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Na Argentina, e inequlvoco que o novo governo, presidldo pelo
Dr.Raul Alfonsln, se esforga para retomar o processo democratico ,
anulado pelos mill tares. Entretanto, constatamos que questoes funda
mentals relativas aos direitos humanos permanecem sem solugao : a
questao dos desaparecidos, em especial das criangas, a slstematlca omissao do Poder Judiciario, a impunldade dos responsaveis pela
pratlca permanente de tortura e assassinates dos dlssidentes polltl
cos sao fatos que geram incerteza e intranqQllidade aqueles que,como nos, lutam pela prevalencia dos direitos clvls e politicos dos
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No Uruguai, depols de mals de 11 anos de regime milltar,
o
pals caminha, gragas ao esforgo popular, em busca de uma nova situagao polltica. Mas os militares tentam comproraeter as forgas envolvidas nesse processo politico, vlsando, anteclpadamente,.a permanen
cla de presos politicos, de Julzos de excegao, manutengao do COSENA
-Conselho de Seguranga Nacional- e a proiblgao terminante de verlficagao de seus atos preterltos. Nessas condlgoes, serao curadas as
ferldas
abertas no selo da sociedade uruguala?
No Chile, o oovo cada vez mals demonstra a sua insatlsfagao e
a vontade inabalavel de substltulr o regime de Pinochet. Mas a repressao pollclal-polltlca se aparelha raais e raais, exorbitando, inclusive, da propria instituclonalldade do regime, edltando Atos de
Emergencia, e desencadeando, com implacavel violencla, maiuscula re
pressao sobre todos.

CLAMOR
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Na Bolivia, onde a sociedade ja se livrou , ha alguns anos,
dos sucessivos regimes militares que assolaram o Pals, o que se
verifies e que a estabilidade polltica e alnda relative, devido a
profundldade dos problemas sociais , economicos e tambem pollti cos que afetam a Nagao. A situagao e bastante incerta, e as medi
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ff/Voticias
CHILE SOB ESTADO DE SlTIO
das adotadas nao foram suficientes para diminuir um pouco o sofri
mento do povo do altiplano.

No dia 07 de novembro passado, o general Augusto Pinochet,che
fe do regime chlleno, colocou todo o Pals sob estado de sltio , e
estabeleceu, em Santiago, a capital, e Valparaiso, o toque de recoIher entre meia—noite e cinco horas da manha. O estado de sltio vi—
gorara ate 04 de feverelro de 1985, quando podera ser prorrogado.

No Paraguai,submerso ha trinta anos na ditadura do general
Alfredo Stroessner, a sltuagao dos Direitos Humanos nao evoluiu
positivamente. Os opositores do regime sofrem todo tipo de violen
cia e arbitrariedade, registrando-se prisoes ilegais, detengoes
desumanas, sem julgamento, por longos periodos de tempo; ate o
exercfcio profissional da advocacia torna-se impossivel, sem que
se veja por parte das autoridades qualquer intengao de mudar a fa
ce sombria do regime.

Durante esse perlodo, o regime mllitar chlleno podera confl —
nar pessoas sem ordem judicial, dete-las em lugares que nao sejara
prisoes e expulsa-las do Pals, bera como impedlr que dele salara ou
que voltera ao terrltorio chlleno.

No Brasil, prossegue, por exigencia da sociedade, o intrincado e complexo processo de abertura politica. 0 metodo implantado mostra-se pendular; libera-se aqui, reprime-se la. 0 desejo
maior da sociedade brasileira, o direito inalienavel ao exercicio
do voto, livre e secreto, para a escolha do Presidente da Republi
ca, ainda nao foi conseguido. Os militates alardeiam, como impedi
mento a esse direito, a falsa ideia do "revanchismo", buscando an
tecipada impunidade para os 20 anos em que ocuparam a diregao do
Estado.

O estado de sltio, que vlgorara no Chile durante quatro anos
e meio apos a derrubada do governo constitucional de Salvador Allen
de era 1973, confere ainda a Pinochet poderes para Impor a censura,
inclusive a correspondencia e telefones, restrlngir ou suspender os
direitos de reunlao, locomogao, Informagao, opinlao e assoclagao ,
sendo que as pessoas punidas nao poderao recorrer ao Poder Judicia—
rio.
Preocupante a declaragao do Mlnistro da Defesa, general Pa —
trlcio Carvajal, que advertlu que '' o estado de sltio acelerara a
punigao dos envolvldos em atos "subversivos", aflrmando que os ter~
rorlstas nao poderao escudar—se agora em nenhum resqulclo da lei,nem
nas demoras burocraticas dos processos e, provavelmente, serao pun_i
dos com a rapidez que exige a falta ou crime cometido".

fi evidente que a conjuntura politica, economica e social
nos paises do Cone Sul se altera a cada instante. Mas essas mudan
gas se mostram, ate agora, insuficientes e impotentes para a restauragao plena da vigencia dos direitos humanos, rondando no ar,
permanentemente, o perigo do retrocesso.

DESAPARECIDO E ENCONTRADO MORTO

Tudo isso nos obriga a refletir sobre os rumos dos nossos
trabalhos, a acompanhar essa fase de transigao sem abandonar a lu
ta pelo respeito aos direitos humanos, com intransigencia e firme
za. Enfim, a dirigir as nossas tarefas para a reconstrugao da deroocracia em nossos paises, sempre na perspectiva de denunciar as
atrocidades perpetradas para que elas nunca mais voltlem a se repetir no futuro. Tudo Isso sera feito, tendo como base os lagos
de solidariedade que o sofrimento comum nos obrigou a estabelecer
ao longo desses duros anos repressivos.

Ao final do mes de outubro passado, fol encontrado no Chile o
cadaver mutllado do operarlo, Juan Antonio Agulrre Ballesteros, de
23 anos, que se achava desaparecido desde o dia 04 de setembro do
corrente ano. Apesar de o governo chlleno ter negado reiteradamente
a prlsao do jovem, ha testemunhas de que Juan Antonio foi detldo
por pollclals fardados e levado a 26a. Delegacla de Pudahuel.na pe
rlferia de Santiago, capital, e de que all fol submotldo a cruels
torturas.
O cadaver do Jovem foi locallzado pelos famlllares no Inatl
tuto Medico Legal de Santiago, e reconhecldo pela roupa que trajava,
Ja que Ihe faltavara a cabe^a e um doa braqos.

A experlencia adquirida no passado recente sera a semente
que germinara, para o Cuturo, a sociedade nova, justa e fraterna
a que os povos latino-americanos temos historico direito.
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Numa sltua^ao de Isolamento crescente, o regime de Pinochet
aumenta a repressao, a arbltrariedade e o terror, contrapondo-se,
desta forma, a afao do povo que exlqe seu flm Imedlato.

CHARLES HARPER RECEBE PREMIO LETEL1ER MOFFIT
0 pastor Charles Harper, diretor do Escritorio de Direitos
Humanos do Conselho Mundial de Igrejas (C.M.I.) recebeu, em setembro passado, o Premio da Fundagao Letelier-Moffit, por sua permanente prcocupagao com os direitos humanos era nosso continente. A
distingao foi-lhe entregue em Washington pclos dirigentes da Fundagao, presidida por Isabel Morel, viuva de Orlando Letelier,chan
celer do governo de Salvador Allende, que, junto com sua secretaria Ronnie Moffit, morreu vitima de atentado terrorista em setembro de 1976 na capial dos Estados Unidos.

CONDEWhDOS X MORTE
Em setembro passado, os cidadaos chilenos Carlos Arturo Garcia Herrera e Victor Manuel Zuniga Arellano Coram condenados a morte por um Tribunal Militar no Chile, acusados de serem os auto res de um atentado no qua! morreu um alto militar do regime.A vida
de ambos depende agora do pronunciamento da Corte Suprema de Justiga, que devera ou nao ratificar a sentenga.
Em situagao semelhante estao os jovens Hugo Marchant Moya
Carlos Araneda Miranda e Jorge Palma Donoso, que ainda nao foram
julgados, mas para quera o Promotor militar 'pediu a pena de morte.

Durante o ato de entrega do Premio, foi destacado o trabaIho realizado na ultima decada por Charles Harper era prol dos di
reitos humanos na America Latina. O reverendo William Wipler destacou que, gragas aos esforgos de Harper, mais de 120 grupos e en
tidades de Direitos Humanos e agrupagoes de familiares de presos
e desaparecidos receberam ajuda e apoio.

0 povo chileno, que vem combatendo firmemente tanto a pena
de morte quanto os Conselhos de Guerra instituidos pelo regime de
Pinochet, necessita urgentemente da solldariedade internacional pa
ra deter a pretensao-dos militares de "legallzar* as execugoes de
seus opositores politicos.

Agradecendo a distingao, o homenageado disse que o fazia
era nome de milhares de pssoas que promovem e defendem a dignidade
humana em nosso continente. Recordou especialmente os homens e
mulheres que tombaram na luta para que reine a justiga em seus pa
ises, mencionando, entre outros, Monsenhor Oscar Romero, os dirigentes salvadorenhos de Direitos Humanos, Patricia Cuellar e Marie
la Garcia , e o argentine Mauricio Lopez.

FIRMEN1CH EXTRADIT ADO
Quebra de uma tradigao da justiga no Brasil
Contrariando os sentimentos solidarios do povo brasileiro e
rompendo uma longa tradigao historica de nao conceder extradigao
no caso de ser pedida em vlrtude de motivagao politics, o Supremo
Tribunal Federal do Brasil concedeu a extradigao do cidadao argentino, Mario Eduardo Firmenich. O Supremo' Tribunal
Federal
ignorou
tambem o fato de Firmenich ter filho brasileiro e permitiu a efetivagao de uma medida, a respeito da qual CLAMOR manifestou sua contrariedade, por entender que Firmenich corre grande
risco de vida na Argentina, em virtude da persistencia naquele pais de grupos de extrema-direita vinculados aos regimes anteriores,
sobre os quais o governo Alfonsin nao tern nenhum controle.
A extradigao foi efetlvada de surpresa, em altas horas
nolte do dla 20 de outubro passado,sem comunicagao a Camilla
aos advogados de Firmenich.

ORUGUAIO E NOMEADO DIRETOR DO CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS
O reverendo Emilio Castro foi eleito,no dia 13 de julho pas
sado, como novo Diretor Geral do Conselho Mundial de Igrejas, enti
dade que representa milhoes de crlstaos nao catolicos de uma cente
na de paises.
Castro, de 57 anos, provem de uma familia operaria numerosa.
Sua pregagao, no Uruguai, sempre tendeu a abrlr a Igreja para a co
munidade, anunclando um Evangelho compromctido com o povo.Essa pos
tura fez com que fosse perseguldo c amcagado do morte em seu pais,
obrigando-o a deixar o Uruguai.
A escolha de Castro alimcnta "noasa cspcranga na caminhada
lenta, mas segura, para uma Igreja cada vex mala envolvida na cons
trugao de uma sociedade justa, solldarla, fraterna* em nossos paises.

da
e

4

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Cartas
PRESOS POLfTICOS PARAGUAIOS DENUNCIAM MANOBRA DO GOVERNO MILITAR
Onze presos politicos do Paraguai, encarcerados na Penitenciaria
Naclonal de Tacumbu, enviaram ao CLAMOR uma carta em que denunciara a
manobra do governo militar em tentar esconder a existencia dos presos politicos e, atraves da qual, pedem a solidariedade do povo brasileiro para a sua libertagao.
A seguir, o contcudo da carta:

Com esta carta queremos demonstrar a falsidade da propaganda
orquestrada pelo governo militar presidido ha 30 anos pelo general
Stroessner, e fazer um chamado a opiniao publica do povo brasileiro
a solidarizar-se ativamente conosco, reclamando a nossa imediata
libertagao.
Remigio Gimenez Gamarra, Antonio Gonzalez Arce, Arcadio Flores, Francisco Dure Meza, Vidal Martinez, Felipe Flores,Santo
Gil Dure, Mariano Martinez, Roque Ruiz Dias, Emilio Lugo, e
Rafael Mella-Latorre.

"Penitenciaria Nacional de Tacumbu, 14 de outubro de 1984
Os abaixo-assinados somos presos politicos reclusos nesta prisao e processados em virtude da Lei 209.
Causou-nos estranheza a declaragao do Hinistro das Relagoes Exte
riores, Carlos A.Saldlvar, na Assembleia Geral das Nagoes Unidas no
dia la deste mes, onde expressou: "Nao existe nenhum preso politico
nera atentados terroristas que intranquilizem..
A mesma declaragao fez o Ministro do Interior, Sabino Montanaro,
ao enviado especial da Agenda AFP,Luis Maria Maiz, conforme regis tra o diario Oltima Hora do dia 06 de outubro, na pagina 8.
Consideramos que esta campanha que faz o governo do Paraguai e
uma manobra para ocultar a existencia de presos politicos, as gra ves violagoes dos Direitos Humanos e, inclusive, a existencia de leis
repressivas como as tristemente faraosas leis 209 e 294.
A opiniao publics nacional e internacional conhece a existencia
de Napoleon Ortigoza, preso desde 1962 na Guarda de Seguranga.e tambem de Margarita Baez, detida em 1982 e atualmente reclusa no carcere de Buen Pastor.
Os subscritores nao somente somos presos politicos, mas tambem
nossos processes segucm sem perspectiva do uma solugao rapida, como
provara os casos de Remigio Gimenez, cujo processo ja dura cinco anos
e nove meses, sem que o juiz de !• Instancla haja ditado sentenga;03
do "Caso Caaguazu", que estao presos dcado raargo de 1980 e ainda sem
uma sentenga final; e parte do "grupo dos 18", presos desde janeiro
de 1982, tambem a espera de uma sentenga da Camara de Apelagao.
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PRESOS POLITICOS ARGENT INOS FAZEM GREVE DE FOME 4 5 DIAS
Em meio de uma greve de fome que durou 45 dias, ate o final
de outubro, 13 presos politicos argentinos distribuiram a seguinte
notas
A opiniao publica
Os presos por motives politicos — a maioria de nos em greve
de fone ha 17 dias — continuaremos com essa medida por tempo indeterminado para pedir a liberdade irrestrita e imediata de todos os
presos politicos.
Nossa permanencia nos carceres carece de legitimidade e justi.
ga, tanto do ponto de vista politico como do ponto de vista etico e
jundico. Isso nos converte, de fato, em presos politicos do governo constitucional.
As reiteradas denuncias dos organismos de Direitos Humanos,de
diversos setores da opiniao publica nacional e internacional, e, re
centemente, de um organismo oficial como a CONADEP, tem demonstrado
a verdade do que foram os anos de ditadura militar, com sua monstruosa carga de violagoes de todo tlpo.
Nossos processos estao marcados pela mais absoluta indefinigao
jundica, falta de provas, irregularidades processuais de todo tipo,
torturas e, finalmente, amarras "exemplificadoras* e persecutorlas
de explicito conteudo politico. Nossos advogados defensores
foram
mortos, desaparecidos, presos ou exilados; fomos confinados e recoIhidos em campos de concentragao clandestinos e em carceres de aniquilamento pslco-fisico, e nos negaram todos e cada um de nossos di
reitos.

cpaises

Fomos processados e condenados por Tribunals Mllitares ■ - que
hoje se negan a julgar seus pares e justlficam a repressao- e por
jufzes da ditadura como Mantaras, Zamboni Ledesma, Milessi e Martinez - atualmente denunciados e processados por suas responsabllidades na repressao ilegal durante o exercicio de suas fungoes.

ARGENTINA
O triste papel do Poder Judiciario
durante a repressao:complacente,
conivente e ate cumplice

Mao ohttviTWT! isso, hoje se continua Xegitimando nossa prisao ,
convalidando os julgamentos e as condenagdesv consumados durante os
anos mats sangrentos da Ditadura Militar. Fax parecer que os poderes constitucionais continuam convencidos de que os sobreviventes
do genocidio nos carceres tiveram respeitados todos os dlreitos
constitucionais no respective processo.

O Poder Judiciario argentine nao apenas nao foi zeloso na sua fungao de custodiar o exercicio dos direitos e deveres individuais e sociars, como tambem possibilitou que um acumulo, de aberragoes juridicas
tenham adquirido foro de legalidade, com praticas e condutas homologadas pelo Poder ao qual a Constituigao Nacional atribui o controle jurisdicional.

A continuidade desta situagao em nada contribul para o Estado
de Direito. Ao contrario, so atraves da Justiga e da Liberdade em
todas as ordens da vida nacional, poderemos avangar no caminho da
democracia.
Villa Oevoto, 27

de

(Extratos de um estudo preparado por um grupo de presos politicos
no carcere de Rawson, em 1983, publicado na Revista Testimonios,
n« 2, fundada por Familiares de Detidos e Desaparecidos por Razees Politicas.)

setembro de 1984

Fancisco Carrizo, Fermin Nunez,Fernando Gauna, Hector Lopez ,
Juan Tejerina, Osvaldo Lopez, Hernan Invernizzl,Tomas Cormack,
Jorge Fuente, Jose Paz, Ruben Emperador, Jose Cuesta , Hilda
Nava de Cuesta.
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O Poder Judiciario Atual
Sendo responsavel pela custodia da letra e do espirito da Constituigao Nacional, o Poder Judiciario nao interveio diante de nenhum
dos ataques a ela. Por exemplo:
a) Consentiu na quebra da tradigao republicana da divisao dos Poderes, aceitando a fungao legislativa do Poder Executive e o menosprezo da influencia jurisdicional do Poder Judiciario, atraves de decretos-leis que relativizam o possivel controle dos atos do Poder Executive por parte do Judiciario.
b) Admite a alteragao do centido do direito a optar por sair do
pais, transformando-o no direito a peticionar a saida do pais. Admitiu sua suspensao , depois de reiteradas e indefinldas
negatives.
Aceita tambem a validade de informes secretos emanados do PEN, com os
quais este justifies a detengao de cidadaos nao submetidos a justiga.
c) Admite que se subverts o sentido da 'situagao de estado de
slt 0
i " (art.23 da Const.Nacional), considerando "razoavel
sua extensao, sem interrupgao, durante mais de oito anosfdesde noventoro de 1974).
d) Ccnsldera competentes os tribunals mllitares para o julgamento
de civis, admltindo com isso os "foros especlais' criados "ad hoc'tincluslve julgaram "delltos" cometidos antes do sua instltuigao) e consentindo na subtragao as jurisdlgoes naturals.
e) Admitlndo uma sentenga que estabeleca quo quando a Constituigao collde com um estatuto do PRN (Processo de Raorganlzagao Nacional),
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deve prevalecer o Estatuto.
f) Admite a violagao slstematica do artigo 18 da Ccnstituigao,
aceitando de fato regimes carcerarios "especiais" e a existencia de
carceres onde se torturou e onde se humilham os detidos, praticamen
te sem investigar os fatos quando foram denunciadcs.
Seas funcionarios sublinharam, durante o PRN, seu papel de defensores da ordem oligarquico-militar, tanto nos princlpios jundicos quanto em uma serie de normas eticas emanadas da Constituigao
Naclonal e do desenvolvimento de nossa sociedade.

Sabendo o que ocorria e ocorre com os detidos quando se encontram
nas maos das forgas de seguranga, sua atitude e dolosa.
"A tortura constitui um delito de lesa humanidade.£ necessario
que se proiba de forma terminante que a policia tome declaragoes, sejam ou nao espontaneas, e possuam ou nao as assinaturas de seus autores.

0 Poder Judiciario, a privscao ilegitima
da liberdade e a subtracao de -iurlsdicao
O Poder Judiciario admite e admitiu todo tipo de atuagao das forgas repressivas -uniformizadas ou nao- sem ordem da autoridade judicial competente, aceitando a violagao sistematica do domicilio.
A legislagao prescreve que, em caso de ser necessario acionar esse procedimento, deve-se comunicar, no ato* ao juiz competente,
t usual que forgas de seguranga comuniquem com total impunidade
as detengoes produzidas semanas antes, sem que o Poder Judiciario investigue o delito d® privagao ilegitirna de liberdade* criando assiin
um clima propicio ao abuso de autoridade.
Essa conivencia e complacencia do Poder Judiciario com o aparelho
repressivo criou todo tipo de facilidades, em seu desenvolvimento e
aprofundamento, para a politica de desaparecimento forgado de pessoas
e para a aplicagao discricionaria* sistematica e por tempo indeterminado de tecnicas de interrogatorio com constrangimentos ilegais.

Isto deve ser assim ante o fato notorio e incontroverso da exis tencia da tortura como sistema de investigagao policia! e o retrocesso das garantias de liberdade, seguranga e dignidade das pessoas.
Declaragao da Assoclagao de Advoqados de Buenos Aires (La Nacion
16/05/1982)
O Poder Judiciario e a
morte nos carceres
Dezenas de detidos foram mortos durante seu cativelro em estabele
cimentos "legais" de detengao ( alem dos mortos nos campos de extermi
nio e os que estavam nas maos dos distintos grupos operativos das for
gas de seguranga, cujos cadaveres foram enterrados sob a denominagao
N.H,).
Henhum juiz indagou nos carceres "legais" aos sobreviventes des sa politica de aniquilamento fisico, apesar de seu carater de testemu
nhas principals desses episodios.
Na maioria dos casos, os assassinatos foram justificados com a
aplicagao da "lei de fuga". No entanto, nao se investlgaram as circunstancias em que ocorreram os fatos nem se esclareceram as responsa
bllidades daqueles que tinham a custodia dos detidos.

0 Poder Judiciario e os
constrangimentos ilegais
Todos os presos pollticos sem excegao foram submetidos a torturas
e vexames por parte das -forgas de seguranga", quando foram detidos ou
enquanto permaneceram nos destabelecimentos de detengeo, que se encontravam sob o controle judicial nas respectivas jurisdigoes.
Que os julzes nao tenham cumprido suasfungao legal , que nao tenham processado nero condena'do urn unico torturador, que reconhegam como validas as declaragoes feltas na policia, arrancadas sob torturas ,
que tenham se esquecido das visitas de controle periddicas aos institu
tos de detengao, que nao tenham atendido as entrevistas
solicitadas
pelos processados, demonstra sua responsabilidade,enquanto aceitaraa
contlnuar sendo juizes.
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O Poder Judiciario e o
desaparecimento dos
presos pollticos
O Poder Judiciario foi incapaz de elucldar um unico dos 20 mil de
saparecimentos de pessoas, 7.291 dos quais perfeltamente documentados.
Em janeiro de
te pelos Direitos
sos-desaparecidos
calculando-se que

1983, segundo dados em poder da Assembleia Permanen
Humanos da Argentina e do CLAMOR, o total de prena Argentina, devidamente documentados, e de 7291,
o total de presos-desaparecldos trlpllca esta clfra.
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O Poder Judiclario tanpouco investigou os desaparecimentos de
presos ocorridos nos carceres "legais".

Quando a crianga se encontra em poder de uma familia nao
comprometida com a repressao, a solugao tern sido muito mais facil.
Nesta situagao estava FELIPE MARTIN GATICA CARACOCHE, desaparecido
no dia 19 de abril de 1977, quando tinha apenas 4 meses. Em agosto
de 1984, sete anos depois, foi localizado pelas Avos da Praga de
Maio e agora esta reunido com os pais, que, o que e uma excegao
nestes casos, estao vivos.

Nenhum preso. politico foi interrogado para se conhecerem as
circunstancias era que seus companheiros -posteriormente desapareci dos- forara tirados das prisoes onde eatavam "legalraente registradosT
Assira,nao prosperou nenhuma investigagao; no entanto, muita coisa deve ter ficado anotada nos livros das prisoes onde ocorreram esses fatos, devera constar as ordens assinadas pelas autoridades responsavels pelas transferencias e saidas dos presos sob custodla.

As Avos contaram: " o bebe foi deixado pelos agentes repressivos com uma vizinha, enfermeira, a quera disseram que fizesse com
a crianga o que quisesse:interna-la, ficar com ela, da-la a alguerat

O PROBLEMA DA IDENTIFICACAO ESTA RESOLVIDO
CRIANCAS ENCONTRADAS

Gragas a colaboragao de um grupo de leqistas norte-america
nos, um dos grandes problemas das Avos.na sua luta para recuperar
os netos, esta resolvido.

0 numero de criangas desaparecldas encontradas na Argentina
continua a subir lentamente. 27 ja forara localizadas e raais 4 casos
estao sob Investigagao. 0 desfecho da localizagao de uma crianga nao
tern sido sempre feliz: em varios casos, ela esta em poder de um membro das forgas de repressao e registrada como fllha legitima. Muitas
vezes, quando as Avos conseguera reunir as provas da identidade verda
deira da crianga e entram na justiga, o Poder Judiciario tem se mostrado lento e ainda nao independente era suas decisoes.

"fi possivel demonstrar que uma crianga vem de uma determinada familia com 99,95% de certeza (indice de abuelismo), com ba
se em anallses de sangue muito especffleas realizadas nos avos e,
no caso de falecimento de um deles, nos tios ou irmaos dos peque nos.
Os estudos hematologicos consistem na averiguagao dos marcadores geneticos, atraves das seguintes provas:
a - grupos sangulneos
b - H.L.A. ou histocompatibilidade
c - proteinas sericas
d - enzimas sericas

t o caso de PAULA EVA LOGARES, por exemplo. Seqbestrada junto
com os pals em Montevideu era 18 de malo de 1978, ao ser encontrada ,
estava registrada como filha legitima do ex-policial Ruben Luis Lava
Hen e sua corapanheira, Teresa Leiro. Mesmo com as provas irrefuta veis de sua verdadeira identidade, inclulndo a prova genetica,o juiz
decidiu pela permanencia da crianga com o ex-policial. Acontece que
Lavallen nao e um ex-policial qualquen era membro da Brigada de
Investlgagoes de San Justo,um dos centros clandestinos de detengao e
tortura, e sabe, provavelmente, qual foi o destlno dos pais de Paula

O resultado desses exames constitui uma prova conclusiva de
determinagao tanto da identidade como da filiagao."
As Avos*sugerem, para evitar que se repita a situagao acontecida na Argentina, que, no fuguro, toda crianga deva ser perfeitamente identificada no momento do nascimento, e
que todos os
paises incluam na sua legislagao o reconhecimento legal dos estudos geneticos baseados no Indice de abuolisao.

No seu informe sobre o caso, o bolotim do Movimento Ecumenico
pelos Dlreitos Humanos na Argentina (Movimlcnto Ecumenico por los
Derechos Humanos-MEDH) dizi "Numa domocrncla, Paula nao pode nem de
ve continuar vivendo com quera faz parto do um sistema repressivo que
condenamos".
* Avos da Praga de Maio

•Avos da Praga de Malo
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A promiscuidade e as mas condigoes de higiene fazem com que
as doengas se propaguem rapidamente e sejam inevitaveis as recai das e infeccdes.

Uruguai
PRESOS POLfTICOS CONTINUAM HORRENDO NOS CARCERES

DE HONTEVIDfiU

"Enquanto se discutera as condigoes da democratizagao no Uruguai, continuam morrendo os prisioneiros nos carceres militares.Is
to nao pode continuar acontecendo** —afirmam os familiares dos pre
sos politicos, numa carta dirigida aos partidos que vao disputar
as eieigoes de novembro para a Presidencia da Republica.

Mais de 70 presos politicos morreram nos carceres uruguaios
nos ultloos anos. So no mes de agosto passado, ocorreram ali tires
falecimentos: os de Ruben Martinex Addiego, Jorge Leivas Puig e
Angel Yoldi.
Ruben Martinez Addiego, de 30 anos, suicidou -se no dia 20de
agosto, na Penitenciaria "Libertad", em consequencia dos series
transtornos psiquicos sofridos na prisao. Apesar de seu precario
estado de saude, as autoridades penitenciarias haviam proibido aos
seus companheiros fazer-lhe companhia na cela. Ruben Martinez estava para ser libertado.

"Queremos tambem expressar -acrescentam- nossa preocupagao
pela crescente lentidao com que se estao produzindo as solturas.
Sao maiores as expectativas que se criaram em torno deste tema que
as liberdades alcangadas, com a conseqQente angustia que tai situagao provoca era centenas de familias e a confusao que gera
na
opiniao publica. Isto se agrava ante a negative das autoridades
em dar informagao clara e precisaw-assinalara os familiares..

No dia 03 de agosto, morreu Jorge Leivas Puig , de 38 anos,
que, nesse mesmo dia,havia sido Internado no Institute do Coragao
da Associagao Espanhola. Apesar da opinlao do cardiologo de que
deveria permanecer internado ali, as autoridades decidiram transferi-lo para o Hospital Militar, onde faleceu pouco depois.
No
dia 16 de agosto, faleceu Angel Yoldi, tambem de 38 anos. Doente
de cancer desde 1981, e desenganado, ficou de oito a nove meses
sera receber assistencia medica. Estava internado nos Hospital Mili^
tar desde dezerabro de 1983. Mesmo nessa situagao, foi-lhe negada
a liberdade.

Asseguram que nao se pode, de forma alguma, confundir estas
solturas, que, no melhor dos casos, nao passarao de duzentas, fi—
cando ainda no carcere mais de 400 presos politicos, com sua reclamagao permanente de ANISTIA GERAL,IRRESTRITA E IMEDIATA.
Finalizando sua carta, os familiares pedem aos partidos poll
ticos que intercedam pelos presos politicos junto as autoridades
militares.
URUGUAI tamb6m tem desaparecidos
DENUNCIAM FAMILIARES

Os farailiares de presos afirmara haver outros 90 prisioneiros politicos em precarias condigoes de saude,
alguns agonizando
vitimas de cancer, como Adolfo Wassem e Oscar Bernatti.

No Uruguai, ha cerca de 50 prisioneiros desaparecidos.A censura tem sido tao severa que vem dificultando o trabalho dos familiares e, por isso, estes contam apenas com a documentagao de 22
pessoas presas, cujo destino se ignora:

Segundo denuncia feita por esses farailiares, a patologia apre
sentada pela populagao carceraria nao corresponde aquela que atinge pessoas da mesraa idade em condigoes normals, ou seja, alem do
envelhecimento prematuro, aparece uma patologia particular relacio
nada diretamente com as condigoes de vida no carcere.

ROBERTO JULIO GOMENSORO
LUIS EOUARDO GONZALEZ
EDUARDO BLEIER
JUAN MANUEL BRIEBA
FERNANDO MIRANDA
CARLOS PABLO ARfiVALO
JULIO CORREA
UVAGENSMEN CHAVES
ELENA OUINTEROS
LORENZO ESCUDERO

Uma alta porcentagem dos presos politicos sofre algum tipo
de doenga fisica ou psiquica, produto da tortura, ou contraida em
fungao das condigoes de vida carcerariaialimentagao deficiente,alo
jamento em lugares frios a umidos, tensao nervosa devida ao fustigamento conatante, etc...
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12.03.1973
13.12.1974
29.10.1975
30.10.1975
30.11.1975
15.12.1975
16.12.1975
28.05.1976
28.06.1976
29.10.1976

RICARDO BLANCO VALIENTE
coraercionte
LUIZ EDUARDO ARICfiN
empregado
OSCAR JOS£ BALlfiAS
empregado
OSCAR TASSINO
empregado de UTE
JULIO CASTRO
pedagogo e jornalista
EVER RODRIGUES
estudante e ator
MONTHS DE OCA
sent dados
LOGARBS CLAUOIO ERNESTO
GRISPON DE LOGARES MONICA SOFIA
FELIX SEBASTIAN ORTIZ
desempregado
ANTONIO O.PAITTA CARDOSO
operario de construgao
MIGUEL ANGEL MATO FAGlAN
empregado

Em 1976, as mulheres foram trazidas de volta ao Presidio Militar,
mas os homens sao mantidos ate hoje na condigao de refens,encarcerados em diferentes quartes militares, longe da capital.

15.01.1977
14.06.1977
21.06.1977
19.07.1977
01.08.1977
05.04.1978

As gestoes realizadas por seus famlliares e advogados para obter
alguma informagao sobre o alcance da medida foram totalmente inuteis.
Os juxzes militares declararam desconhecer o fato, manifestando que
se tratava de uma decisao do Comando das Forgas Armadas, o qual, por
sua vez, se negou a dar qualquer informagao .

18.05.1978
18.05.1978
16.09.1981
21.09.1981
29.01.1982

Quem sao os

refens

7

HENRY ENGLER GOLOVCHENKO, de 27 anos, estudante de Medicina, detido em agosto de 1972.
ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO, de 44 anos, bancario, preso desde
abril de 1972.
JORGE AMILCAR MANERA LLUBERAS, de 55 anos, engenheiro,preso des
de junho de 1972.
JULIO MARENALES SAENZ, de S3 anos. escultor e professor, preso
desde agosto de 1972.
JOSE ALBERTO MUJICA CORDANO, de 51 anos, preso desde agosto de
1972.
MAURICIO ROSENCOFF SILBERMANN, de 50 anos, jornalista, escritor,
draraaturgo, diretor de teatro, preso desde maio de 1972.
RAUL SENDIC ANTONACCIO, de 57 anos, advogado, preso desde setem
bro de 1972.
ADOLFO WASEN ALANIS, de 37 anos, estudante de Dlrelto,
preso
desde 1972.
JORGE ZABALZA WAKSMAN, de 40 anos.

OS REFfiNS
( Informe publicado por maes e famlliares de processados pela Justiga Militar no Uruguai- abril de 1984)

"O refem e urn companheiro que vive na maior solidao e incomunicabilxdade, nao tem noticias de outros presos , nao sabe absolutamen
te nada do mundo que o rodela, nao fala com ninguem, nao sente o sor
riso de outra pessoa, nao tem com quern compartilhar sua alegrla ou
tristeza, nao tem nenhum tipo de vlda social. 0 refem esta sepultado em vida e seus carcereiros se propoem, desta forma, mata-lo len
tamente. Esta e a pior tortura, e a tortura que tenta destruir devagar mas totalmente os militantes, pesando, alem dlsso, sobre eles ,a
ameaga de que a qualquer agao de seu partldo ou organlzagao,
serao
fuzilados." (Elena Curbelo de Mirza, ex-presa politlca
uruguaia.
Nove homens, detidos em 1972, interrogados e torturados durante
meses, passando de urn quartel a outro, ingressaram, a princxpios de
1973, ao Presidio "Libertad", onde permaneceram totalmente incomunitcaveis, em celas individuals.

*•
<|

Entre junho e setembro de 1973, eases presos e mais oito mulhe res que se encontravam detidas em Punta Rleles foram transferidos pa
ra local ignorado, pelo Exercito. Tlnham sido advertidos de que , a
partir daquele momento, eram refena e seriam passados pelas armas ca
so sua organlzagao politica reallzasse qualquer agao.
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Chile
a detengao arbitraria e o desaparecimento, a "lei de fuga" e ou
tras variantes, que permitem assegurar a atuagao de equipes esper
cializadas neste tipo de eliminagao de opositores.

GRUPOS PARAMILITARES CONTINUAM MATANDO OPOSITORES NO CHILE
A morte de Maria Core to Castillo Muiioz,
ocorrida no dia 18 de maio mediante a explosao
namite, colocou novamente na atualidade a agao
tares, especialmente treinados, que espalhara o
coletivos no pais ha mais de 11 anos.

mae de trea filhos,
de tuna carga de dide grupos parainilipanico e o terror

outros casos
Juan Ramon Soto Cerda, de 30 anos, pai de dois filhos, mor reu no dia 10 de novembro de 1981, junto com Luis Pincheira Llanos,
Jaiaie Alonso Cuevas e uma pessoa nao identificada, quando"tentavam
atacar a residencia do chanceler". Exames medicos constataram que
suas mortes ocorrerara horas antes, por calcinagao, e seus corpos
estavam sem cabegas, bragos e pernas.

A jovem, de 29 anos, que faleceu era estranhas
circunstancias depois de ser seqfiestrada por desconhecidos armados, junto
com seu marido (ele sobreviveu ao atentado casualmente), havia sai^
do de casa para fazer compras nas proximidades, e seu corpo foi
encontrado totalmente destrutdo em ura local deserto, horas mais
tarde.

O comerciante e militante comunista Victor Hugo Huerta Beiza,
de 52 anos, morreu no dia 03 de novembro de 1983, em Concepcion.vi
tima das balas disparadas por integrantes dos orgaos de seguranga.
Seus familiares contaram que ele havia sido detido antes de
ser
morto e, segundo a autopsia legal, o comerciante recebeu um "tiro
de misericordia" na fronte, horas antes de seu corpo ser jogado
em plena via publica.

A versao oficial dada pelo governo militar,
atraves
dos
meios de comunicagao, assinala que a mulher 'havia sido alcangada
por ura artefato explosivo, quando tentava dinamitar uma torre de
alta tensao". De acordo com essa versao, ela foi
qualificada de
"terrorista".
No entanto, desta vez houve urn testemunho que alterou totalmente o teor do comunicado oficial, deixando claramente estabeleci
do que, como em outras ocasioes, a verdade era absolutamente dis
tinta do que pretendeu a informagao do regime.

Entre os mais recentes, estao os casos de Maximo Bermudez
Bayo, de 55 anos, e de seu filho, Juan Bermudez Gaste, de 20 anos,
mortos em um estranho tiroteio no dia 04 de maio de 1984, no bair—
ro de Pudahuel, em Santiago. Ambos foram mortos logo depois de um
assalto ocorrido nura supermercado da regiao.

Hector Munoz Morales, marido da jovem assassinada, sobreVi veu a tentativa de faze-lo voar tambem, com uma carga explosiva
Mais ainda: pode determinar quase com certeza quern foram seus captores e potenciais executores. Segundo seu testemunho (que mais
tarde o obrlgou a abandonar o pals para resguardar sua seguranga e
integridade pessoais), os desconhecidos atuaram coordenadamente,se
moviraentaram em velculos com poderosos transmissores e portavam ar
mas automaticas com grande poder de fogo, constituindo um grupo al
tamente especiallzado em agao militar.

Tambem a morte de Jorge Eduardo Munoz Navarro (que esteve
com Hector Munoz Morales, marido de Maria Loreto Castillo,a mulher
dinamitada, horas antes do sequestro do casal), no dia 17 de maio,
no bairro de Renca, ao norte de Santiago, esta revestida do mesmo
padrao dos crimes anteriores.

Ease horroroso acontecimento faz a atengao naclonal e internacional reportar-se a outros fatos similares que, em circunstan cias nao esclarecidas, se sucedem no Chile ha mais de 11 anos,

Em alguns desses acontecimentos —que deraonstrara a violen
cia inusitada empregada pelos que, coordenada e treinadamente,agem
em completa impunidade — ficou comprovado que os autores sao mem
bros dos orgaos de seguranga e policiais, contra os quais existem
processes criminals , fazendo calr por terra as versoes oficiais
sobre as mortes de tantos dlssidontea.

0 metodo utilizado tern sido , indistintamente, a execugao
sumaria, os supostos 'atentados terroriatas e enfrentamentos',
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ONDE ESTA?
Paraguai
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Em agosto passado, CLAMOR recebeu
um pedido para que publicasse, em
seu boletira, os dados e a foto de
MARCELA SOLEDAD SEPULVEDA TRONCOSO-presa e desaparecida no Chile,
no dla 26 de junho de 1974,quando
tinha apenas 18 anos de idade. A
familla e advogados do Vicariato
da Solidariedade se valeram de to
dos os recursos jurfdicos para ob
ter uma resposta sobre o seu para
deiro, mas sem nenhum resulfedo.
Marcela, de l,eSm de altura,60Kgs
aproximadamente, pele morena, cabelos ondulados, olhos castanho escuros, grandes, cursava o l«ano
de Fonoaudiologia do Nucleo Santi
ago-Oriente da Unlversldade
do
Chile, quando foi detlda era sua
residencia provisoria em Lampa,es
trada de Santa Rosa, a 20kms. de
Santiago do Chile.

COMISSftO DENUNCIA DESAPARECIMENTOS E ASSASSINATOS DE CAMPONESES
Pela primeira vez se constitui, no Paraguai, a Comissao Permanente de Familiares de Desaparecidos e Assassinados, formada por
familiares de camponeses desaparecidos e assassinados por motives
politicos e sindicais, e que luta pelos seguintes objetivos: organizar e integrar outros familiares de pessoas desaparecidas ou assassinadas; o aparecimento com vida de todos os desaparecidos; entrega dos cadaveres aos seus familiares; esclarecimento dos crimes
e justo castigo aos criminosos, seja moral ou material.
Durante o governo militar de Stroessner, foi institucionalizada a perseguigao sistematica a toda tentativa de organizagao
sindical, especialmente do campesinato, utilizando-se, para isso,
permanentemente, o amedrontamento atraves de campanhas psicologicas e, periodicamente, com brutais repressoes,torturando, assassinando barbaramente seus membros mais ativos ou, como arma de tortu
ra psicologica, o desaparecimento de pessoas, deixando na incerteza todos que as rodeiam.
Esses crimes, os abusos, arbitrariedades e impunidade de qual
quer membro dos orgaos de repressao ou de grupo paramilitar da Ditadura, sao justificados com um suposto anticomunismo ou fazendo
as vitimas aparecerem como simples delinqQentes.

Ja tinhamos pronto este apelo para ser estampado em nosso boletim
quando fomos procurados por um
dadao chileno. que, por medida de
seguranga, pediu que mantivesse mos seu nome em sigilo, o qual de
sejava fazer-nos uma declaragao.
WE
Portando um exemplar da revista CAUCE, de margo/abril del984,
que estampava a foto de Harcela e pedia ajuda para sua locallzagao,
ele nos relatou que foi essa foto e apelo que motivaram sua declsao
de revelar o que Ihe acontecera nas duas semanas em que foi prisioneiro do regime chileno. Suaa declaragoes, que necessltara ainda de
verificagao, talvez tragam alguma luz sobre o destlno da jovem.
Permanece portanto, o apelo a quem tiver qualquer noticia
sobre MARCELA SOLEDAD SEPOLVEDA TRONCOSO, era data posterior a sua
prlsao, que entre em contacto imedlatamente com Silvia Fernandez Ra
mil, Segao Venezuelana da Anlstia Internaclonal, Apartado 5110.Cara
cas 1010. Venezuela.

A Comissao Permanente de Familiares de Desaparecidos e Assas
sinados, fazendo eco do clamor de justiga por tanto sangue derrama
do, de um povo oprimido, amedrontado, frustrado, levamos nossa deniincia a opiniao publica nacional e internaclonal sobre os seguintes crimes:
MARIO ARZAMENDIA FLORES, membro das Ligas Agrarias, morto no
dia 11 de abril de 1974, em consegQencia da tortura; DOROTBO SILVA
NO ORTELLAOO FLORES, membro das Ligas Agrarias, teve sua casa inva
dida em Santa Rosa, Misiones, foi morto a bala e dependurado numa
arvore diante da mulher e dos filhos; ARTURO BERNAL, membro fundador das Ligas Agrarias, foi preso e morto, seu cadaver foi entre gue aos familiares, em 1976, em Piribcbuy; JUAN DE DIOS SALINAS ,
dirigente da Juventude Agraria Catolica(JAC), foi morto a tiros pe
lo Exercito em uma aldeia de Quilndy, Departamento de Paraguari ;
ALEJANDRO FALCON, dirigente da JAC de Mlsionos, foi morto por
um
grupo de policiais na Companhia Jacuti, distrito de Santiago,Misio
nes; OIONISIO RODAS, membro das Ligas Agrarian, foi morto a tiros
por grupos paramilitares, em Misiones,em 1976; ALBINO VF.RA, membro
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Octavia de Gutierrez, mae de Reinaldo e Federico Gutierrez
Estela Gonzalez, irma de Concepcion Gonzalez
Ela de Castillo, cunhada de Fulgencio Castillo Uliambre
Cristina Vda. de Ortellado, viuva de Doroteo Silvano Ortella
do Flores
Martina C. de Rolon, mae de Martino Rolon Centurion

das Ligas Agrarias, foi preso e levado para a Delegacia de Governo
de Paraguati, foi brutalmente torturado ate a morte, em 1976;SIXTO
MELGAREJO, dirigente da JAC de Quiindy, foi preso e torturado ate
morrer, nas dependencias do Departamento de Investigagoes da Policia, e seu cadaver foi entregue aos familiares, em 1976; IGNACIO
MARTINEZ, membro da JAC, foi preso e brutalmente torturado, morreu
por falta de assistencia medica; VICTOR LEG0IZAM6H, 16 anos,membro
da JAC, preso e brutalmente torturado , morreu por falta de assistencia medica; DOROTEO BRANOELL, membro das Ligas Agrarias, preso
varias vezes, a ultima em 1975, quando esteve desaparecido e trans
ferido para varias dependencias militares: posto era liberdade era
1979, denunciou as torturas e, alguns oeses depois, foi assassinado por grupos paramilitares, em Yhu; RAM6N PINTOS, membro da JAC.

ADVOGADO PRESO POR DEFENDER OS DIREITOS DOS CAMPONESES
Encontra-se detido, desde o dia 07 de setembro passado , no
Presidio de Tacumbu, Assungao, o advogado Heriberto Alegre,do Comi
te de Igrejas do Paraguai, sob a acusagao de incitar camponeses a
invadirem terras na regiao do Alto Parana, onde vinha trabalhando
ha anos na defesa dos camponeses nas disputas de terra.

Em 1980, foram assassinados no caso Caaguazu (encontrados em
uma cova comum em San Antonio-mi, Caaguazu):
GUMERCINDO BRITEZ, agricultor; ESTANISLAO SOTELO, membro fun
dor das Ligas Agrarias; MARIO RDIZ DIAZ, um dos fundadores
das Ligas Agrarias, em Misiones; SECUNDINO SEGOVIA BRITEZ,um
simpatizante das Ligas Agrarias; FELICIANO VERDUN,membro das
Ligas Agrarias.

0 processo contra ele esta correndo no Tribunal da cidade
de Puerto Stroessner. 0 juiz negou-lhe pedido de aguardar o julgamento em liberdade. e impos-lhe o pagamento de um embargo de
300.000 guaranis, fato inusitado , ja que tal pratica somente se
aplica a processes que envolvam danos materiais.
Advogados e entidades de direitos humanos de varios parses
protestaram contra a detengao do Dr. Heriberto Alegre.A OAB -Ordera
dos Advogados do Brasil, reunida recentemente era Recife, enviou te
legrama as autoridades paraguaias expressando seu mais vemente pro
testo pela injusta prisao do colega "durante exercicio legal
de
sua profissao" . Atitude semelhante foi tomada pela Associagao Ibe
ro-Americana de Advogados, enquanto o Colegio de Advogados do Paraguai apresentava uma petigao a favor do Dr. Heriberto Alegre.assinada por mais de 400 de seus membros, dirigida a Suprema Corte
de Justiga do Paraguai.

ConseqQencia do caso Caaguazu:
MARCELINO CASCO, ativista das Ligas Agrarias, foi levado pre
so,e morto nas torturas, no Departamento de Investigagoes,em 1980;
BLAS RODAS ROJAS, dirigente do Movimento Campones Paraguaio, assas
sinado por grupos paramilitares em Piribebuy, Departamento de La
Cordillera, em 06 de abril de 1980.
Camponeses desaparecidos no Paraguai:
Os irmaos LbPEZ - Francisco, Adolfo, Policarpo e Elixto Lo pez, detidos era 1976, em Misiones: MARTINO R0L6N CENTURI6N, diri gente das Ligas Agrarias, detido em abril de 1976.
Desaparecidos em 1980, em virtude do "Caso Caaguazu":
RBINALDO GUTIERREZ, FEDERICO GUTIERREZ, ADOLFO CfeSAR BRITOS,
CONCEPClbM GONZALEZ e FULGENCIO CASTILLO ULIAMDRE, todos membros
das Ligas Agrarias.
A COMISSAO
Reqina Vda. de Rodas, viviva de Bias Rodaa Rojas-coordenadora
Agapita de Gutierrez, cunhada de Pedorlco Gutierrez-coordena
dora
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PRESO hA seis anos sem saber por qu£
Peru
Remigio Gimenez, preso no Paraguai desde dezembro de 1978 ,
considerado num primeiro momento preso politico, acusado depois de
crimes comuns e, por ultimo, devolvido a sua primitiva condigao ,
isto e, a de preso politico, acusado de participagao da guerrilha
em seu pais entre 1959 e 1960, anos em que ja morava no Brasil, ig
nora o motive de sua prisao.

UM POVO RECLAMA SOLIDARIEDADE

Gimenez, que residia em Sao Paulo em companhia de sua esposa
brasileira, foi detido era Foz do Iguagu em dezembro de 1978 e leva
do para o lado paraguaio da fronteira. Ficou preso na "Guardia de
Seguridad" durante 2 anos, ocasiao em que foi alvo de manifestagoes
de solidariedade no Brasil. De um momento a outro, passou a ser
considerado preso comum, acusado de assalto, roubo de carro e falsa identidade. No entanto, a "Justiga" paraguaia, impossibilitada
de provar tais acusagoes, voltou a enquadra-lo na condigao de preso politico, acusando-o de ter participado, ha 25 anos, de um movi^
mento guerrilheiro em seu pais. Na prisao de Tacumbu, em Assungao,
Gimenez aguarda julgamento ate hoje, sob a Lei 209 . Sua esposa,
Dirce,tem lutado incansavelmente durante todos estes anos para pro
var a inocencia do marido, viajando seguidamente para o Paraguai ,
apesar de sua saude abalada.

•
■
•

Tao dramaticos tem sido os relates sobre a situagao no Pen,
trazidos por visitantes peruanos ou brasileiros que la estiveram, e *
tao pouca atenqao tem merecido da grande imprensa essa situagao.qie
CLAMOR abre um espago para chamar a atengao da opiniao piiblica so bre as graves violagoes dos direltos humanos que vem ooorrerrfo no Pen.
Um informe de outubro passado, da Comissao Andina de Juristts,
com sede em Lima, asslnala "que a grave deterioragao da situagao tcs
direitos humanos no Peru faz necessarlo que 03 diversos organismoi
preocupados com a defesa dos direitos humanos no mundo centrem sia
atengao neste pais".
Eleva-se a 3.400 a cifra oficial de xnortos como resultado ca
etapa de violencia iniciada em 1980 no Peru e da resposta oficial a
guerrilha senderista. Desse total, 160 sao membros do Exercito e cas
forgas policiais. Os testemunhos coincidem em que 70% dos mortos
sao camponeses indigenas, e o restante, membros do Sendero.
Tambem cresce assustadoramente o numero de detidos-desapare
cidos, que, segundo o informe citado, era de 904 ate julho passadc.
Segundo um relate mais recente, de novembro.esta cifra ja teria uitrapassado 2.000 pessoas.
certo que os dados oficiais sempre sio
falhos, visto que um grande numero de casos nem sao denunciados.
A essas graves violagoes dos direitos humanos, ocorridas rus
zonas de Ayacucho, Apurimac e Huancavelica,declaradas sob estado ce
emergencia desde.dezembro de 1982,somam-se igualmente os encontro!
em numero cada vez maior e mais alarmante, de grupos de cadaveres
enterrados em covas comuns, como a de Pucayacu, descoberta em ag:s
to, onde estavam enterradas umas 50 pessoas. Ao serem identificadrs
comprovou-se que, era muitos casos, haviam sido tiradas de suas ca sas por elementos uniformizados.

sr
'

f

O Comite Andino de Juristas denuncia ainda, em seu informe. a
pratica cotidiana de tortura nos detidos para obtengao de informs goes , bem como os deslocamentos de comunidades inteiras de campore
ses de seu local de origem a outro, feitos pela Forga Armada. Tan bem se refere a utilizagao de grupos de elementos dessas comunida des. desarmados, para enfrentar os senderistas. o que da lugar
a
confrontos entre comunidades sob a mutua acusagao de"subversao", a
mortes de pessoas nao vinculadas a guerrilha, alem de os deixar t:talmente inermes ante os ataques senderistas.
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COM ESTAS MAOS
Pedro Tierra
Cultivarei o chao da manha
Com eatas maos
alnda algemadas.
Nao importa o sangue
se ele brota dos neus dedos
ou da terra Cerida.
Nao importa se a colheita de luz tarda
ou se os depositos da noite permanecem intactos.
Nao importa que a passagem do inimigo
so tenha deixado destrogos.
Cultivarei o chao da manha,
embora,hoje, eu deva recompor
o corpo de meu irmao feito em pedagos.
Nao Importa se tarda a colheita de luz.
( Poemas do Povo da Noite, Editorial Livramento.Sao Paulo,
1979)

CEDIC
puc-sp 1 U

