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P R E F X C I 0 

PELA RESTAURACAO DA VIDA 

Na vespera do Natal de 1983, os meios de comunicacao social 
nos informam que: 

• os "desaparecidos" na Argentina (estimados em ate 30.000 por 
entidades argentinas de direitos humanos) nao foram encontrados 
pelo novo governo democratico em nenhuma prisao, sendo que todos 
teriam sido exterminados pelos militates, por conseguinte; 

• no interregno democratico da Bolivia, sete pessoas estlo sendo 
barbaramente torturadas, acusadas de pertencerem a urn movimento 
subversivo; 

• no Chile, homens, mulheres, e jovens estao perdendo o medo da 
tirania, arriscando suas vidas para levarem as ruas seus reclamos 
em favor da justica e dos direitos da pessoa humana; 

• Guillermo Escolastico Ovando, o mais antigo preso politico do 
continente, que ha 6 anos cumpriu a pena de IS anos de reclusao, 
completa hoje 41 dias de uma desesperada greve de fome, na 
tentativa final de sensibilizar o Presidente do Paraguai. que 
esta no poder ha 29 anos; 

• no Uruguai, o pals mais reprimido das Americas, os militates 
continuam a impedir o funcionamento de qualquer grupo que pugne 
pelos direitos humanos. 

Embora o Natal nos recorda o anuncio do fim da morte e o 
comego de um novo tempo, no qual prevalece a vida, constatamos, 
com tristeza, estes e outros sintomas da morte, da nao-vida, nas 
sociedades irmas e vizinhas do Cone Sul. 

0 CLAMOR (Comite de Direitos Humanos no Cone Sul) foi criado 
em 1978 por tres pessoas preocupadas com os sintomas da morte que 
prevaleciam nestes palses. A ousadia do compromisso evangelico a 
favor dos oprimidos levou-os a descobrir e denunciar nao so os 
sintomas mas as causas tambem. 

Sao causas e sintomas que ainda persistem no Cone Sul. 

Este numero IS do nosso modesto boletim e mais um esforgo da 
Arquidiocese de Sio Paulo de permanecer pastoralmente aberta ao 
clamor que nos chega das vitimas da repressao. 
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Apoiamos a denuncia das causas e sintomas da morte, porque 
aspiramos a plena restauracao da vida neste canto do Terceiro 
Mundo. 

A aspiracao pela vida — anunciada no primeiro Natal -- 
elinina todas as barreiras e preconceitos. Hla convoca todos 
os homens de boa vontade a se engajarem no clamor pelos direitos 
humanos na America Latina, tanto no Cone Sul quanto na America 
Central. 

Sao Paulo, 24 de dezembro de 1983 

lo/£varisto Card. Arns 

Dyflailft Memecua 
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Editorial - I 
SOUPARIEPAPE NAO TEH FRONTETRAS 

CLAMOR completou 5 anos de existencia. Ao longo destes anos, cons- 
tatamos tanto a grandeza da alma humana quanto a torpera provocada pela 
incivilidade daqueles que roubaram o poder legitimaraente exercido em nome 
dos povos nos respectivos parses do Cone Sul /^Argentina, Bolivia. Chile, 
Paraguai, e Uruguai/. 

Constatamos a grandeza da alma humana nos depoimentos das vltimas 
da repressio; nas experiencias dos sofrimentos causados pela tortura; 
na luta ardua e continua de maes, avos, familiares e anonimos contra as 
garras do terror do Hstado exercido era nome da Doutrina de Seguranga 
Nacional. 

Em nome dessa doutrina, os povos do Cone Sul sofreram as piores 
agonias nos ultimos anos. Dizendo-se defensores dos valores da assim- 
-chamada "civilizasao crista e ocidental", as For^as Armadas desses paizes, 
apoiadas pelo capital multinacional, excederam suas fun5oes legitimas: 
golpearam a Liberdade, subvertendo, assim, o patrimonio historico, cultural 
e popular das nagoes do Cone Sul. 

Felizmente, porem, apos momentos tao terriveis, estamos vendo o 
ressurgiraento da Vida. A luta pela vigencia dos Direitos Humanos esta 
produzindo novo inimo nos povos do Cone Sul e, na pratica, esta oferecendo 
pistas novas para sobrepujar essa doutrina malfadada. 

0 testemunho vivo de tantas pessoas, vltimas da prepotencia, nos leva 
a clamar outra vez que a SOLIDARIEDADE NAO TEM FRONTEIRAS e que a luta por 
melhores condi^oes de vida exige compromisso permanente a favor dos 
oprimidos e empobrecidos. 

Editorial - II 
APOS 5 AMOS PE ClARQgea, CONVEM KEAFIRMAR;  

SotLdaxiidadi ndc tui ixontMai 

CLAMOR /Jo Salao 88,2 - "Inctcna 04 tim ouv-idci ao meu ctamoA^J completou 
S anos. 

Nosso primeiro boletim foi publicado as vesperas da Copa Mondial de 
Futebol na Argentina, com algum temor e tremor, porquanto o Brasil 
acabava de levantar a dura censura a imprensa, apos 14 anos. 

Desde entao, as nossas paginas serviran como uma cronica da grandeza 
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da alma humana numa variedade de formas de rachar o coragao: nos 
testemunhos das vitimas da tortura; na ardua e interminavel luta de mies, 
avos, familiares e amigos anonimos, na esperanga perseverante de 
encontrarem alguma informa^ao sobre pessoas desaparecidas. 

Todos nos do Cone Sul Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai.7 somos testemunhas do que acontece quando o terror do Estado 
militarista e justificado pela Doutrina de Seguranja Nacional. 

Todos nos do Cone Sul somos testemunhas do que acontece quando o 
Evangelho e colocado a margera sob o pretexto insano de combate ao 
"comunismo". 

Todos nos do Cone Sul somos testemunhas da relajao causa-e-efeito 
entre a presen?a das multinacionais, de um lado, e o descaso pela justiga, 
no outro. 

Das agonias e frustra55es destes terrlveis S anos, porem, surgiu uma 
nova rede das pessoas sofredoras. Sao fieis, destemidas, e 
misericordlosas. Estio comprometidas com a construgio de uma nova 
sociedade, com paz e justiga para todos. 

Ha sinais de que a luta pelos direitos humanos esta ajudando os povos 
do Cone Sul a perderem o medo dos opressores. Otimo; porquanto ja esta 
provado na Argentina, Bolivia e Brasil de que as mudangas somente 
acontecem quando o povo perde o medo e sai as ruas para reivindicar 
justi;a. ' Os povos do Chile e do Uruguai tambem estio perdendo o medo da 
opressao; estio saindo as ruas, fazendo com que as mudan^as sejam 
inevitaveis. 

Numa epoca em que generals arrogantes no Chile, Paraguai e Uruguai 
continuam a bater no peito, invocando uma nebulosa doutrina de "soberania 
nacional" na tentativa de neutralizar preocupa;5es humanitarias da 
comunidade mundial, o CLAMOR quer proclamar outra vez: como na Parabola 
do Bom Samaritano — onde a propria vida esta em jogo — a SOLIPARIEVADE 
NAO TEH FKOHTEIXAS: 

0 dUlHQUENXRJO VP CLAUOK  

Onde (atamoi um pcuco de noi meamoa 

0 primeiro boletim CLAMOR apareceu em junho de 1978. Justificamos: 
"Os objetivos do CLAMOR sio os de defender os direitos humanos na America 
Latina, especialmente nos palses do Cone Sul. Para dar notlclas sobre suas 
atividades, o CLAMOR publicara este boletim periodicaaente." 

10 11 12 13 
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Nossos boletins tem sido mais esporadicos do que periodicos (*), mas 
nossa dedicagio a causa dos direitos humanos no Cone Sul permanece 
constante. A "inveni;io" do CLAMOR foi como a abertura de uma comporta — 
— apelos e denuncias chegavam como uma enxurrada. Nestes cinco anos, 
as terrlveis dimensoes da tragedia de direitos humanos nesses palses 
nos chocaram, entristeceram e indignaram, e, as vezes, nos conduziram 
ao desespero. Mas, ao mesmo tempo, as incrlveis demonstra?5es de coragem, 
dignidade e solidariedade nos animaram e nos fizeram mais perseverantes. 

Durante estes anos recebemos centenas — quern sabe milhares -- de 
cartas, telefonemas, e visitas de pessoas da Argentina, Bolivia. Chile, 
Paraguai e Uruguai. "Solidariedade nao tem fronteiras" foi a frase que 
transformamos em "slogan" para mostrar que se por um lado as for;as da 
repressio nao respeitavam fronteiras, invadindo palses vizinhos para 
violar direitos humanos, entio porque nio deveria a solidariedade fazer 
a mesma coisa na defesa dos mesmos direitos? A frase tem significado 
bem mais amplo, na verdade, porquanto tambem significa que -- alem das 
fronteiras geograficas — a solidariedade nao pode ser limitada por 
barreiras pollticas, religiosas, ideologicas, raciais, sociais, economicas 
e lingulsticas. 

Embora denunciando todas as violasSes dos direitos humanos, temos 
dado enfase especial a algumas. No nosso primeiro boletim, por exemplo, 
chamavamos aten^ao a existencia de campos de concentra^ao na Argentina. 
"6 posslvel que haja ate 60 destes campos, espalhados pelo pals. Os 
principals estao localizados dentro das bases militares. ... Outros em 
armazens desocupados e nas fazendas. Pequenas casas sao utilizadas como 
centres clandestinos de tortura e prisoes temporarias. Nas prisoes 
comuns, as pessoas sao detidas em blocos separados e sob nomes falsos, 
fazendo com que nem o diretor da prisao saiba as verdadeiras identidades 
dos seus presos." IVer i) da pagina 8.1 

A Nesta edifao, estamos publicando trechos de um documento produzido 

por um grupo de sobreviventes de um desses centres clandestinos de 
detengao, que se reuniu em Sio Paulo sob o patroclnio de CLAMOR. Esta 
foi a primeira vez em que este tipo de encontro se realizou. [Ver pagina 13.] 

Outra das preocupajoes especiais do CLAMOR tem sido as condi^oes em 
que prisioneiros pollticos sio encarcerados. na America Latina. No 
boletim n» 12, denunciamos as condiqoes carcerarias no Uruguai e na 
Argentina. "Milhares de hymens e mulheres lotam as prisoes pollticas. 
... Vivendo em condiqoes subhumanas. toda a sorte de medidas sio tomadas 
com a intenijio proposital de destrui-los psicologicamente e de 
transforma-los em trapos humaios." Escrevemos isto em 1980. Agora, na 
Argentina, quase todos os pre.'os pollticos sobreviventes estio em 
liberdade. No Uruguai, porem a coisa continua quase na mesma.lV.I3,p.9.J 
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En cada boletim publicamos listas de desaparecidos: Onde Estio? -- 
listas de homens e mulheres tirades de seus lares, de suas familias, do 
seu trabalho. Todas as informa;oes sobre desaparecidos recebidas atraves 
dos anos pela Arquidiocese de Sao Paulo foram corapiladas e. em novembro 
de 1982, publicamos um livro contendo os nomes de 7291 pessoas desapare- 
cidas na Argentina. (Ver pagioa 8.] 

Dos desaparecidos, o CLAMOR deu atengao especial as pequenas crian?as. 
Foi no boletim n'' 4, em dezembro de 1978, que pela primeira vez 
denunciamos a existencia de crian^as desaparecidas. Publicamos uma lista 
de 17 pequenas crian^as e 21 adolescentes. Lembrando que 1979 seria o 
"Ano Internacional da Crian;a", dissemos: "Para celebra-lo, havera 
muitos discursos, novos selos comemorativos serio emitidos. Mas para 
milhares de familias na Argentina, Uruguai e Chile, a unica celebra^ao 
sincera do Ano Internacional da Crianja seria a re-unificasio das familias 
violentamente divididas e esfaceladas pelos sequestros e detensdes ilegais 
de pais, maes, filhos e filhas. E. acima de tudo, a localizagao e 
devolugao as suas familias dos muitos bebes nascidos de mies sequestradas. 
e das pequenas criangas tomadas con seus pais, cujos destines sao 
inteiramente desconhecidos." (Vet pagina 11.J 

Agora, cinco anos depois. um punhado dessas criangas foram encontradas, 
mas a lista ja cresceu para 163. [Ver pagina 12.J 

0 CLAMOR tambem cuidou de casos individuals: denunciou, por exemplo, 
os sequestros de Lilian Celiberti e Universindo Diaz e dos dois filhos 
de Lilian em Porto Alegre, numa operagao conjunta de forgas policiais/ 
militares uruguaias e brasileiras. Nesta edigio estamos felizes em poder 
relatar a libertagao deles. (Ver pigina 27.) 

Por dois anos seguidos o CLAMOR apoiou a campanha do Premio Nobel da 
Paz para Adolfo Perez Esquivel, quando este ainda estava sob prisao 
domiciliar. 0 merecido premio Ihe foi outorgado em 1980. 

Fizemos campanha pela libertagao de Flavia Schilling, uma jovem 
estudante brasileira que servia uma longa sentenga numa prisao uruguaia. 
A campanha nao era somente nossa — foi apoiada por dezenas de entidades 
brasileiras. 

Em nargo de 1980, no boletim n» 9, denunciamos o caso de Guillermo 
Escolastico Ovando, prisioneiro politico paraguaio. que havia hi 3 anos 
atras cumprido sua sentenga de 15 anos. Agora, quase 4 anos depois, 
temos a tristeza de relatar que Ovando continua na prisio. (Ver pagina 23.) 

No dia S de outubro de 1982 nos unimos aos nossos amigos da Argentina 
e assuoinos, juntaraente com eles, os riscos de marchar nas ruas de Buenos 
Aires, na "Marcha por la Vlda" — a prlnolra vox em que as 8 entidades 
argentinas de direitos humanos publicamente desafiavam 0 regime militar 
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atraves de uma demonstragao em massa. 

Houve outras expressoes concretas da estrategia que afetuosamente 
chamamos de "teologia das brechas" -- uma "teologia" que havia saldo dos 
nossos negros dias de repressao aqui no Brasil (1968-1978). 

Durante estes anos publicamos edigoes especiais sobre a Bolivia, 
Uruguai, Paraguai, e Chile. Fizemos uma edigio comemorativa dos 30 anos 
do Estatuto dos Refugiados. Publicamos uma edigio especial sobre 
Regimes Militares e Sindicatos no Cone Sul, em dezembro de 1981. Dissemos, 
entio, que, para os regimes militares, os homens e mulheres que lutam 
pela justiga, pela fraternidade maior e melhores relagoes sociais sao 
inimigos, incursos nas leis de seguranga nacional. Para eles, as 
tentativas de alcangar tais objetivos atraves da organizagao de 
sindicatos, liderando greves, e defendendo os direitos dos trabalhadores 
— tudo isso e subversio. 0 papel que os regimes militares outorgaram 
ao povo nio foi um papel ativo, mas sim passivo — uma forga de trabalho 
barata e obediente, mero fator na produgio de bens e lucros. Eles 
preferem ignorar as palavras do Papa: "0 trabalho e para o homem, e nao 
o homem para o trabalho". 

Os governos construldos sobre tais ideologias revelaram-se, 
invariavelmente, como fracassos em todos os aspectos -- economicos, 
polxticos, militares — e, acima de tudo, os huraanitarios. 

Apos registrar por cinco anos as profundezas do sofrimento e da 
crueldade humana, o CLAMOR espera que as comportas estejam se fechando. 

(*) As puiom e initittUyltA qm nos tm apoiada ^inancMMinte. iicjvmo s&tfs^cctas 
em iabeA que consegiumos, ate aqui., tvitax a tnstttuctonattzagao. Bnboia tenhamos 
aeceJxido, (imimentt, uma iota paopaia [Sola 9) na sede da Aaquidioctit, poa 
ocastao do nosso quinqutnaAio, e izjamoi pfiopaitXaxioi de 2 maquinai de escaeoea, 
nao temos nenhum (uncionaxio. Este botettm esta sendo pxodazido — como os 
outAos U o {oiam — pox atguni dot, 7 membAos do CLAMOR e pox amigoi em iexviqo 
voimiaxio oa taae^a tipcciai. 
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VESAPARECIVOS NA ARGENTINA 

7046 pciiom utio agoia na tilta cAVUgida. do CLAMOR 

Aos 17.01.83 D. Paulo Evaristo Arns, Cardeal-Arcebispo de Sao Paulo, 
entregou ao Papa Joao Paulo II urn livro em espanhol e em ingles, 
Desaparecidos en la Argentina, com um total de 442 paginas, pesando 
S40 gramas. A ilustra;ao de capa e de Guido Razzi, um artista italiano 
conteraporaneo, tendo sido escolhida por uma ex-professora de artes 
pla£icas em La Plata, Argentina. Alem do prefacio de D. Paulo, a parte 
introdutoria contem uma lista partial de 61 campos clandestinos de deten;ao 
^Kouve mais de 200/, com respectivos mapas de localiza;ao e, ainda, clnco 
quadros estatisticos. A lista principal de desaparecidos, com 382 paginas, 
contem, quando possivel, o norae de cada uma das 7291 pessoas, sua 
nacionalidade Ale 27 palses diferentes/, idade, documentaqao, estado civil, 
profissao, e parentesco com outras pessoas na lista. 

0 livro tem os nomes de IS brasileiros desaparecidos na Argentina /ver 
os numeros 0633; 111S; 144S; 1854; 1855; 2096; 2254; 2508; 3676; 
4112; 4161; 5366; 5638; 5772; 6836/. 

Para maior autenticidade da nossa denuncia, tivemos o cuidado de 
elaborar uma segunda lista, que comeqa na pagina 383. Esta segunda lista 
contem os nomes de 494 pessoas que constavam em nossa lista principal, mas 
que foram identificadas, no correr do projeto, como estando vivas ou 
mortas -- nao mais desaparecidas, por conseguinte. 

0 Presidente Bignone, da Argentina, levou a televisio, certa ver, um 
argentine que constava nas listas de desaparecidos de varias entidades de 
direitos humanos (era o numero 6270 na nossa lista). Pretendia, assim, 
desacreditar nosso trabalho. Mas a verdade e que ficamos felizes com tais 
correqSes. Bom seria que Bignone tivesse levado a TV as outras 7290 
pessoas na nossa lista! 

Correcoes 

Desde a conclusao do nosso livro (em novembro de 1982), temos recebido 
inumeras correcoes de varias partes do mundo, inclusive do Brasil e, 
especialmente, da Argentina (da Assembleia Permanente pelos Direitos 
Humanos). 

As correq5es sao de varies tipos: 

(1) Pessoas que "apareceram", tanto na Argentina quanto no Exterior. Sao 
geralmente pessoas denunciadas como "desaparecidas" pelos seus familiares. 
Algumas se esconderam ou sairam da Argentina sem avisar ninguem. Um 
argentine que mora em Recife, por exemplo, nos avisou que sua irma e 
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filhinha estavam bem, na Argentina. Estiveram desaparecidas (a crianqa 
nasceu na prisao) , mas a fauulia conseguiu libera-las por varias 
pressoes e ameaqas. Resolveram nio voltar a Assembleia Permanente para 
desfazer a denuncia original, porquanto tinhara medo de represalias e 
queriam viver no maior anonimato possivel. Estamos retirando da nossa 
lista 64 casos deste tipo: . ^ na Argentina 43 

no Exterior 21^ 
TOTAL 64 

(2) Presos libertados - Pessoas presas que nio constavam na iista PEN (a 
unica lista oficial do regime militar, significando que o preso esta 
sob a custodia, a disposi;ao do PEN, Poder Executivo Nacional) e nao 
apareciam jamais em nenhuma lista, por estarem — na maioria das vezes — 
em centros clandestinos de deten;io (tais como "La Cacha", em Lisandro 
Olmos, La Plata). Estas pessoas tambem estao vivas, felizmente. 
Retiramos 109 nomes da nossa lista por este motive. 

(3) Detidos - Pessoas cujos nomes agora aparecem em listas do governo. 
Segundo nos informou a organizagao argentina Familiares de Detidos- 
-Desaparecidos por Motives Politicos, aos 23.12.83 havia 197 presos 
politicos na Argentina, assim distribuidos: 

Unidade 2, Devoto   115 
Unidade 3, Ezeiza (mulheres) 21 
Unidade 7, Resistencia   35 
Unidadel7, Misiones   16 
Parana   7 
Cordoba   2 
Loreto   1 
T 0 T A L   VS7 

Retiramos 38 nomes da nossa lista de pessoas que estao vivas, felizmente, 
mas que continuam presas. 

(4) Mortos - Sao 82 casos diversos. Alguns foram encontrados em cemiterios 
(como "La Chacarita") com sinais de morte violenta. Outros morreram nas 
prisoes, por torturas ou suicidio, e outros, ainda, em "enfrentamientos". 

(5) Duplicacao (ou erros) de nomes - Era inevitavel que nas denuncias 
provenientes de varias fontes houvessem erros na grafia de nomes ou inversao 
de nomes. Para comprovar que nio somos perfeitos: (a) houve um nome que 
apareceu duas vezes na mesma pagina A^"neros e ^351, na pagina 228/; 
(b) o "desaparecido" numero 5149 foi candidato do Partido Justicialista 
a Deputado Nacional, pelo Provincia do Chaco, nas eleiqoes de 30 de 
outubro de 1983, na Argentina; (c) quebrando a orienta;io da obra, uma 
crianqa que ainda nio havia nascido A>"BeT0 6676/ foi colocada na lista. 
Por motivos que tais, 43 nomes foram eliminados. 
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(6) Criancas locallzadas - Das 17 crian;as localizadas desde 1979, 12 estao 
na nossa lista, tendo sido retiradas, portanto. 

Resumo 

Eis o resumo das modifica;6es feitas na nossa lista: 

(1) Apareceram   64 
(2) Presos libertados   109 
(3) Detidos   38 
(4) Mortos     82 
(5) Duplica;ao de nomes   43 
(6) Criangas localizadas   12 
TOTAL I  348 

0 total de desaparecidos (o total original era de 7291) passou a 
ser, por conseguinte: 6943 

Devemos acrescentar a esse total de 6943 nio somente as criangas que 
estao no Calendario 1984 e que nao estio no livro Desaparecidos en 
la Argentina (total de 8), como tambem as 95 criangas nascidas nas prisoes 
e cujos nomes e datas de nascimento desconheceraos. 

0 total passa a ser. agora, ZQJS* reconhecidamente, um numero 
conservador. Ha grupos de direitos humanos na Argentina que estimam haver 
entre 20.000 e, ate, 30.000 desaparecidos naquele pafs. 

Novas denuncias continuam a ser recebidas por entidades argentinas, 
e ja somam algumas centenas. Com excegio das denuncias recebidas pelas 
Avos da Praga de Maio, as novas denuncias nao constam do total de ZQJj. 

Cartas 

Recebemos numerosas cartas apos a publicagio do livro Desaparecidos 
en la Argentina. Destacamos trechos daquelas enviadas por duas entidades 
argentinas de direitos humanos (ver outraa cartaa na pagina 28): 

• Maes da Praga de Maio (com 216 assinaturas) - "Acabamos de tomar 
conhecimento da sua visita ao Santo Padre, durante a qual aprefeentou-lhe 
o informe sobre os nossos 'detidos-desapareoidos'. Para nos nao e 
novidade saber da sua campanha por esta causa, porquanto tem sido 
demonstrado amplaraente como o seu Ministerio esta a servigo dos que 
sofrem — como pede o Evangelho. Cada um dos seus gestos e de incalculavel 
valor e sustem moralmente a luta dos necessitados." 

• Movimento Ecumenico pelos Direitos Humanos (MEDH) - "Queremos fazer 
presente nosso profundo agradecimento pelo interesse e o esforgo posto a 
servigo da nossa causa. Queremos deixar patente o alento para a nossa 
tarefa que significaram as Claras e valentes expressoes do Cardeal Arns." 
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Da distante Sri Lanka recebemos uma carta agradecendo o envio do 
calendario 1983 e informando que o prefacio de D. Paulo ao livro 
Desaparecidos en la Argentina apareceu nos jornais daquele pars. 

0 que disse o Papa 

Apos seu regresso de Roma, D. Paulo informou que o Papa Joao Paulo II 
nao so recebeu com muito interesse o trabalho que CLAMOR realizou, mas 
tambem o examinou em suas diversas partes. Em seguida o Papa afirmou que 
dois dias antes /TS de Janeiro de 19827 ele havia falado ao Corpo 
Diplomatico credenciado junto a Santa Se, em termos incisivos, sobre esta 
questao tao deprimente. As palavras do Papa, publicadas pelo Bollettino 
da Sala Stampa della Santa Sede, foram as seguintes: 

"Da mesma forma, a Igreja nao pode permitir-se calar dlante da agao 
crimlnosa que consiste em fazer desaparecer certo numero de pessoas, 
sem julga-laa, delxando, alem do mals, suas famiiias em cruel incerteza. 

"A Se Apostolica pensa em ajudar os povos a reencontrar o caminho da honra, 
pedindo-lhes que vlgiem para que tais pratlcas sejam ellmlnadas, como 
tambem todas as outras formas de prisoes e detengoes arbitrarlas, de campos 
de concentragao e da opressoes diversas." 2^9 5/ 

• * * 

Argentina 
CRIANCAS PESAPARECIPAS 

Alguavu ja. ioiam encontWaa, nos navoi dcnuncuu apatecem 

A repressao na Argentina, desde o golpe militar de 1976, fez desaparecer 
milhares de homens, mulheres, adolescentes e criangas. 

Foram sequestradas das suas casas, dos seus lugares'de trabalho, ou 
das ruas. 

Foram levadas a centenas de prisoes clandestinas pelas forgas policiais/ 
militares. 

CLAMOR documentou o desaparecimento de 7291 pessoas, no livro 
Desaparecidos en la Argentina, o qual foi entregue pessoalmente ao Papa 
aos 17.01.83 pelo Cardeal-Arcebispo de Sao Paulo. 

Entre os desaparecidos estio muitas criangas pequenas e mulheres 
gravidas. 

0 livro acima contem os nomes de 72 pequenas criangas desaparecidas. 
12 dessas criangas ja foram localizadas (ver os numeros 0018; 0508; 2576; 
2577; 3338; 4369; 4370; 4371; 4669; 5332; 5500; 7123). 

cedic7 PUC-SP / 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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0 Calendario 1984 de Criangas Desaparecidas contem os nomes de 8 crlan;as 
que nao estio no livro. 5 nasceram nas prisoes e recebemos, atraves de 
testemunhas, os respectivos nomes e datas dos nascimentos. Os J novos 
nomes de criangas pequenas sio os de criangas que -- a semelhanga da 
maioria das 72 no livro -- foram sequestradas quando seus pals desapareceram, 
nestcs casos em 1976, 1979 e 1979, respectivamente. 

0 mesmo Calendario 1984 contem os nomes de 91 mulheres que. segundo 
depoimentos das suas mies, foram levadas gravidas para as prisoes. Tanto 
elas quanto seus filhos continuam desaparecidos. 

Apos a publicagao do calendario, recebemos mais 4 denuncias do 
desaparecimento de mulheres gravidas, fazendo o total de 95 maes 
desaparecidas juntamente com seus filhos nascidos nas prisoes. 

0 total de pequenas criangas desaparecidas e o seguinte, portanto: 

* no livro Desaparecidos en la Argentina   60 
* no Calendario 1984   8 
* no calendario (maes gravidas)   91 
* novas denuncias    4 
T 0 T A L    163 ■ ■ ■ 

Hssas 163 criangas podem ser divididas em tres grupos: 
(1) sequestradas juntamente com seus pais   54 
(2) nascidas nas prisoes com nomes e datas testemunhadas 

/alem das 5 mencionadas acima, ver, tambem. os 
numeros 1251; 1429; 2555; 4671; 4849; 6002; 
6239; 68587   14 

(3) nascidas nas prisoes, sem nomes e datas testemunhadas . 95 
T 0 T A L  163 

Desde o inxcio da campanha em 1979 (quando localizamos Anatole e Vicky 
no Chile), ja foram localizadas 17 pequenas criangas, a maioria pelos 
esforgos das Avos da Praga de Maio. 12 destas estio no livro Desaparecidos 
en la Argentina (ver os numeros acima, no 6' paragrafo). As outras 5 
(Anatole, Vicky, Tatiana, Laura, e Sebastian) estio no Calendirio 1984. 

Por falta de dados mais precisos, e alguns por chegarem tarde, 34 nomes 
deixaram de constar no calendario, constando somente os seguintes: 

Criangas 38 
Mies 91 
TOTAL ... 129 

m i 10 11 12 13 
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Ale'm dos nomes de criangas que continuam desaparecidas. o Calendirio 1984 
contem fotos e dados sobre 12 das 17 criangas ji localizadas. 

As pessoas interessadas no calendario poderio enviar seu pedido. 
juntamente com Cr$2.000,00 por unidade, para 

CLAMOR 
Av. Higienopolis 890, Sala 9 
01238 Sio Paulo, SP 

Argentina 
SOBREVlVEHTES VE "LA CACHA" SE ftEUHEU NO BMSIL  

SO "deaapoaccidoi" adaltoi iio immiAadoi 

Sobreviventes de La Cacha (um dos muitos -- mais de 200 -- centres 
clandestinos de detengio na Argentina) se reuniram em Sao Paulo durante o 
mis de outubro de 1983. Vieram da Argentina. Brasil. Italia. Me'xico e 
Suecia. 

Apos uma semana de esforgos individuais e coletivos para relembrar 
datas, nomes. eventos e incontiveis detalhes outros, um documento de 35 
paginas foi produzido e aprovado unanimemente pelos participantes. 
Seguem alguns trechos. 

* * * 

"PAfmezAameAte acabajiunoi com oi iubvvuivoi; dtpoii com oi co(aboiado>icj,; dcpoli 
com 04 i-impaXczantu; e, pot Ultimo, com oi ■indi(eAtntci.m 

- General Iberloo Saint Jean, 1976. 
Esta frase, que pertence a um dos ideologos do golpe militar argentino 

de 1976, sintetiza os objetivos sangrentos da repressio na Argentina, 
que vai desde as detengies em massa ate a institucionalizagio do sequestro 
e da tortura. e ate a criagio de centres clandestinos de detengao. 

0 metodo repressive que consiste em fazer "desaparecer" os militantes 
populares tern duas finalidades imediatas: (1) destruir o railitante e 
sua organizagao; e (2) estender o terror do Hstado a todo o espectro 
social. 

Site mltodo not goAanti qat pot guotto getagoea nao havfia miiUa/Uts potZticoi." 

- Almlrante Bnillo Eduardo Massera, 1976. 
0 que i um "desaparecido"? £ uma pessoa que i sequestrada da sua 

casa, do seu lugar de trabalho. da via publica, do seu lugar de estudos, 
e que e levada a lugares clandestinos de detengio, onde ela perdo todo 
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o vinculo coo o mundo exterior, e onde nao chegam nem a luz do sol e nem 
o bra^o da justi^a, Ali a pessoa deixa de existir, quer esteja viva ou 
norta. 

Nos, que estivemos detidos nun desses centros clandestinos, queremos 
testemunhar sobre a nossa experiencia comum. 0 fazemos como urn ato de 
coerencia militante. Nao somos testemunhas de uo "acidente" ou de uo 
"excesso da repressao", mas sio uma parte dos 30.000 companheiros 
desaparecidos e da sua mesma luta. 

A sinistra maquina montada para sequestrar se constitula tanto das 
chamadas "patotas" (integradas por individuos pertencentes as forqas 
repressivas, vestidos com roupas civis, fortemente armados, e que 
circulavam com carros sem placas) quanto de elementos uniformizados que 
operavam veiculos militares e policiais. 

Os sequestrados eram levados aos lugares clandestinos de deten^ao e 
tortura. Um desses lugares era La Cacha, onde estivemos. Seu nome e 
uma referenda a bruxa "Cachavacha", personagem de desenhos animados 
infantis que tinha o poder de fazer desaparecer as pessoas. Esta 
localizado na ex-torre transmissora da Radio Provincia. na localidade de 
Lisandro Olmos, perto de La Plata. Provincia de Buenos Aires. 

0 periodo ao qual nos referioos vai de 9 de margo de 1977 ate 6 de 
setembro do mesmo ano, e de 29 de julho de 1978 a 1' de setembro daquele 
ano, epoca na qual o aparato repressive se encontrava na plenitude de seu 
funcionamento e quando se realizam o maior numero <Je sequestros. 

Com o detido em seu poder, encapuzado e amarrado, o comando de 
sequestradores se dirigia para a La Cacha, onde o submetiam a selvagens 
torturas, atraves das quais tentavam arrancar informagoes. Estas torturas 
consistiam em atar o prisioneiro de pes e oaos a uma especie de cama 
elastica, conhecida pelo nome de 'parrilla'; golpea-lo com garrotes, 
arames, socos e pontapes; aplicar-lhe corrente eletrica com picadas 
simultaneas, ate tres por vez; asfixia-lo por imersio (submarino) ou por 
afogamentos com almofadas e bolsas de nylon (submarino em seco). As 
sessoes de tortura eram interrompidas para molhar com agua o torturado 
e se reiniciavam tantas vezes eles decidiam e. em caso de desmaio, Ihe 
aplicavam algum produto para que recuperasse os sentidos. Este 
tratamento 'classico' era combinado com ameagas e torturas compartilhadas 
com familiares. 

Concluidos os interrogatorios, eramos levados para o ediflcio 
principal, de tres andares. contiguo aos quartos de tortura. Acorrentavam- 
-nos a ganchos fixos no chao e deixavam-nos sobre colchonetes ou mantas. 
Permaneciamos encapuzados durante todo o tempo, e so permitiam levantar 
o capuz ate o nariz quando comlamos; isto ocorria duas vezes ao dia. 

1 ■ 
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Nos levavam ao banho uma ou duas vezes por dia e estes eram os unicos 
momentos em que abandonavamos a posigio horizontal e as correntes. 

Todos os utensilios (copos. mantas, colchonetes. etc) pertenciam ao 
Regimento 7 de La Plata, pois tinham o selo e o aonograma. Alguns dos 
medicamentos utilizados pertenciam a farmacia da Marinha. 

As 'forgas conjuntas' que operavam em La Plata, Berisso e Enseada, 
dentro da Area Operacional 113 do Primeiro Corpo de Exercito, estavam 
compostas por oficiais e sub-oficiais da Marinha, Exercito, Servigo 
Penitenciario e do SIDE. Em La Cacha. os oficiais e sub-oficiais 
formavam parte da guarda. 

Neste lugar havia uma media diaria de 40 sequestrados, os quais se 
renovavam pois permanentemente havia novas entradas e transferencias. 
Nio podemos afirmar que existia uma regra geral com respeito ao destino 
dos transferidos. So podemos confirmar que a transferencia como tal 
existia realmente, pois muitos dos detidos que chegavam eram provenientes 
de outros locais clandestinos, como tambem alguns dos que forara 
transferidos de La Cacha depois de algum tempo voltaram a ela, foram 
vistos em delegacias ou apareceram em prisoes legais. 

La Cacha fica em um descampado cerca de 300 metros da Cadeia de Olmos. 
que depende do Servigo Penitenciario Provincial U.P. n» 1. Dela se pode 
ver parte do muro perimetral, assim como as oficinas. Funcionava no 
lugar a segao de caes da Policia Provincial. Sua diregio dependia do 
Exercito e da Marinha, Regimento 7 de Infantaria Coronel Conde, com 
sede nas ruas 19 e 51 de La Plata; e Batalhao de Infantaria da Marinha 
n' 3, com sede nas ruas 122 e 50 da cidade de Enseada. 

E uma construgio antiga, entre 40 e 60 anos, que teve de ser adaptada 
e sucessivamente modificada de sua fungio especifica, de acordo com as 
necessidades da repressio. Estimamos que comegou a ser usada como centro 
de interrogatorios e alojamento massivo no final de 1976. 

i As paredes e o piso da sala principal do andar terreo conservava os 
^ ganchos de ferro aos quais se atavara os detidos quando eram torturados, 

assim como manchas de sangue nas paredes. Posteriormente se construiu 
outra dependencia para os interrogatories e torturas dos detidos. que 
constava de um salio e uma pequena sala contigua, onde estavam os 
instrumentos de tortura. Esta instalagio, de cor branca, estava uns 
20 metros de La Cacha. 

A capacidade de La Cacha, em abril de 1977, oscilava entre 70 e 100 
pessoas, pois ainda estavam retirando velhos equipamentos para aumentar a 
capacidade. Estimamos o total de pessoas que passaram por la em 300 ou 
mais, no periodo correspondente ao tempo que ficamos la. Existia um 
registro dos detidos que inclula pastas, fichas e fitas gravadas. 

CEDIC 
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Mulheres gravidas e criancas 

Un capxtulo a parte deste testemunho tem que ser ocupado por nossas 
queridas companheiras gravidas, que nao recebiam nenhum tratamento 
especial por seu estado de gravidez. Por isso as espectativas de toda a 
mulher gravida eram brutalmente destruidas por sua condigao de 
detida-desaparecida, quando nao pelas torturas, por seu temor natural sobre 
o futuro parto e o que iria acontecer com o seu filho. 

0 unico carinho e alento Ihes. era dado por suas companheiras em igual 
situagio. Quern sabe este documento dirigido a opiniao publica nacional 
e internacional pode dar uma ideia da selvageria e da falta de humanidade 
que se desenvolveram em todos os campos clandestinos de detengao, onde nio 
so as pessoas adultas o receberam, como aqueles que desde antes de nascer 
e imediatamente apos o parto tinham que suportar todo o horror e a 
barbarie dessa situa;ao: 

- Maria Ana Rosa Tolosa de Regiardo, deu a luz possivelmente a gemeos. 

- Cristina Marroco de Picardi, gravida, abortou aos dois meses de gesta;io. 

- Maria, gravida de cinco meses (havia sido sequestrada com sua mae e tinha 
tres filhos anteriores). 

- Diaz, gravida de seis meses, seu esposo seria Juan Diaz. 

- Diana, gravida deu a luz a uma menina, seria esposa de Molina. 

- Laura Estela Carlotto, deu a luz urn menino, a quern chamou Guido. 

- Maria Elena Isabel Corvalan de Suarez Nelson, deu a luz uma menina, 
a quern chamou Lucia. 

Criangas vistas e ouvidas 

Para completar este capltulo devemos assinalar que tambem existiao 
crianqas tomadas como refens, que foram sequestradas sozinhas ou com seus 
pais. Ainda hoje essas crian;as sao procuradas por seus pais e familiares, 
com a certeza de que estao em poder das forgas repressivas. Estas nao 
podem, por sua moral formada no oflcio de torturadores e assassinos, 
garantir uma infancia feliz para forjar o futuro que seus pais haviam 
desejado. 

Tambem existe a certeza total de nao abandonar esta luta para que esses 
meninos sejam recuperados, por seus direitos inalienaveis de viver com 
seus pais e familiares, de recuperar sua identidade e conhecer sua 
propria historia: 

- Maria, seria Maria Eugenia Gatica Caracoche. 

- Sabino, seria Jose Sabino Abdala Falabella. 
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Lista de prisioneiros 

Esta lista de 80 prisioneiros vistos em La Cacha foi elaborada com base 
nos dados dos sobreviventes, checados com as informa;oes recolhidas durante 
estes anos por entidades de Direitos Huraanos da Argentina, e com a lista 
elaborada pelo CLAMOR. 

Maria Elena Isabel Corvalan de Suarez Nelson (24) ; Carlos Alberto 
Weber (22); "La Ratona"; Antonio Bautista Betini (60); Hugo Sanchez 
Risso (24); Jorge Ademar Falcone (59); Juan Diaz; "Jaimito"; "Rita"; 
Carlos Esteban Alaye (21); Juan Enrique Regiardo (24); Maria Ana Rosa 
Tolosa (24); Carlos Luis Lahitte (29); Laura Estela Carlotto (22); 
Valenti; Maria Cristina Garcia Suarez (23); Rodolfo Jorge Axat (30); 
Ana Ines Dellacroce de Axat (27); Alfredo Raul Bonafini (25); 
Alejandro Gutierrez (25); Nestor Furrer (29); Lucia Perrier de Furrer 
(22); Guillermo Gonzalez (35); Patrica Roli (19); Carlos Roli (45); 
Graciela Quesada de Beari (25); Julio Beltaco (24); Patricia Perez Catan 
(23); Elsa Luna de Beltaco; Daniel Crescimbieni (25); Maria Seoane 
Toimil (25); Lucrecia Mainer; Pablo Mainer; Roberto Achares (30); 
Alberto Horacio Monaji (29); Daniel Toninetti (26); Alejandro Garcia 
Martegani (22); "Perica"; "Dedo"; Laura Susana Cedola de Montaegudo (21); 
Esteban Cuenca (27); "Toto" (26); "Coco"; Felix Picardi (24); Mario 
Oscar Gallego (34); Alniron; "Willy"; "Angelita" (37); Walter Claudio 
Rosenfeld (22); Molina (30); Carlos Adalberto Masa (26); Elba Leonor 
Ramirez Avella de Baibiene (29); Maria Elvira Luis (25); Ruben Oscar 
Contardi (35); Hugo Masuco (36); Maria; "Don Vera"; Maria Ines Paleo; 
Cristina Marroco (27); Susana Marroco (28); Raul Alberto De Paoli (20); 
Carlos Alberto Moreno (24); Maria Ilda Delgadillo de San Emeterio (45); 
Cesar San Emeterio (48); Jorge Enrique Perez'Catan (23); Susana Quinteros 
(25); "Gallo" (23); "Jesus" (18); Hector Irastorza (26); Gabriel 
Marcelo Rubio (21); "Minuchi" (18); Jose Manuel Monteagudo (22); Mariel; 
Liliana Piza de Paira (24); Ricardo Herrera (29); Miguel Angel Lombardi 
(27); Camino (40); Raul Escornamiglio; Jose Alfredo Parejas (25); 
"Clguena Chico". 

Lista de elementos pertencentes as Forgas Militares, Policiais, 
dos e do SIDE que participaram no funcionamento repressivo 

grupos de sequestradores, torturadores e guardas de "La Cacaha 

Como dissemos anteriormente, operavam em La Cacha grupos do Exercito 
e da Marinha, Policiais do Servlcio Penitenciario Provincial, e dos 
Servijos de Informa^io do Estado (SIDE), juntamente com elementos por 
eles recrutados. 

0 grupo do Exercito era composto de urn Major no Comando, tres 
Tenentes, um Sargento e urn grupo de quatro Cabos. 

CEDIC 
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0 grupo da Harinha contava com dois Oficiais, e um grupo numeroso 
de Sub-oficiais identificados todos eles com o apelido de "Carlitos". 

0 grupo dos Penitenciarios era comandado por um oficial da alta 
hierarquia ("Oso Acuna") e quatro policiais penitenciarios. 

0 grupo mais numeroso era do SIDE, dirigido por um Capitao da 
Inteligencia, celebre torturador e assassino conhecido como "o Frances". 
Esses agentes viviam. em sua maioria, na cidade de La Plata. 

Os encarregados da tortura e dos interrogatorios eram os oficiais 
de cada grupo e dois agentes do SIDE conhecidos como "Pablo" e "Griego". 

Os guardas de La Cacha eram sub-oficiais e agentes do SIDE. No 
periodo inicial que reconstituimos (09.03.77 a 06.09.77) os guardas 
eram compostos por um elemento de cada Forja — quatro no total — em 
turnos de 24 boras. No ultimo periodo (29.07.78 a 01.09.78) os guardas, 
tambem quatro, eram um de cada grupo, tambem em turnos de 24 boras. 

Estes elementos nao so faziam parte dos guardas como tambem participavam 
ativamente nos sequestros como integrantes das "patotas". 

Bolivia 
presos sm mrimpos e uahtjpos incohunicXpeis  

0 goveAno democAatico ndo adota ptavcdenccoa jppAa. vnpzdiA uj nfnrnn dt dViziXot 

No dia 24 de outubro, for^as militares bolivianas prenderam em Luribay 
na Bolivia, sete homens, sendo dois chilenos e cinco bolivianos, 
trabalhadores e estudantes. Setores das For^as Armadas alegaram tratar-se 
de um grupo guerrilheiro com vinculagao ao "Sendero Luminoso" do Peru. 
Apesar das denuncias de que os presos, raantidos incomunicaveis, estavam 
sofrendo torturas, o governo democratico da Bolivia nao tomou as 
providencias necessarias para esclarecer o caso e garantir a integridade 
flsica dos presos, assim como o direito de defesa. 

No dia 7 de novembro de 1983, o advogado Anibal Aguilar Penarrieta 
publicou no jornal Presencia. de La Paz, uma carta aberta ao general 
comandante chefe das For;as Armadas, em que denuncia as violencias 
cometidas contra os presos, alerta para o desrespeito aos direitos 
constitucionais e apela para que o caso seja tratado pela Justiga Civil, 
com ampla e livre assistencia jurldica. 

A carta ao general diz que, "como e de seu conhecimento, faz 15 dias 
que se encontraa presos. incomunicaveis e sem defesa, as seguintes 
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pessoas: (1) Walter Lafuente Penarrieta ^nenhum parentesco com o advogado/: 
(2) Oscar Ruiz Caceres; (3) Julio Cesar Toro Dorado; (4) Simon Tapia 
Chacon; (5) Pablo Manuel Cepeda Camallieri; (6) Rene Patrlcio Lizama 
Lira; e (7) outro cujo nome ignoramos." 

Em outro trecho afirma; "Denunciamos torturas, vexames, atentados 
a seguranga pessoal, coagoes e outras formas de violencia flsica e moral. 
Expressamos nulidade das provas por nio serem imediatas, mas preparadas, 
com vlcios graves de fundo e forma em supostas reconstrugoes e 
conivencias. Pedimos imediata suspensao da ilegal incomunicabilidade 
e visita dos familiares. Exigimos o direito dos detidos serem assistidos 
por defensor." 

Depois de citar os nomes das maes e esposas de alguns dos presos. 
a carta diz que a sua prisao nao passa de uma trama "que busca converter 
homens Integros em delinquentes vulgares". E cita inumeros artigos 
da atual Constituigao da Bolivia que estariam sendo violados com essas 
prisoes, a comegar do Artigo 6', segundo o qual "todo ser humano tem 
personalidade e capacidade jurldica, goza dos direitos, liberdades 
e garantias reconhecidos pela Constituigao, sem distingSo de raga, sexo, 
idioma, religiao, opiniao polltica, origem, etc". 

A carta diz ainda: 

"Nos interrogatorios a nossos seres queridos e aos outros detidos, 
se produziu fatos crueis de tortura por encapuzados, com golpes brutais, 
afundamento na agua ("submarino" na epoca de Loayza e Arce Gomez) , 
introdugao de garrafas no anus, repetidas vezes, outros vexames, 
atentados a seguranga pessoal, com ameagas constantes de fuzilamento, 
assim como coagoes e outras formas de violencia flsica e moral, para 
cujos autores pedimos a sangao mais drastica e a garantia de que nao se 
repetirio esses atos da epoca das Ordalias e da Lei do Taliao." 

Alem disso, a carta acusa que "as primeiras declaragoes e torturas 
foram obra e arte do coronel Caso, chefe do S.E.S. e comprometido com 
Garcia Meza e Luis Arce Gomez, de onde tudo o que diga e nulo de 
nulidade absoluta". E, finalmente, a carta diz: 

"Senhor General, sabemos que e Integro, homem cabal, humano, fiel 
reflexo de uma Instituigao digna e dal nos assiste a esperanga que 
lograra dominar os que pensam com ouvidos tapados e que confundem a 
patria com a pluralidade ideologica. Nossas Forgas Armadas nao estio 
a servigo da direita, nem da esquerda, mas do POVO BOLIVIANO." 

Apesar da publicagao da denuncia, nuitos setores nao se manifestaram 
nem se mobilizaram para garantir os direitos dos presos e ate mesmo para 
desmascarar a farsa montada pelas Forgas Armadas, com depoimentos 
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obtidos sob tortura. Para o governo do Presidente Hernan Siles Zuaro, 
fazer com que os detidos sejam julgados pela Justiqa Ordinaria e n5o 
apenas uma questao de forqa e habilidade, mas de princlpios 
fundamentals da sociedade democratica, que ainda hoje estio sendo 
transgredidos na Bolivia. 

Chile 
A PIOlEMCIA P0 REGIME U1L1TAK COUTIHUA FAZEHDO VTT1UAS  

Vodcia. aXaai. txuAJiai pobxu, wata. e pcamcmece ampune 

A dispersio das famllias, o exllio, a marginalizaqao e a hostilizaqao 
das pessoas e de seus grupos familiares, verificados apos o golpe 
militar de 1973, no Chile, contribuiu para a criaqao, em 1979, da 
Funda^ao PIDEH (Proteccion a la Infancia Danada por los Estados de 
Emergencia), que procura amparar as crian^as e adolescentes que tenham 
sofrido intensamente a ruptura de suas formas de vida com seus familiares 
presos, desaparecidos, condenados, executados, exilados e retornados. 

Alem de fazer um censo desses menores afetados, a Fundagao passou 
a estudar os casos em que eles foram vltimas diretas de repressio, como 
os relatados a seguir: 

Mulheres gravidas desaparecidas 

Na lista de pessoas presas-desaparecidas existem sete casos de 
mulheres gravidas, que sio: 

1. Michelle Pena Herreros, 27 anos, estudante de Hngenharia da UTE. 
Foi detida no dia 28,de junho de 1975 no bairro de Las Rejas, em 
Santiago, No nomento da prisao, Michelle estava no oitavo mes de gravidez. 
Ha testemunhas que declaram te-la visto no centro de torturas de 
Villa Grimaldi e, inclusive, uma presa que se encontrava na cela vizinha, 
escutou seus gritos quando pedia para ver seu filho. Este menino tem 
agora oito anos de idade. 

2. Reinalda del Carmen Pereira Plaza, com cinco meses de gravidez. 
detida em IS de dezembro de 1976. Seu filho, nascido na prisao, tem agora 
sete anos. 

3. Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, tres meses de gravidez. 
detida em 30 de outubro de 1974. Seu filho, nascido na prisao, tem 
agora oito anos. 

4. Maria Cecilia Labrin Sazo, urn mis e meio de gravidez, detida em 
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12 de agosto de 1974. Seu filho, nascido na prisao. tem agora oito anos. 

5. Cecilia Miguelina Bojanic Abad, quatro meses de gravidez, detida em 
2 de outubro de 1974. Seu filho, nascido na prisao, tem agora oito anos. 

6. Gloria Ester Lagos Nilson, urn mes e meio de gravidez. detida em 
25 de agosto de 1974. Seu filho, nascido na prisao, tem agora oito anos. 

7. Nalvia Rosa Mena Alvarado, tres meses de gravidez, detida em 
29 de abril de 1976. Seu filho, nascido na prisao, tem agora sete anos. 

Em cada um dos casos mencionados, podemos ver que, alem de se haver 
sequestrado mulheres gravidas, se ha violado o raais essencial dos direitos 
de um ser humano, o direito a vida das crianqas que estio por nascer. 
Na suposiqao de que todas as crianqas nasceram nas prisoes, ONDE ESTAO AGORA?! 

Menores desaparecidos 

Nas mesmas listas de desaparecidos figuram 25 menores de 18 anos. 
Um deles e Patricio Farina Oyarca, que tinha 13 anos quando foi levado, 
a 13 de outubro de 1973, por militares e carabineiros. Victor Adolfo 
Ulloa Pino tinha 14 anos e era destacado aluno do Liceo de Temuco quando 
foi detido, a 18 de setembro de 1973, por carabineiros da cidade de 
Los Angeles. Tal como estes, outros menores foram procurados por seus 
familiares, mas nao conseguiram nenhuma resposta das autoridades sobre 
o paradeiro deles. 

Alem disso, ha casos de menores executados, crianqas detidas 
temporariamente vinculadas a parentes desaparecidos e menores que 
presenciaram a execuqao, detenqao e violencias praticadas contra seus 
familiares. 

A morte de uma pequena crianga 

Magla Evelyn Ayala Henriquez, de dois anos e 11 meses de idade, morava 
no bairro San Luis de Macul Runoa de Santiago com seus pais. Sua mae 
conta o que aconteceu; 

"No dia 11 de agosto de 1983, estavamos em nossa casa, jantando, por 
volta das 20 e 15 horas, meu raarido, minha pequena filha e eu. 0 bairro 
em quo vivemos, nesse momento, estava tranquilo. Nio havia qualquer 
manifestagio. 

"Nesse momento, minha filha estava de pe segurando em minhas pernas. 
A frente, estava meu esposo. De repente ' se ouviu o barulho de um 
disparo. Minha filha caiu ao solo e meu marido, que estava sentado, 
sentiu uma dor na perna. 

"Peguei minha filha e vi que estava com o estomago destrogado. Uma 
bala havia atravessado a parede da casa, atravessando minha filha e 
ficou cravada na perna de meu esposo. Peguei minha filha e sai cbrrendo 
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para pedir auxllio, pela porta dianteira. A bala havia penetrado pela 
parte de tras da casa. Meus vizinhos viram que um grupo de soldados 
do Exercito sairam correndo depois do disparo. 

"Meu marido tambem saiu a rua, mas desmaiou por causa da ferida em 
sua perna esquerda. Ua vizinho que tem carro, recolheu meu marido, a 
aim e a menina e nos levou ao Posto 4. Ao chegar a essb Centro 
Assistencial, os medicos receberam minha filha e a levaram para ser 
operada. Me disseram, depois de esperar algumas boras, que voltasse no 
dia seguinte e que me preparasse para o pior. Voltei no dia seguinte e 
me disseram que minha filha havia morrido e que seu corpo estava no 
Institute Medico Legal. 

"Hstes sao os fatos: minha filha foi morta pelos militares, meu 
marido foi ferido por eles tambem e corre o risco de amputa;ao da 
perna." 

Depoimento sobre a morte de Yolanda Campos Pinilla. 
no acampamento dos colonos de Pudahuel, Santiago 

"No dia 11 de agosto de 1983, aproximadamente as 22 e 30 horas, 
encontrava-me com a familia em minha casa, que consiste numa meia-agua 
de uma pe;a so, de 6 por 3 metros, no acampamento dos colonos, 
passagem 1, sltio 57 de Pudahuel, junto com minha mulher e mais sete 
filhos, ja que o oitavo se encontra no Sul. 

"No momento em que todos os meus filhos se encontravam deitados, 
assim como minha mulher, distribuldos em tres camas, e eu via televisao, 
percebemos que pessoas do acampamento pareciam realizar uma manifestagio 
la fora. 

"Minha esposa se levantou para tomar uns remedies, ja que estava 
com problemas no coragao e nos nervos e estava em tratamento dado pelo 
consultorio de Pudahuel. De repente comegaraos a sentir os disparos, 
centenas de disparos, e quatro pelo menos atingiram o corpo de minha 
mulher, tres nas costas e uma na cabega. 

"Ela conseguiu caoinhar ate mim, tentou dizer-me algo, abragando-me 
e caindo imediatamente aos meus pes. Parece que faleceu instantaneamente 
Os carabineiros, que reprimiam a balas a manifestgao no acampamento, 
continuavam disparando. Mais balas se alojaram na casa. 

"As criangas comegaram a chorar, assustados pelo que tiveram de 
escutar e ver, e eu abri a porta da casa a fim de gritar aos carabineiros 
que se encontravam a 10 ou 15 metros de distancia, parados em frente 
ao campo de futebol do acampamento. 

"Um oficial dos carabineiros, que aparentemente se encontrava no 
comando das forgas que dispararam, gritou para que ficassemos calados 
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ou matavam toda a familia. Eu insisti, acenando uma toalha branca, para 
que nao continuassem disparando. De tanto insistir, o oficial acabou 
se aproximando junto com mais de 30 carabineiros, varies dos quais 
tambem ingressaram em minha casa junto com o oficial. 

"0 oficial. ao ver o crime cometido, chamou imediatamente outros 
carabineiros para presenciarem oocorrido. 

"De imediato, tambem, o oficial se dispos a chamar um pessoal civil, 
que estava num carro azul, estacionado em frentp de minha casa, com 
seis pessoas, as quais, na presenga dos carabineiros. comegaram a examinar 
minha mulher e a extrair as balas que tinham se alojado em seu corpo, 
operagao que demorou aproximadamente tres horas, utilizando. para isso, 
instrumento que traziam numa maleta. 

"Antes de comegarem esta verdadeira operagio, o mesmo oficial dos 
carabineiros se preocupou em tirar as sete criangas e leva-las para 
uma casa vizinha, com o objetivo de que nao vissem o que continuariam 
fazendo com sua mae ja morta." 

... Hoje esta familia se encontra desagregada, sem um lugar para 
viver, o que tem provocado uma imensa angustia no pai e nas criangas, 
e, evidentemente, dificulta qualquer tipo de tratamento. 

Paraguai 
0 PRESO POLTUCO HATS ANTIGO P0 COHTINENTE BSTX EU GKEVE VE fOUt  

0 CaAdeat Aani unvia caxta paitonal 

Teve grande repercussio no Paraguai a entrega, em mios, de uma carta 
escrita pelo Cardeal-Arcebispo de Sao Paulo a Sra. Sofia Torres de Ovando, 
esposa do Sr. Escolastico Ovando, possivelmente o preso politico mais 
antigo das Americas. 

Escolastico Ovando, apos torturas, foi condenado a 15 anos de prisao 
por um tribunal militar paraguaio, sob acusagao de ter participado 
na morte de um cadete em dezembro de 1962. 

A carta de D. Paulo Evaristo Arns produziu violentas reagoes no 
jornal Patria, orgao oficial do Partido Colorado (o partido do 
General Alfredo Stroessner, ditador do Paraguai ha 29 anos). 

0 editorial do dia 10 de dezembro, por exemplo (por ironica 
coincidencia. o dia em que se comemorou o 3S» aniversario da Declaragio 
Universal dos Direitos Humanos. assunto completamente ausente das 
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colunas do referido jornal). sob o tltulo "Otra del Cardenal Arns" /"Mais 
uma do Cardeal ArnsV. i inteiramente dedicado a criticar a carta que 
D. Paulo enviou. 

Escolastico Ovando cumpriu, em 1977, a pena de 15 anos que Ihe 
fora imposta. Em vei de ser solto. porem. Ovando foi colocado 
"a disposiS5o do Poder Executivo". continuando preso at5 que o flgado 
do General Presidente esteja em condijoes de autorizar sua justa liberdade. 

Impaciente e cetico apos 21 anos de prisao por urn crime que nio 
cometeu, Ovando iniciou uma greve de fome. a qual, na vespera do 
Natal, atingia 41 dias. Apos tantos anos de reclusio e com seus 
57 anos de idade, Ovando encontra-se neste momento em perigo de vida. 

A carta de D. Paulo a esposa de Ovando foi em resposta a apelos 
que ela Ihe fizera. Este gesto pastoral., no entanto. nio foi 
compreendido pelo editorial do jornal Patria que conclui assim: 

"O Cardeal Arns cometeu o mesmo erro fanatico de um ataque 
Indlscriminado e irracional, ao Inves de apelar ao unlco 
dlgno e posslvel: a invocaqao nao da justa condenaqao ja 
cumprida, mas slm da regenerajao do condenado pela aceitagao 
da justlga do castigo." /sic/ 

0 mesmo jornal. alegando usar material da TFP ("Tradisao, Famzlia 
e Propriedade") . publica duas fotos com legendas falsas. Uma de 
D. Paulo numa roda com Fidel Castro, em Managua.(D. Paulo nio conhece 
Fidel Castro e nunca esteve na Nicaragua.) A outra foto alega ser de 
uma invasio de propriedades particulares em Sio Paulo, incentivada por 
D. Paulo. Mente o jornal Patria. tambem, quando diz que um refugiado 
paraguaio estS morando na casa do Cardeal. Ora, e publico e notorio que 
a modesta casa de D. Paulo nio comports hospedes que tais. 

Eis o texto da carta pastoral que provocou tanta incontinencia 
verbal no orgao oficial do partido que sustenta o ditador mais antigo 
das Americas; 

'Estimada Senhora, 02 de dezembro de 1983 
Paz e bem! 
Por diversos meios tomamos conhecimento do dramatico caso 

do seu marido, Escolastico Ovando, o qual esta privado da sua 
liberdade ha 21 anos. 

Sabemos que foi torturado, que o processo judicial foi 
totalraente irregular, e que nos ultimos 6 anos tem estado a disposiqao 
do Poder Executivo. 

A injusta situaqao que sofre ha tantos anos o levou a tomar 
uma medida extrema a favor da sua liberdade. Ele iniciou uma greve 
de fome, motivo porque nos dirigimos a V. e familia a fim de fazer-lhe 
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chegar nossa voz de.alento, com nossos desejos de uma soluqao rapida. 
Tenha a seguranga do nosso interesse no caso do seu marido, 

por quern continuaremos a expressar nossas preooupagoes e oragoes, 
e fazendo o que estiver a nosso alcance para colaborar na recuperagao 
da sua liberdade. 

A luz do que o Santo Padre falou recentemente sobre a 
Familia, esperamos que em breve sua farallia seja reconstituida, 
depois de tantos anos, com a presenga do seu marido Escolastico 
Ovando. 

Fraternalmente, 
(ass.) Paulo Evaristo Card. Arns" 

Na noite anterior a entrega da carta, o Arcebispo de Assungio, 
Mons. Ismael Rolon, rezando em nome dos familiares dos presos pollticos, 
na esplanada da Basilica de Caacupe, pediu a libertagio dos presos 
politicos durante a celebragio do oficio religiose: 
"Pedimos que escutes a nossa prece e chegues i consciencia daqueles que 
tem o poder, para que fagam justiga o quanto antes e nossos seres 
queridos recuperem sua liberdade." 

* * * 

Paraguai 
JOKHALJSTA MGEHT1N0 VENUNC1A A "H0WPURT2ACA0" VP PARAGUAT  

HodeAm izdz de emmuueagoez t de aziwpcUoi, em pontoi uVuUigicoi, cxmbinaa com a 
mUAXaxizcu/ao e a aqwii-iqxio de tqwipcaizntoi paAa. tu folyii Asimadai 

"No momento em que vemos avangar processes democratizadores em diversos 
parses do Cone Sul da America Latina, a ditadura de quase 30 anos do 
General Alfredo Stroessner continua edificando. em estreita colaboragio 
com o Pentagono norte-americano, uma ampla rede de infraestrutura 
militar para facilitar a conspiragio, a desestabilizagio e o golpismo nesta 
parte do continente, sem descartar a possibilidade de transformar o pais 
numa plataforma de intervengio nos 'casos de extrema gravidade', papel 
quo agora esta sendo cumprido por Honduras na America Central." 

Esta denuncia faz parte de uma analise do jornalista argentino 
Pedro Casademunt, publicada recentemente, e que mostra como a manutengio 
do regime tiranico do general Stroessner se converte num verdadeiro 
perigo para a consolidagao de regimes democraticos nos paises da regiao. 

De acordo com o artigo do jornalista, "o estudo da modemizagao das 
Forgas Armadas paraguaias requer uma analise em tres pianos diferentes. 
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Em primeiro lugar a incorporagio politica e econSmica dos militares na 
estrutura de poder. De fato essa incorpora;ao existe sob a coordena^ao 
pessoal de Stroessner". 

"0 segundo aspecto", diz o artigo, "e a preparagao das Forgas Armadas 
para a luta contrainsurgente. Os militares paraguaios nao possuem 
suficiente experiencia na luta antiguerrilheira, nem o controle de 
motins urbanos. Uma olhada nas ultimas compras de materiais militares nos 
mostram urn consciente piano destinado a dotar as For;as Armadas de meios 
necessaries para o combate interno. Entre os objetivos atuais constatamos 
uma grande aten;ao para a mobiliza;ao rapida e as comunica;oes." 

"Finalmente, observamos uma completa reestrutura^ao em todas as 
forgas, particularmente no Exercito de terra nas fronteiras (novos 
aeroportos , cria;ao de novas divisoes, melhoria qualitativa dos comandos, 
etc), pom especial reforgo na regiao do Chaco (fronteira com Bolivia, 
Brasil e Argentina." 

"Os dois primeirbs fenomenos sao normais e nio surpreendem a ninguem. 
£ logico que os militares querem institucionalizar sua participagao na 
economia e e evidente que o regime tera que enfrentar a resistencia 
popular a curto ou raedio prazo. No entanto, o fortalecimento de unidades 
distantes, particularmente na fronteira com Bolivia, e a constru^io de 
uma rede de aeroportos, parece responder a uma estrategia tragada mais 
em Washington do que em Assungao." 

Depois de comentar um estranho contrato firmado entre o governo' 
paraguaio e a Philips holandesa (de 20 milhSes de dolares) , para a 
instalagao de moderno sistema de comunicagoes entre a localidade de 
Mariscal Estigarribia (base militar) e Assungio, o jornalista denuncia a 
construgao de sete novos aeroportos (*) como parte da estrategia militar 
do governo paraguaio. 

0 artigo mostra tambem as mudangas modernizadoras efetuadas nas 
Forgas Armadas e nas forgas policiais, chamando a atengio para a criagio 
de novas divisSes militares. E. finalmente, lembra as atitudes do 
governo paraguaio no contexto intemacional, tais como o envio de soldados 
para a invasao da Republica Dominicana (1965); apoio a intervengao 
norte-americana no Vletna (1968); apoio a derrubad'a do governo Juan Jose 
Torres na Bolivia (1971); apoio estrategico ao golpe de Pinochet no 
Chile (1973). 

0 artigo conclui: 

"Ires decadas de ditadura em urn continente que mostra sintomas de 
avango para formas democraticas, e as contradigoes atuais entre militares 
argentinos e brasileiros com a politica exterior de Washington, outorgam 
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ampla margem para a "hondurizagio" das terras paraguaias, uma provivel 
base futura de golpistas, terroristas e agressores no Cone Sul." 

(♦) naa aujuinm louUUadu.: Pecko Joan CaboWwa, Ccudad Pue/tto Pte. Stweainw, 
MoAizcaf Eitigcwabia. EncaAmci£n, Babca Negaa, Conctpcitn, e Oudad di Kyotu. 

* * * 

Uruguai 
LI8ERPAPE PARA IILTAN CEITBERTI E UUIVERSINVO 0XA2     

dloa tUnda. fMiUiaAao paycui <u taxai de. coma, t mesa da. piUiaa 

No dia 19 de novembro de 1983, ap5s 5 anos de prisio por crimes que 
nio cometerara. Lilian Celiberti e Universindo Diaz estao livres. 

Hi cinco anos atras, o casal e dois pequenos filhos de Lilian. Camilo 
(8) e Francesca (3), foram sequestrados do seu apartamento em Porto 
Alegre e levados para o Uruguai. 

0 sequestro foi testemunhado por dois jornalistas brasileiros, 
alertados por CLAMOR, e denunciado pelo advogado Omar Ferri. 

Somente o protesto publico que se seguiu a hotlcia do fato evitou 
que os quatro desaparecessem para sempre. como aconteceu com mais de 
cem dissidentes uruguaios sequestrados na Argentina e no Paraguai. 

Em vez disso, as criangas foram devolvidas aos avos e Lilian e 
Universindo foram julgados e condenados por terem "invadido" seu propno 
pals com armas e material subversive — uma farga total que sena descnta 
detalhadamente mais tarde pelo deserter militar uruguaio Hugo Rivas. 

Numa demonstragio final do seu cinismo completo, o regime militar 
uruguaio. que acusou de "invasio" as pessoas que haviam sequestrado de 
dentro da sua propria casa num pals vizinho, agora prolbe que Lilian e 
Universindo saiam do Uruguai sem que antes paguem as taxas de cama e 
mesa pelos seus cinco anos de prisao -- 90.000 pesos (aproximadamente 
US$2,500 cada), pelo privilegio de terem sido hospedados pelo governo 
e submetidos a torturas e outros tratamentos desumanos... 
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Cartas 
WAS Q1MIS ^QCES FALAU PA GEWTE     

0 llvro 

"Recttcmoa ieu UuAo Desaparecldos na Argentlja fi.Aj. 7291 puiotu, uma luta. 
■urpxtiiionanti.'. 'Btowp' pal am ViabaJUw mtuXa bem itcto. Elz ciAtamznte avanyvui 
o tAabatho ■LnXvuw.tiionaJL dz iotidafUidade. pzloi dziapaAzculoA." 
Montreal, Canada. CCMTIE GHRETHM POUR US DROITS HLMAINS EH WERIQUE lATINE. 

"Eiviwemoi ptvia. agrutdzctn-thu e ictuUtaA-lhu, peJLo Uatxzlha qat nzalizam e 
pzlni uitimai viXoiiai atcanqadiu. Hoi i.z(eAMnoi upzciiiaunentz a puUicafio do 
tivlo P.A., camo -tambem o coiendoaio." 
Vaxjo, Suecia. Rittargarden Forskola. 

"A Aiioclaqio doi UiLUa/iu Coiiadoi, com iidc na (Udadz do Zio dz JanzUw, 
■Oiaduzindo voto undrumz dz izui aiiociadoi — quz nada maii z quz o azfjtzxo doi 
izntimeMoi humaruitai da popataqao —, uem taazzA a V. BninhuUa, pzla iua PVLZXoaia, 
izu apoio z toavoKzi ao taabatho da Aaquidiocziz dz Sao Paulo pzla zlabolaqao do 
documznto P.A., azczntzmzntz, pzlas voiiai maoi, znlazguz a S. Santidadz o Papa Joao 
Paulo II, cm Roma. Vz KzpZAcuiiao ■inieAnadonal — quz culjnina agoaa na Amzalca do 
Sul oi ziioiqoi da Iqazja CatoLica da Znaiil, mm labox zcwnhiico em pool doi dOiziioi 
humanoi -- o (flto Viadaz zjn ii o maii zxptziiioo tzitzmunho zm (aval do hwmniimo 
caiilao. Honaadoi como bnaiilziaoi pzla atuaqao apoitolica conitantz z i-ounz dz P. 
Eminzncua, unimoi a noiia gAaXidao a doi faamiliai dz oulaoi paZizi dzitz continznlz 
z do nuido quz chotiam, amaAguAadai ainda, mai na zipzAanqa dz pzlo mznoi conhzczA o 
dzitino dt izui zntzi quzAidoi quz dziapoAzczAan. FauIo da ii z iidzlidadz aoi 
zniinamzntoi zvangzlicoi, haveAa o zxemplo dz (Auli(icaA., zm todai ai lalitudzi e 
AC I MA PE TOPOS CS PRECPWCEITPS, na luta doi povoi pzla faAatzAnidadz zntaz oi homzni 
z pzla Paz univzAial zntAZ todai ai Haqdzi." 
Assoc 13930 60s Mi 11 tares Cassados Joao Maura Dias - Cel. RR. 
Rio de Janeiro. 

'Soubzmoi do tivao com a liita doi dziapaAzcidoi. Sua aqao lem iido a dz um 
vZAdadziAo biipa CAiitao. Sz oi paitoAZi zitivziiem caladoi totalmzntz, ai pzdAai 
gAitaAiam'. Tzlizmzntz nzm todoi Zitao caladoi, nzm aZ, nzm aqui. Vzui Ihz paguz! 
V. Izm a honAa dz zitaA. na tiita doi biipoi iinczAoi z zntAzguzi ao SznhoA, caioi quz 
tzmoi viilo noi ullimoi dzcznioi da hiitoAla alual. Pepito quz na Mgznlina 
apAzciamoi V. iinczAamzntz." 
aienos Aires, Argentina. Dcmlngo Krpan, pbro. 

"licAZvzmoi a voczi pana zxpAZiiaA-lhzi noiio maii iinczao agAadzclmznto z 
Azconhzcimznto pzla incalculavzl taazia quz cumpAzm na dz(zia doi diAzitoi humanoi. 
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ConiidzAamoi zxczlzntz 0 tAabalho dz Azcompilaqao no documznto quz, com oi nomzi dz 
7291 pziioai dziapaAzcidoi na AAgzntina, voczi pubticaAam z do qual um zxzmplaA ioi 
zntAzguz ao Papa Joao Paulo II pzlo CaAdzal EvaAiito KAni." 

FAMTUARES DE DESAPARECUOS Y DEDHnEOS PGR RAZCNES PCUTICAS DE OCPDOBA. 
Oordoba, Argentina. 

"Ho/z tznho zm maoi iua publicaqao P.A. Quzao zxpAZiiaA minha zmoqao z izntimznto 
dz tAiitzza ao Iza zitz livAO. Vocii ^oeaaam no mzu coAaqao z noi mzui izntimzntoi. 
Voczi iao a pAopAia VIVA <iue apaAzcz z baota apziaA dz todai ai tzntativai — zm vao 
IgAaqai a Vzui I -- dz dzitAuZ-la. Vigo gAaqai a Vzui, iito z, ao Vzui quz moAa dzntAo 
dz nndn um dz noi, z quz noi (oi Azuzlado no Hovo Tzitamento, z quz apaAzcz humanamzntz 
nzitz tAabalho dz voczi. Szu tAabalho, (zito com cuidado, tern a minha adauAaqao 
tambzm poAquz z bzm izito, bem impAZiio z com dztalhzi dz inioAmaqao. E iito at: 
dzvzmoi uiaA TWOS oi AzcuAiOi oi maii iofiiticadoi z oi mzlhoAZi paAa coloca-loi a 
iZAviqo da VJVA z da luta paAa quz czazm ai injuitiqai z violznciai contAa 0 tzmplo 
dz Vzui — 0 izA hwnano. Pzczbam mzu zitZmulo, FORfA e ALEGRIA pzla bzlzza dz izu 
coAaqao. Eitz tAabalho i 0 AMOR, a PIPA, a pAziZnqa do REINO zntiz noi. Podzm 
acAzditaA. Eitz tAabalho z a manl^zitaqao do EiptAito dz Amoa quz moAa dzntAo dz voczi 
z quz moAa dzntAo dz todoi oi homzni. Eitz ZipoUto quz gcmz z pzdt pana iz moitAOA 
zm toda a plznitudz. E quz tzvz a iua manifzitaqao impzdida nzitai milhaAZi dz pziioai 
ioiAzdoAai na AAgzntina. GAoqai ao gAandz AMOR, quz z a pAziZnqa do Hovo Teitamznto 
na hiitoAia da humanidadz, zitz tAabalho jpodz izA izito z ha pziioai como voczi 
cimpAindo a tzi maioA dz amoA ao pAoximo.' 
Flarianopolis. Heltor Bittencojrt Filho. 

0 Calendarlo 

"A Uga BAoiilziAa dz Vziua doi ViAziloi Humanoi, cu/a CaAta dz PAindpioi tzm, 
como um doi izui objztivoi, a dzizia doi diAzitoi doi Aziugiadoi potlticoi, vZtimai 
dz AzpAziiao zm izu paZi dz oAigea, Azczbzu 0 CalzndaAio dai CAianqai VziapaAzcidai 
/T.C.pJ z iz apAZiia zm cumpAimzntaA oi AzalhadoAZi dzitz zxczlzntz tAabalho, Pana 
todoi oi quz tzm viuido a maii nzgna t tAagica ztapa dz noaa hiitoAia na Amzaica 
latina, 0 C.C.V. iZAa uma IzmbAanqa doloAOia, contundzntz, dt acontzcimzntoi quz ndo 
podzm iZA ziquzcidoi. Ai gzAaqozi iutuAai conhzczAao a vZAdadz doi iatoi z zitaAao 
nlzAtm paAa ziiai aqozi quz, paAzczndo iantailoiai, iao a Azalidadz macabAa doi 
noaoi iAihaoi aAgzntinoi. E AzpztiAzmoi dia a dia, izm cziioA: 'Hao podzmoi pzAmitiA 
quz iatoi como ziizi uznham a acontzczA novamzntz'. LutaAzmoi, todoi oi quz tzm 
izniibilidadz z conciincia, paAa quz a bzla Utopia dz uma iocildadt maii iAatZAna z 
civilizada vznha dt iato a izA Azalidadz no noiio hzmiiizAio.' 
Liga Brasllelra de Defesa dca Direltoa Hunanos Yolanda Pires. 
Rio de Janeiro. 

"Pe to do 0 coAaqao quzAo agAadzcZA-lhzi pzlo Undo z pAo{undaazntt comovzdoA C.C.V. 
Comzguirnoi obtZA maii alguni dt LondAZi z oi compaAtilhamoi com aquzlzi quz tAabalham 
a (avoA dai CAianqai.' 
Boulder, EUA. Markets Freund. 
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"Recebi o C.C.P. Com entaiimmo waniitito minha convim^ao de ijue nao ie Vuita. 
apzmi dum aUtudajUo a. imui penduAado run pcuiedti, mai dwn manual it dumntUa t 
pnoitito contta todoi oi itgimti miliXaA-tA t totaLiXaJiioit que optuunm o povo da 
Amixica LaXlna. No campo da paMoxal populax, em qut aXua, pxeXtndo uXtliza-to como 
urn pxeaioio xtcuxio dt conitUentizagao." 
Canaas, RS. Pe. Amlndo Cattelan. 

"CoiWua dt AtctbtA o C.C.P., po-U Kigali maiXo impxiiiionado com urn que mc joi 
moitxado pox urn coltga. 0 C.C.P. ixa otitnlax-mt na unica toiitt gut poao iaztx: 
ACZOA." 
Canpanha, MG. Leonardo Gon^aives Lima. 

A nota 

"likuCto obzugado pelo comu/vccado gut gtnatmtnX.t mt eauzaAam, iobAe o zmoxal 
documento da Junta UilttaA axgintina. A aqaa gexat dt vocea t zitt documento em 
poA&calaA noi ajudam em noiia data luta, gut nao dimlnuixa jamaza," 
Buenos Aires, Argentina. Federioo E. Alvarez Rojas. 

"Rcccbi a nota em gut defa-inem, uma vtz mail, com clazudadt tvangtUca, iua poiigao 
fcitntt ao diama doi dtiapaxtcidoi. Acompanko, ouaimo t compaxtilho tiia luta pejimanenti 
do CLAMOR na dtiua do homem t dt itu dlxetto a v-ida. Como axgentino t como Siipo Ihti 
agjiadego itu ttitemunho dt valtntia t itdtlidadz ao tvangtlho.' 
Vledma, Argentina. Miguel E. Hesayne. 

"RtcttU iua nota xelativa ao documento {final dai foxgai Axmadai iobxe a luta contxa 
a iubutxiao. Agxadego a rn^oAmafao e xittixo gut em noaa Vloctit temoi atuado t 
continuamoi a atuax em ptx(iito acoxdo com a juitiga da cauia doi (amiliaxti doi 
dtiapaxtcldoi 
Quilmes, Argentina, Jorge Novak, Bispo. 

Et cetera 

"Pciro titai linhai como iinal dt aitto a V. e a tguipt do CLAMOR. 'Oxaciai' pox 
toda a coiaboxagao com a Axgentina. Em nomt da Aiiembleia PtXmantnXt ptloi Vixtitoi 
Humanoi xtctba o xeconhicimznto pox tanta icLidaxxtdadt'." 
Buenos Aires, Argentina. Eduardo Plmentel. 

"A vocti gut compoem tiia tguipt tnuio (tlicilagoti e paxabini pelo txabaUw 
Xtalizado no CLAMCR. Aiiim uocii noi poiiibltitam uma inioxmagao itguxa l. ao mtimo 
tempo, entxamoi em iintonia com toda tiia xtalidadt. Continaem'.' 
Belo Horizcnte. P®- Joe® Estevam de Palva. 
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"(JueAO txpxtiiax-lhti mtui uotoi dt gut continaem com tiit txabalho tdo impoxtante. 
Out nao it iintam iozinhoi. Eitamoi na mama luta. AUii, dt minha paxtt ao mtnoi, 
iago dt tudo paxa diuulgax ai pubUcagBti t xtlatHxioi xtctbidoi. Cxeao gut t uma dai 
ioxmai dt itx companhtixo t, ao mtimo tempo, it compxomtttA na luta. E tinko a 
ctxttza dt titax lutando no mtimo xumo em outxai {xentti dt txabalho. Vamoi veA ae a 
gente apxtiia a vinda do Rerno!" 

Henrique de H. Faria. 
Belo Horizonte. 

"nueAO comunicax-lhti gut ttnho xtctbido coxxeipond'tncia xtfexentt S iua caminhada 
t ai topadai tombZn. como o itchamento do 'Sexuicio Par g JaitiM no Uxuguac, (tUo 
pelo gouexno bxutal l obzdientl aoi mandataxioi noxtt-amtxicanoi." ^ Florencio Vaz Filho. 
Santarera, PA. 

-Ai guatxo paxtdti dt urn ctxctxt nio noi pexmitt ulilumbxax com claxidadt o alcanct 
gut tern o txabalho dt iolidaxitdadt no txtexiox. Mai itmpxt Hot em mm urn gxau macox 
dt coniianga naguelai ptiioai t companhtlxoi gut it encontxaoam diitantei da iua texxa 
natal pox xazZti {oxgadai. E pox iito gut titando hojt na mtima ixtuagao a luz i 
latoi poao mt itntix como o ixuto, o xeiuttado pxoduzido pelo txabalho dt ooctx gut 
it plaiwa na uniio da noaa {amUia. Pox tudo iito minha coniianga aumtnta, nunha 
tiptxanga cxtict, como tambw mtu compxomiiio com agutlti gut ainda ioixtm o 
tncaxcexamento. Agxadtctx-lhti o intigolaoel ti{cxgo itxia pcuco. iutxo gut mcnha 
humildt gxatidio chtgut a vocei coAAtgada dc ^oAga paAa coatinuaA iegomdo o camtnko 
vela libixdadt, juitiga t democxacia." Bxkolfo Bognardi. 
Baltimore, BJA. = rlalcneiro poUtioo argentino, lll)ertado1apos 7 anos de prisSo, 

reintegrado a sua famllia no exilio^/ 
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DESAPARECIDOS 

en LA ARGENTINA 

/disappeared in ARGENTINA] 

Pera receber o CALENDARIO (Cr$2.000,00) ou o LIVRO 
(Cr$6.000,00), enviar cheque nominal MITRA ARQUI- 
DIOCESANA DE SAO PAULO-CLAMOR para: 

CLAMOR 
Av. Higienopolis 890, Sala 9 
01238 Sao Paulo, SP 
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