrofes junto ao
canal de 3eagle, piorou ainda mais a si tuajao.
Astes migrantes vieram do norte do Chile,

particuiarmente de Chiloe, fugindo da fal ta de terras e de empregos e em busca de /
meios de sobrevivencia no "'boom* da cidade
de Funta Arenas, Lncontrando apenas ilusoes
eles nrosseguiram ate a Patagonia Argentina,
onde existera hoje 3^0000 migrantes chilencs,
segundo estatisticas oficiais, responsaveis
por ^0 a 70>o da mao de obra de algumas cidades mais ao sul, 0 fluxo aumentou progres
sivamente nos ultimos cinco anos com a dete
rioraqao da situagao economica no Chile,
^arantindo mao de obra barata a minerajao,
a construqao civil e as em^resas texteis
e de criaijao de gado bem como a zona rural
da Patagonia, Trabalhando sazonal ou •ermanentemente , geralmente os migrantes nao
tem documentos e por isso sao enoregsdos
sem a garantia de contratos, Luitas vezes
sao forjados a deixar esoosas e filhos no
Chile, pelo menos ate que consigam se esta_
belecer.
No momento estes chilenos que ajudarara a
construir a economia desta regiao argentina estao sendo expulsos desumanamente, A
desculpa e a falta de documentos, Sles sao
presos em rondas notumas e colocados em
caminhoes abertos para serem leve.los a /
fronteira, apenas com as roupas que este
jam usando, Tudo o que conseguiram com o
seu trabalho - casa, moveis e roupas - e
frequentemente ate mesmo suas familias
/
sao deixadas, principalmente nos casos en
que a esposa e argentina.
A Igreja Catolica assumiu a causa dos migrantes em Funta Arenas e Puerto Natales,
abrindo Lscritcrios de I-.igrajao Apara garan
tir assistencia, pastoral, pconomica, mo ral e documentacional.^O Exercito da^ Jalva.
jao e outras instituijoes tambem estao aju
dando, frequentemente assistindo aos mais
necessitados em alimenta?ao e habitajao.
Foucos migrantes desejam voltar as suas /
terras em Chiloe porque §abem que os espers apenas a niseria total, Eles preferen
esperar ate que a situaqao entre o Chile e
a Argentina melhore, Os que ainda permanecem na Argentina vivera em temveis conclijoes, geralmente em casas sem eletricidade e agua, nos ''cogumelos" das favelas do
Eio Gallegos, sofrendo especiais dificuld^
des fisicas e psicologicas durante os sev£
ros invemos,
Um jovera eletricista, abrigado agora pelo
Exercito ds Galvajao depois de trabalhar
um ano e meio en Ushuaia, explicou;
"As expulsoes sao devldas exclusivamente
aos problemas atuais entre o Chi^e e a Ar
gentina, 0 problema das ilhas e fronteiras
levou a estas ampanhas contra nos chilenos,
Muitos de nos tinham seus documentos em or
dem mas no momento da prisao forara rasga dos pelos proprios soldados. Fomos mal tra^
tados, E finalmente expulsos."
Puerto Natales, para uma populajao de 16 a
18 mil habitantes, convive agora com 1200
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• a 1600 desenoregados vindos das minas de
■"?rvao de ;iio durbio. Alguns trabalharam
nelas por mais de 20 anos, Sra fevereiro /
•ipssado (197^)» 0 general Pinochet visitou
a regiao e prometeu criar novos empregos /
mas nada foi feito ate o raomento, Snquanto
isso, todos que vao as autoridades de Punta
Arenas em busca de auxilio ouvem que nada
pode ser feito ja' que os problemas foram
criadns pela .Argentina, Kagalhaes tomouse uma regiao de angustia e desesnero. degundo 0 bispo de r?unta Arenas, dom Tonas
Oonzalez, a situacao so pode ser superada
com a uniao dos trabalhadores e com o apolo
da Igreja fiel a seus compromissos com os
d^sempregados, raigrantes e repatriados,
uinze tnulheres que sao familiares dos pre
sos desa-^arecidos se acorrentaram ssnortas
dc edificio da Cepal em Santiago, dia 6 de
povembro deste ano, para reinvindicar "a
consciencia de todos os homens que tern a /
responsabiliiade de dirigir seus povos e a
consciencia da opiniao publica nacional e
int^rnaoional para que exijam como nos uma
resposta imediata do Governo lilitar sobre
a vida de cada urn dos presos-desaparecidos'.'
:
'a declaragao, que foi entregue, sustentam
:ue "temos a convicgao de que urn grande nu
mero dos presos-desaparecidos estao nos /
centros secretos de reclusao, em varies /
pontos do pais. Diante desta situa^ao
temos a obrigajao e o direito de exercer
toda nossa capacidade de amor para salvar
suas vidas". No mesmo dia enviaram ao decretario geral da ONU, Kurt Waldheim, uma
carta em que solicitam "que o Grupo Ad-Hoc,
que estfa encarregado do caso do Ghile conti
nue nas'suas fun?oes ate obter uma solugao
definitiva para o nosso problema." Pedem,
tambem, que o organismo interceda para evi
tar que seja promulgado o decreto lei - /
anunciado pelo Governo - que reduz 0 prazo
oar? a declaraqao de morte suspeita. A esse
resoeito afirmam:
"Sabemos que a OKU tern
a autoridade e as faculdades necessarias' pa
ra impedir que se promulgue este decreto
-n.." 0 moral e juridicamente inaceitavel",
jepois de terem permanecido tres boras, diI arte do edificio da Gepal, acorrentadas, nu
'eran conversar com o sub-diretor da Cepal,
-jr. ranuel Balboa, os familiares foram li bertados das correntes por funcionarios do
organismo intemacional sem que houvesse in
cieentes de nenhuma natureza com os carabi.
neros que tinham chegado ao lugar. Bslboa
ccmprometeu-se com os familiares para que o
texto da carta e as petijoes fossem entre
jues ac ^ecretario Gerald? OKU num curto
-^spago de tempo.
■ . 0 1:1 - l .J -i O --JAmj:
Para muitos observadores, a verdadei
ra. razao para a disputa da Argentina com
o Chile sobre os limites territoriais no
Canal de Beagle, e a necessidade de des viar a atenqao dos reals problemas do
/

pais - a deteriorada situagao economica,
a junta militar dividida, e a magnitude
da repressao politica.
As operaqoes militares fornecem urn?
desculpa pars por a economia do pais em
pe de guerra para introduzir uma economia
de guerrs exigindo ainda maiores sacrlf1cios da populaqao, e a defesa da soberania nacional pode ser utilizada para tentar criar apoio popular para urn regime /
impopular,
Gualquer que seja 0 resultado d^ conflito, vitinss diretas la guerra ja existemj os chilenos que vivem e trabalhsm
rta Argentina, tratados como cidadaos de
segunda classe, e eventualnente como iniT.igos,
0 numero de chilenos na Argentina es'a
estimado- em 550.000, 300,000 deles em ?_?
tagonia. Bm almurcas cidades do sul formam
entre U0 e 70,■> da populaqao. Bste numero
cresceu durante os ultimos 5 anos com' a
piora das condijoes economicas no Chile
fomecendo mao de obra barats,
CORFOi JKCONTGADOb U-. OKA 1 r A A_>Ai-' JC. Au.-t
F:i ct0 D 1;

0s restos de quase trinta corpos foram
encontrados em uma mina abandonada, cha mada "Loquem", perto de Talagante, 50 km.
ao sul de Gantiago,
A existencia do cemiterio clandestine
foi denunciada a urn sacerdote. Uma comissao composta do Bispo Auxiliar de -Santiago, Don Enrique Alvear, do Honsenhor
/
Cristian Precht, da Paroquia da Solidarig
dade, de advogados e de periodistas muito
conhecidos, vis'-ou
a mina para invest!
gar a denuncia e encontrou os restos dentro de urn fomo de cal. A Comissao descobriu os corpos e outros restos humanos,
todos queimados, cobertos parcialmente
por uma camada de terra,
luando a Suprema Corte de Justiga rece
beu a denuncia, nomeou urn juiz, Adifo Banados, para dirigir as investigaQoes. /
Ate 0 dia 10 de dezembro foram descobertos cerca de 30 corpos.
Kediccslegistas dirigiram ? reconstn;ao de quatorze corpos, a partir de seus
restos, incluindo o de duas mulheres,
0 achado causou um alame corapreensi vel entre as familias dos detidos e desaoarecidos, cujos e^forqos para acha-los ^/
tern sempre encontrado uma pare'e de silen
cio. Ainda que a realidade seja craiel, es
tas familias prefeririam saber algo con creto e recuperar a paz perdida ante s

16
continuar a cruel incerteza na qual tem /
vivido ate agora,

PARAGUAY!

jjsta iescoberta poderia, tambem, ser a
chave para achar os responsaveis envolvidos em crimes tao espantosos que clamao
justi^a ao ceu,

Quatro merabros do partido Comunista Para
guaio morando na cidade fronteiriga ar - ,
gentina de Puerto Iguazu foram detidos
pela policia argentina e entregues a policia paraguaia If dias mais tarde,

Fontes da Igreja dizem que ela so busca a verdade, porque a reconcilia^ao que
p.ecessita um povo dividido parte, antes
de tudo, da propria verdade liberadora,
FIT'' jA GPJ27E DE FORE

No dia 6 de outubro, cinco presos politicos terminarara uma greve de fome de 57 /
dias, uma das mais longa na historia mundial, depois de receber garantias do go vemo para um pronto atendimento de suas
reivindicajoes, Porem, depois de verem
publicado um comunicado na imprensa local,
^les foram mantidos incomunicaveis durante seis dias e, no dia 17 de outubro, foram transferidos da Policlinica da Foil cia - onde estavam em recuperajao - para
•res postos policiais^diferentes (a ten ceira, a quarta e a setima Gamisarias.)
A declarajao, publicada no dia 7 de outubro pelo jomal HOY, e assihada por Narcio
Otumpls, aegino Ibarra, dantiago 'kJlon,
Gumersindo Britez Coronel e -'kxiolfo -iluar
do Bogado Trackbackman. A Integra do do cumento e' a seguinte;
"Ao povo Faraguaio
Koje nos decidimos, depois de 57 dias, en
cerrar riossa greve de fome pela liberdade
de todos os presos politicos.
Tomanos esta decisao para atender os oedidos para terminar a greve feitas per nos
sas familias desesperadas, pela Comissao
de Befesa dos Direitos Huraanos do Faraguai,
pela Juventude Paraguaia pelos Jireitos Hu
manos, por trabalhadores, estudantes e or•ganiza^oes canponesas, por varias persona"•.idades do mundo artistico, intelectual e
profissional, isto e,. por •:odos os cida
daos que expressaram sua solidariedade pa
ra conosco e a quem devptamos nosso mais
tr^fundo respeito.

« libertajao de novos corapanheiros deti
dos, a ida a julgamento de doxs outros
e, finalmente, a media^ao do ComitS de X—
grejas oferecendo garantias para nossa ra
pida libertajao, constituem o sucesso des
ta luta, realizada gramas a ampla solidr
riedade demonstrada pelos cidadaos,

3EQUSSTRAD0S DA ARGENTINA

Em Assuncion eles foram mantidos durante
11 meses num calaboujo, onde foram subrae
tidos a toda sorte de torturas.
A 2 de dezembro de 1977 eles foram trait
feridos para a prisao politica denominada "Snboscada". Tres deles foram liberta
dos entre julho e novembro de 1977 apos
terem tornado parte em duas greves de fome, Gegundo o testeraunho de uracfeles que
atualmente se encontra na Europa, durante
sua prisao, ele viu diversos argentinos
entre os quais Alejandro Logoluso e sua
esposa Maria Landi, Juan Jose Fenayo e /
Jose Pel, e, dois uruguaios, Insaurralde
e Nelson Santana.
URUGUAI *. PRISIOKEIROS POLITIC Ob OBjUGA DOS A Fi\GAR DESP6SAS CARCERAiIIAS

Os prisioneiros politicos uruguaios estao
obrigados a pagar despesas de "hospedagem"
pelo tempo em que joermanecerara cumprindo
peqas, como condicao para serem libertados
apos o curaprimento destas,
Transcreve-se, abaixo. uma conta
/
apresentada a um preso politico uruguaio /
que so foi libertado depois de fazer seu /
pagamento,
"Justija Kilitar,
Despesas de alimentaqao, vestiario e esta
dia.
n2
No processo de
•
,,,,,,,*, n» ••,«,,«, livro
fls,
conforme o que e decretado
pelo ,,,,•• n, #,•••••, de ,,•••*• data /
de
os custos de alimentagao, /
vestuario e alojamento do detento milltar
detido a
e
solto a
estabelecidos confor
me determinacao do Supremo Tribunal Hilitar, como segue!
Ano 1972
dias?a 1.50 pesos
Ano 1973
dias a 2,50 pesos
Ano 197^
dias a 3*50 pesos
Ano 1975
...... dias a 5.00 pesos
Ano 1976
...... dias a 7.00 pesos
Total

A esperanja de liberdade que nos encoraja
boje e fundamentalmente baseada nas profundas convicjoes liberals liberals e de
mocraticas, nais uma vez reveladas pelo ""
povo do Paraguai",

pesos

Montevideo, ...., de .«•. de
0 Secretario
lo. Tenente
(assinatura)

- ••

17
"a ?ircular n, 18 datada de lo, de dezem'.to de 1978, 0 Secretariado Intemacional
■ ie Turistas para Anistia no "ruguay, sed^
do en Paris, exaninou o costune do ^over
no rnilitar do 'Jrusuay, on cobrar despesas
de "hospedagen" dos seus 'oroso£ politicos,
Os fundos levantados seriam usados para
financiar os custos dos servijos de re- /
pressao.
degundo os jurlstas, foi desenterrado urn
velho dispositivo do direito penal uru guaio depois de mais de ^-O anos de desuso
pelos juxzes civis, para justificar a cobranja de tais despesas. (Artigo 105, do
Codigo F-^nal, embora o Artigo 106 exclua
da obriga.jao as pessoac de baixa renda ou
co® enoar^as de famxlxa.)
Na pratica esse oispositivo nunca foi aplicado ate que os Juxzes Auditores dlitares condenaram grande n 'nero de opo
sitores politicos do regime e descobri
ram uraa nova fonte de recursos para os
servijos de seguranca .
C'a cis'.vS vao fixados segundo cri.er-os
secretes, insusceptiveis de recurso legal
e sendo reajustados anualmente
porcentagens decididas pels adninistra;ao da /
prisao. Assira, de 1,50 pesos por :ia
1972, esses custos foram elevsdos -^sra
15 pesos nor dia. er. 1978.
rr^ cio
, ros scltos
1,97' , d'epois de /
cunnriren 5 anos de prisao, tiv^ram de pa
"~r 0 ^cuivalente a 1,700 dolares, ou sea, acin? de 20 vezes o salario mini ID
a t lal que e de On dolares.
r- r -•
nao S£C' ^ol^os 9ta
ie,:' c
efetuado. '
casos em que as /
"ar'.Ilias dos oresos alienar '.odes os seus
Pens pars po.'er satisfazer o pagamen'o.
ecre'.a^ia-io Irl^rnacional do .urisno /
considera as cobrangas extorsivas o He ,5 is porque;
1. C dispositivo legal vem sendo anlicado
de forma discrininatoria sonente a pr^e
30S polltiCOS,
?. Vem sendo ignoraao 0 que estipula o Ar
tigo 106 segundo o qual as pessoas de
■a ixa renda ou com encargos de farrlia de
vem sor exonerados desse pagamento,
3. As sonas sao estabelecidas segundo cri
terios secretos e sem qualquer contro
le, direito a recurso ou discussao. As J
nesmas, ademais, nao corrtesoondera a inade
quada alimenta^ao oferecida, a roupa fiorne
cida (l avental nos ultimos 3 anos) ou o
fato de que, na realidade, as familias dos
presos politicos foi quern na mvibr parte
os supriu de alimentajao e roupa,
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oagos, portanto sem chance de poupar qual
quer inportancia em dinheiro.
6, As autoridades militares transfornaram
um dispositivo cujo conteudo era obri'g^jao de natureza civil em uma exigencia
para impedir que os presos recobrera a liberdade. Nesse sentido, prisao por divida, expressamente proibida pela legisla 530 uruguaia desde 1829, foi reimplantada,
0 Secretariado Intemacional tem provas
documentais dessas praticas e pretende
denuncia-los aos organismos intemacionais
que cuidara da protejao dos direitos humanos.
BRAS EL!

C0MGRS330 NACIOHAL PSLA ANISTIA

Realizou-se de 2 a 5 de noverabro, Sao Pau
lo o I Congresso Nacibnal pela Anistia,
que contou com a participapao demais de /
quarenta entidades de Anistia no Brasil,
Estiveraxn presentes personalidades internacionais, como o jurista italiano Lelio
Basso,_o jurista frances Louis Joinet da
Comissao Intemacional de Juristas Catoli
cos, Andre Jacques do CIKAiJ, organismo in
temacional de apoio a refugiados politicos, Etienne Bloch do Comite de Solidarie
dade France-Brasil, Paulo Chilly Hart da
Associajao dos Juristas Progressistas de
Genebra, Jean Bernard •Jeer representando
diversos organismos suipos em luta pelos
Direitos Humanos e o deputado Carlo Fra
canzani representando 0 parlamento italia
no.
Do Brasil participaram diversas entidades
profissionais tais como, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia
/
(SBPC), a Conferencia Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB;, a Ordem dos Advogados /
do Brasil (OAB), a Somissao de Justiga e
Paz (CJP), a Comissao Fro-Uniao Nacional
dos Estudantes (UNE), Associagao Brasilei
ra de Imprensa (ABI) e Movimento Democratico Brasileiro (MDB), alem de mais de
uma centena de representantes de entidades
profissionais,
purante tres dias se discutiu os rumos da
luta pela Anistia no Brasil, questoes re
lacionadas com exilados, questoes relacio
nadas aos desaparecidos, aos presos e per
seguidos politicos brasileiros,
A nova lei de Seguranga Nacional e a
/
questao da tortura tiveram especial atensao.

U, As cobranjas sao feitas inclusive aos
presos que ja tiveram seus bens confis
cados por terem estes sido direta ou indi
retamente utilizados no que o govemo
J
considera ato politico,

As resolujoes principals do Congresso fo ram:

5. As cobranjas sao tambem feitas a presos
submetidos a trabalhos forjados e nao

1 - Publicar um dossie com todas as denuncias que fonm trazidas ao Congresso,
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2 - f<ejeitar quaisquer reformas na Lei de
iieguran^a Nacional em vigor, tendo em
vista que ela deve ser revogada, assim
como a todos os demais stos e leis de
excejao.

w
—-—r~

em andamento de forroapao de uma CPI
que apure os atentados terroristas,
-

3 - Adotar Resolu?ao sobre os Lxilados,
com base no relatorio da Comj_SSa0 de
Exilados e Banidos,

pugnar pela forma^ao de um Bloco Parlamentar pela Anistia, conforrae a sugestao da Comissao de Parlamentares /
do Congresso,

-

k - Implementar uma campanha nacional em
torno de esclareciraento da situaijao
dos mortos e desaparecidos, com base
no relatorio da Comissao de Mortos e
Besaparecidos e da Carta, bem como no
dossie preparado pela Comissao,

Concluir asjornadas com a oemana Nacio
mal pela Anistia que tenha o 18 de f
Abril como Bia Nacional de luta pela
Anistia,

6 - Incentivar e criar condijoes para /
implantagao de nucleos setoriais e
populares pela Anistia,

L - Realizar Jornadas pela Anistia a come jar desde ja, constando de uma serie
programajoes nacionais, alera de outras
regionais e setoriais,
Iihtre as atividades nacionais, destaca
rnosj
-

-

mobiliza^io contra o projeto de reforma
da LSN, inclusive indo a Brasilia quan
do de sua votagao,
realizar diversos atos religiosos, e curaenicos, publicos, etc., pela anis tia quando do proximo Natal,

-

coraemorar o proximo dia 10 de dezembrc^
aniversario da Declarajao Universal dos
Direitos Humanos,

-

mobiliza9ao em torno dos proximos julgamentos politicos,

-

mobilizar uma campanha de solidariedade face a situagao dos exilados brasileiros Flavia Schiling, presa no Uru guai e Flavio Kutzi, preso na Argentina,

- mobiliza5ao era torno da situa?ao de pre
sos politicos, entre asquais destacamos;
a situagao da medica Selma Bandeira,
nresa no Recife e que nao ten recebido
o tratamento adequado em face da grave
situagao de saude era que se encontra,
exigir a libertajao de Norma Sa Pearei
ra, mantida presa com^pena ja cumprida, exigir a transferencia dos presos
ppliticos de Linhares (Juiz de Fora)
para Belo Horizonte,
-

-

apoiar os esforgos que Candido Pinto
fez para identificar criminalmente os
responsaveis pelo meti&hamento que so
freu e em decorrencia do qual ficou 7
paralitico, em 1969» no Recife,
I
pugnar pela formagao de uma Comissao
Parlamentar de Inquerito que investigue todos os atent^dos contra os Oi reitos Humanos perpetrados em nosso
pais, bem como apoiar a campanha ja /

7 - Dgnunciar coletivamente todas as vio
lencias e perseguigoes e se solidari
zar com os atingidos,
8 - Sxecutar o levantamento e elaborar /
dossies de todos os atingidos.
9 - Homenagear os mortos vitimas da re pressao do regime,
10- Blaborar um jornal nacional pela Anis
tia,
11- Sstabelecer trabalhos pela Anistia
junto as Igrejas,

/

12- Bar assistencia a todos os presos politicos e seus famihares,
13- Popularizar a luta pela Anistia atraves dos trabalhos setoriais e pela elaboragao e divulgagao de instrumen tos em linguagem popular, ressaltando
-se os casosdos atingidos em cada setor ou regiao,
14- .Criar um organismo nacional que coordene os Kovimentos pela Anistia.
15- Todas as demais resolugoes aprovadas
pelas Comissoes do Congresso, abaixo
relacionadas, constarao dos Anais do
Congresso,
Saude
Hulheres
Advogados
Negros
Profissionais li
berais
Estudantes
rrofessores
Igreja
Jomalistas
BRAZIL: URUGUAYAN

-

Operarios
Artistas
Parlamentares
Presos
Mortos e Besapa
recidos
- Cassados
- Universidade
- Exilados

FAMILY KIDNAPPEB

A exilada politica Lilian Celiberti
de
Casariego, seus dois filhos Camilo 8 anos
e Francesca, 3 anos, e o refugiado politico Universindo
i^odriguez Bias fo-
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dores de outros paises podem transitar li
vremente aqui prendendo homens, mulheres
e criangas?
0 que impede que tais opera,
goes passam a atingir cidadaos brasilei ros

ran cietidos por policiais no seu apartamento em Porto Alegre no dia 12 de novera
hro.
As duas crian^as foram iraediatamente separadas da mae, levadas a um predio que
Camilo depots identificou corao sendo a 3e
de da 3ecretaria de Seguranpa, e horas
mais tarde, levados de carro ate a fronteira com o Uruguai. La trocaram para um
carro uruguaio e foram levados para uma
casa em Punta del Este, como refens, en
quanto Lilian e Universindo eram manti dos presos no apartamento em Dorto Ale gre, a espera de_outros exilados uru - /
guaios, A operagao so foi descoberta no
dia 17 de novembro, quando dois jomalis
tas da revista "VEJA", alertados por um
telefonema anonimo, visitaram o apartamento e foram presos por 5 homens armados de revolveres 4$, Lepois de saber
que se tratavam de jomalistas, foram
libertados - mas ja tinham visto Liliam,
aterrorizada.
Aparentemente o casal foi levado aquele
mesmo dia para Sao Paulo, de aviao e de
la para Montevideo.
Oepois de uma semana de intensa especula
gao na imprensa sobre os quatro e ges toes do advogado Omar Ferri, a pedido /
primeiro do CLAMOR e d epois da familia de
Lilian, as Forpas Conjuntas do Uruguai di
vulgaram um comunicado informando que /
os quatro tinham sido presos "penetrando
a fronteira" com material subversive.
As criangas foram devolvidas aos avos, /
mas desde aquela data nao ha mais infor
ma goes sobfe Lilian e Universindo - ou
seja, da,s acusagoes contra eles, onde es
tao detidos, qual e o estado deles,
desde entao, a imprensa brasileira, os /
parlamentares e a Ortiem dos Advogados do
Brasil tern protestado veementemente contra o sequestro, contra a comprovada par
ticipajao de policiais brasileiros (o no
me de um, Orandir Portassi Lucas, ja e 7
conhecido) e contra o descaso das autoridades brasileiras no caso,
0 oenador Lazaro Barbosa do MDB num dis
curso no Gongresso no dia 29 de novembro disse, "que " o caso coloca mal o /
Brasil; coloca-o diantede uma circuns tancia concreta de ameaga a seguranga na
cional, porque, Sr. Presidents, se a Policia de um pais pode ultrapassar as fron^
teiras de um outro e nele efetuar prisoes,
entao. este pais e um pais sem seguranga,
•ou hao tern fronteiras.
E o CLAMOR aivuxgou e aisse numa nota a
imprensa, o Coraite de Defesa dos Direitos Humanos para os Paises do Cone Sul
(CLAMOR) disse:
Estes sequestros constituem uma evidente
violagao dos direitos humanos, alem de um
flagrante atentado a soberania brasileira,.
No Brasil, atualmente, vivem milhares de.
cidad.aos latino-americanos, muitos deles
fugitives da repressao indiscriminada que
atinge os seus paises, Qual e a seguranga que o Brasil Ihes oferece se sequestra.
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Os govemos argentinos e uruguaios sao
acusados de viiarem sistematicamente os
direitos humanos nos seus paises, 0 Brasil permitira que agora violem os direitos humanos aqui ?
0 movimento Intemacional de Juristas Ca.
tolicos enviou um advogado, Jean Louis
M'eil, para investigar o caso.
Agora, a OAB pretende enviar uma missao /
de 4 advogados a Montevideo com a finalidade de tentar entrevistar Lilian e Uni versindo, quebrando a sua incomunicabilidade.
Para familiares de outras criangas seques,
tradas o sequestro levanta uma oergunta
importante; na casa em Funta del Bste or
de Camilo disse que foram mantidos, sera
que nao ha outras das criangas desa-arecidas ?

?.

UTREMoA

0 Comite de Defesa de Dir-eitos Humanos pa,
ra os paises do Cone Sul (CLAMOR) vem a
publico protestar contra mais uma flagran
te viiagao de direitos humanos que acaba
de sen praticada em territorio brasileira
Quatro pessoas, incluindo duas criangas
pequenas, foram sequestradas em Porto A>
legre e levadas ao seu pals - o Uruguai numa aparente operagao conjunta de forgas
policiais uruguaios e brasileiros.
Dste ja' o segundo caso de sequestro inter
nacional praticado no Brasil nos ultimos
meses com a oraissao das autoridades brasi,
leiras.
No dia 31 de julho o jomalista argentine
NOREERTO HABEGGER exilado lider do Movimen
Feronista chegou ao Aeroporto Internaclonal do Galeao no Rio de Janeiro a bordo
de um voo da Panam vindo do Mexico, a camj.
nho da Bspanha, Telefonou a sua esposa
no r.exico no dia 3 de agosto, dizendo que
enbarcaria para Madrid no dia 6. Nao em
barcou, e nao teve mais noticia dele.
0 Ministerio da Justiga em resposta a pedidos de infonnagao da parteds ABI, confirmou a entrada de Habegger no pais, via,
jando, e prometeu investigar o caso.
Ate hoje nao se tem nais noticia dessas
investigagoes, e teme-se que Habegger tenh? dido sequestrado e levado clandestine
mente para a Argentina,

^
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