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COMITE DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA OS RAISES DO CONE SUL 
orgAo vinculado A comissAo arquioiocesan a DE pastoral 
———' DOS DIREITOS HUMANOS E M A RQIN A LIZ A DOS —. 

EDITORIAL 

Este boletlm e dedlcado exclualvanente ao Semlnarlo organlzado 
pelo CLAMOR, que se reallzou na cldade de Sao Paulo de 22 a 25 de 
feverelro de 1985, com a particlpaqao de entldades de dlreitos hu- 
manos procedentes da Argentina, Orugual, Paragual, Chile, Bolivia e 
Peru.* O teraa do Semlnarlo fol o papel das entldades de Dlreitos 
Humanos na atual conjuntura polltlca, social e economlca dos palses 
do Cone Sul. 

0 encontro fol resultado de nossa preocupagao em dlscutlr, com 
as entldades Irmas da reglao, as mudangas reallzadas ou anuncladas 
em nossos palses, e as repercussoes que tern sobre nosso trabalho. 
Por Isso, optaraos por fazer uma reunlao com os organlsmos e entlda- 
des com os quals mantlvemos malores contactos e mals estrelta cola- 
boragao ao longo desses anos de repressao, consclentes da Importan- 
cla que poderla ter tal Inlclatlva e com o aval de D. Paulo E.Ams. 

0 Semlnarlo fol uma reunlao de trabalho exaustlvo, durante a 
qual , pensando junto, dlscutlmos, avaliamos a nossa pratlca, e es 
tabelecemos propostas que deveremos Introduzlr em nosso trabalho a 
fIra de torna-lo mals eflclente. 

Gragas ao empenho de todos os partlcipantes, fol posslvel tea 
llzar uma reflexao bastante rlca a respelto da realldade atual dos 
nossos palses, as estrateglas comuns que as entldades devem adotar 
frente a Doutrlna de Seguranga Naclonal, a vlgencla das leis repres^ 
sivas, a manutengao do aparelho represslvo, a questao dos presos , 
torturados, mortos e desaparecidos por motivos polltlcos, dos exi- 
lados, a Inpunldade dos responsavels pela apllcagao da politics re 
pressiva, a vlolaqao slstematlca dos dlreitos econoraicos, pollti - 
cos e socials das classes populares, a corrida armamentlsta e a de 
fesa da paz e da vlda. 

Por cutro lado, fol posslvel Igualmente Identlficar alguns dos 
principals desaflos que e preclso superar: 

- romper o Isolamento das entldades de dlreitos humanos 
- estabelecer um projeto comum de trabalho 
- consegulr o acesso aos melos de comunlca^ao de massa 
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- criar uma consciencia popular em relagao aos direitos huma- 
ne s 

- desfazer, atraves de uma pratica firme e conseqOente,a acu- 
sagao de "revanchistas" e "desestabilizadores", com a qual 
se tenta paralisar nosso trabalho. 

As conclusoes do Seminario, apresentadas e reunldas em sesaao 
plenaria, foram totalmente apoiadas por D.Paulo Evaristo Arns, car 
deal-arcebispo de Sao Paulo, que, em sua intervenqao ante os parti^ 
cipantes, ressaltou sobretudo sua aprovacao a nossa preocupaqao de 
criar uma cultura dos direitos humanos, de levar o trabalho pelos 
direitos humanos as crianqas, jovens, as escolas, bairros, comuni- 
dades. Ressaltou tambem a necessidade de que todos se inteirem do 
que se passou em nossos parses, conheqam a historia dos ultimos 
anos, das ditaduras que se abateram sobre nossos povos,para que,no 
futuro, nao se repitam situaqoes semelhantes. * Deve-se publicar 
tudo o que passou, termos programas escolares de direitos humanos 
fundamentals. Se nao, nos, da America Latina, vamos de uma ditadu- 
ra a outra, e cada geraqao, raenos de uma geraqao, se esquece do 
que aconteceu " 

Ao divulgar o relatorio do Seminario, a equipe CLAMOR apro - 
veita a oportunidade para agradecer a participagao de todas as en- 
tidades e para manlfestar a certeza de que a fraternidade vivida 
nesses dias do Seminario em Sao Paulo realimentara a esperanqa de 
uma sociedade nova, justa e fraterna para a America Latina. 

CLAMOR 

♦Entidades presentes ao Seminario sobre o Papel das Entidades de 
Direitos Humanos na Atual Conjuntura Politica, Social e Economica 
dos Paises do Cone Sul - Sao Paulo - 22 a 25 de fevereiro de 1985 

ARGENTINA - Asociacion Abuelas de Plaza de Mayo 
Asociacion Madres de Plaza de Mayo 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
Comision de Pamiliares de Detenidos Desaparecidos y 
Presos por Razones Politicas 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos 
Servicio Paz y Justicia 

CHILE - Agrupacion de Pamiliares de Detenidos Desaparecidos 
Pundacion de Ayuda Social de Iglesias Cristianas-FASIC 
Servicio Paz y dusticia 
Vicarra de la Solidaridad 

Comision Paz y Bien 
Pamiliares de uruguayos desaparecidos en Argentina 
Servicio Paz y Justicia 
Comite de Iglesias para Ayudas de Emergencia 
Comision Permanente de Pamiliares de Desaparecidos y 
Asesinados 

ORUGUAI - 

PARAGUAI - 
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Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 

Vivir 

Comite de Defesa dos Direitos Humanos para os Paises do 
Cone Sul -CLAMOR 
Comite Brasileiro de Solidariedade aos Povos da America 
Latina -CBS 
Comissao Justiga e Paz da Arquidiocese de Sao Paulo-CJP 
Comissao Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos 
e Marginalizados de Sao Paulo - CADH 
Movimento de Justiga e Direitos Humanos de Porto Aleqre 

ODTRAS ENTIDADES 

FEDEFAM- Federacion Latinoamericana de Asociaciones de 
Pamiliares de Detenidos-Desaparecidos 

SIJAD - Secretariat International des Juristes pour 1" 
Amnistie au Uruguay 

AAIA - Asociacion de Abogados Latinoamericanos 

PERSONALIDADES 
D. Paulo Evaristo Arns - cardeal-arcebispo de Sao Paulo 

Belela Herrera - ACNUR Buenos Aires 

BOLIVIA - 

PERU 

BRASIL - 

wxramacAo do seminArio 

dia 22/2/85: Abertura dos trabalhos. 
Conf rater nizagao. 

dia 23/2/85; Grupos de trabalho para analise da situagao economica, 
social e politica dos paises do Cone Sul, seguidos de 
reuniao plenaria. 
Filme sobre Lei de Seguranga Nacional . 

dia 24/2/85: Liturgia. 
Grupos de trabalho para analise do papel das entida - 
des de Direitos Humanos e desafios a serem superados 
na atual conjuntura, seguidos de plenaria. 

dia 25/2/85: Sessao plenaria para conclusoes do Seminario. 
Encerramento. 

SMS 
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SITUACAO ECON6MICA, SOCIAL E POLtTICA DOS PAlSKS DO CONE SUL 

A situa^ao economlca dos paises do Cone Sul se assemelha muito 
era aeus aapectos fundamentals e traduz um modelo de economia caoita 
Xlsta dependente, que se encontra em crlse e cujas conseqdenclas so 
clals sao catastroflcas. 

A depcndencia economlca flea evidenciada na crescente e exorbl 
tante dlvlda externa de cada pals e na subraissao incondlclonal as 
exlgenclas do Fundo Monetarlo Internaclonal -FMI. Este fato objetl- 
vo condlclona qualquer medida de ordem poll^ica ou social. 

A politics economlca Implemcntada pelos governos mllltares do 
Cone Sul a partlr da decada de 60 foi marcadamente antl—popular e 
seus efeltos desastrosos tardarao muito a ser eliminados, mesmo que 
haja, por parte de novos governos eleltos democratlcamente, flrme 
empenho em mudar o rumo dessa polltica. Entre esses efeltos desas - 
trosos, podemos asslnalar: a) uma deterloragao gradual do nlvel de 
vlda dos trabalhadores; b) aumento assustador do desemprego e do 
sub-emprego: c) desnaclonallzagio da economia/ presenga ostensiva 
das empresas transnaclonals que Impoem a necessldade de orientar a 
produgao economlca segundo seus Interesses; d) estrategia economlca 
voltada para o mercado externo, nao para atender as necessidades in 
ternasj e) corrupgao do aparelho de estado, problems que afeta a es 
trutura economlca e politics de nossos paises, unido ao do contra - 
bando e trafico de drogas. 

Em vista dessa orientagao funesta da polltica economlca, a si- 
tuagao social era nossos paises torna-sa cada vez mais dramatica. O 
que se ve por toda parte e fome, desemprego, marginalizagao social, 
deterioragao crescente dos nlvels de vlda dt um povo que nao tem di^ 
relto algura, que nao tem condlgoes de usufrulr dos bens por ele pro 
prlo produzidos.Cf rebaixamento dos nlvels de vlda tambem se obser- 
va em amplos setores das camadas medlas, algumas tendendo mesmo a 
proletarlzagao. 

Quanto aos servlgos publicos , tais como hospitals, escolas , 
transporte, lazer e outros, o que se registra e uma crescente redu- 
gao tanto de sua quantldade como de sua qualldade. Os salaries vao 
sendo cada dla mals InsufIclentes para atender as necessidades ba- 
slcas do trabalhador e sua famllla. Vioiam-se, desta forma, e coti- 
dlanamente, os dlreitos socials e economicos das classes populares. 
E" contra elas Igualmente que atua com malor rigor e impunidade a 
repressao policlal, na tarefa de tentar dizimar os focos de delin - 
quencla e criminalidade que a calamitosa sltuagao social faz proli- 
ferar em nossas cldades. 

O povo se organlza para conseguir melhorias do balrro, na fa - 
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brica, no campo, mas sofre dura repressao do aparelho de estado a 
servigo das classes dominantes. 

A sltuagao economlca, que traz como conseqflencia, como vimos, 
a deterioragao constante dos nlvels de vlda das classes populares, 
tambim repercute na organizagao polltica dos nossos paises.E fator 
que obstacullza os melhores e mals bera intencionados pianos dos go 
vernoe de transigao recem instalados na Argentina, no Brasil e no 
Urugual, bera como na Bolivia e Peru, paises que ja percorrem os ca 
mlnhos da transigao democratica ha mais tempo. Essas dlflculdades 
economicas somam-se naturalraente as llmitagoes polltlcas, uma vez i 
que esses governos sao resultado de acordos expressos ou tacitos 
de setores moderados da oposlgao e setores aberturistas dos antigos 
regimes mllltares, acordos esses que se baseiam na Intocabllidade 
de certos Interesses, bem como na manutengao do aparelho e legisla- 
gao repressivos. 

A crlse economlca, por outro lado, torna mals diflcll a perma- 
nencia de ditaduras tao antigas, como a de Stroessner, no Paraguai, 
ou mais recentea, como a de Pinochet, no Chile, esta principalmen- 
te em estado de crescente desgaste , e recrudescendo a repressao 
polltica, num desesperado Intento de manter-se no poder. Ho Para - 
gual e no Chile, paises ainda sob ditaduras fechadas, exlstem aspl^ 
ragoes de mudangas e artlculam-se, em diferentes graus e estagios, 
tentativas para forgar uma abertura- Na Bolivia e no Peru, tambem 
se trabalha para consolldar uma deraocracla formal que se encontra 
ainda longe de atender as expectativas do povo trabalhador. 

A analise da sltuagao polltica no Cone Sul da America Latina 
demonstra que, mesmo nos paises onde se procede a uma transigao de 
roocratica com p.leno apoio popular, permanece vlgente a Doutrina de 
Seguranga Naclonal e os aparelhos de repressao polltica nao foram 
desmantelados, o que demonstra que nesses processes, nao se obser- 
ve qualquer raudanga na estrutura e natureza do Estado, que continua 
a servigo das elites . 

No novo dlscurso oficial, fala-se em olhar o futuro e esquecer 
o passado em none da reconciliagao naclonal. E quera Insiste em que 
sejam submetidos a Justiga os autores dos abusos e crimes cometidos 
pelos regimes mllltares e acusado de revanchista, de estorvo ao pro 
cesso de redemocratizagao. Nesse contexto, a questao dos mortos e 
desaparecidos continua sera resposta ou com resposta InsufIciente, e 
nao se avanga nesse campo devido a acordos tacitos entre os novos go 
vernantes e as forgas mllltares que foram responsavels pelas atroci- 
dades. 
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DESAFIOS Xs ENT1DADBS DE D1REITOS HUMANOS 

Necessidade de se enraizarem no movimento popular 

As entidades de Ds.Hs., surgidas na luta contra as ditaduras que 
se abateram sobre o Cone Sul da America Latina nos ultimos 20 anos , 
ao refletirem sobre sua insergao na atual conjuntura dos nossos pai - 
ses, encaram, como principal desafio a ser vencido para que seu traba 
Iho se torne mais efetivo, a necessidade de se enraizarem no povo, no 
movimento popular, de tal forma que cada cidadao seja educado para 
ser ele proprio o primeiro defensor de seus direitos de ser humano em 
sua casa, no bairro, em sua cidade e no seu pais. 

Sera preciso, para tanto, que rompamos os moldes antigos de atua 
gao, fundamentalmente ao nivel das superestruturas, e nos reorganize- 
tnos internamente para podermos levar nossas propostas tambem ate o po 
vo, em suas organizagoes politicas, partidaraas e sindicais; com ele 
discutirmos essas propostas e com ele trabalharmos estreitamente para 
fortalecer a consciencia dos direitos humanos em cada cidadao humilde 
de nossas periferias, em cada crianga que cresce nos bairros mais po- 
bres de nossas cidades, nos campos, em toda parte, para que nunca mais 
nossos povos sofram as atrocidades que Ihes tocou viver nos ultimos 
anos. 

Tendo suprido o papel que os partidos e instituigoes , golpeados 
pelas ditaduras,nao puderam exercer nesse momento historico, as enti- 
dades de Ds.Hs., que nao sao partidarias nem pretendem se-lo, nem es- 
tao chamadas, portanto, a serem alternativas de poder, expressam, no 
entanto, reivindicagoes polxticas concretas, sendo organismos de cara 
ter etico-social e politico, com plena competencia no conjunto dos 
problemas que afetam a sociedade. 

No entanto, ao se substituirem as ditaduras pelos governos de 
transigao, a unidade alcangada anteriormente por sobre as diferengas 
politicas e ideologicas de certa forma se fragments, se dispersam as 
forgas antes coesas, e ocorre um fenomeno peculiar: o trabalho das 
entidades de Ds. Hs., que era visto como um servigo a causa popular 
e democratica, e considerado agora como uma atividade possivelnfente 
"desestabilizadora" e ate 'revanchista". Cria-se, desta maneira, um 
certo isolamento das nossas entidades. E, para veneer esse isolamento, 
que os meios de comunicagao de massa so acentuam, omitindo e deturpan 
do os fatos de violagao dos direitos humanos, e preciso que nossas en 
tidades promovam uma presenga maior no movimento social e popular,nos 
organismos sindicais, bem como a presenga de agentes de Ds.Hs.nas ba- 
ses populares. t indispensivel que se estendam pontes entre as nossas 
entidades e os partidos politicos; que se troquem informagoes, que se 
alente a forraagao de comissdes de direitos humanos nos partidos poli- 
ticos . 
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Ne cessidade de se defenderen tambem os direitos economicos e 
socials 

A preocupagao era nao considerar direitos humanos somente os di - 
reitos politicos dos cidadaos, mas tambem seus direitos socials e eco 
nomicos, amplia a atuagao de nossas entidades, tanto ao nivel da su - 
perestrutura, influenclando a agio das instituigoes de governo, espe- 
cialmente o Parlamento, como ao nivel de base, promovendo e apoiando 
organizagoes socials, cooperativas, sindicais, buscando uma melhor in 
sergao no movimento popular, adequando a linguagem e pensando novas 
formas de mobilizagao. 

Papel das entidades: investIgar, denunclar, lutar, educar 

Como entidades transformadoras da realidade, devem nao so denun- 
ciar as violagoes dos Ds.Hs. a todos os niveis, como trabalhar ativa 
mente contra essas violagoes, comegando pela educagao para os Ds.Hs., 
que supere o esquema puramente jurisdicista para se basear nos valo - 
res reals dos direitos humanos. Devem trabalhar no esclarecimento e 
conscientizagao do povo sobre os seus direitos e sobre a necessidade 
de lutar em sua defesa, nao deixando que sejam desrespeitados e vio 
lados impunemente. 

Devem nossas entidades resgatar, incentivar a solidariedade mu - 
tua dentro das comunidades, solidariedade esta abalada por tantos 
anos de autoritarismo e repressao, durante os quais se acentuou o in- 
dividualismo, a delagao, a desconfianga. 

Devem tambem investigar, denunciar e lutar contra a Doutrina de 
Seguranga Nacional e suas manifestagoes concretas: a legislagao re- 
pressiva, os aparelhos repressivos, a impunidade de seus agentes , a 
corrupgao, a tortura. 

Para combater as leis repressivas, devem recorrer a estrategias 
parlamentares, a desobediencia civil; devem lutar para que sejam dita 
das normas para a reincorporagao dos sancionados por rootivos politi - 
cos; para que sejam julgados e castigados os torturadores; para que 
os delitos de tortura e assassinato politico sejam considerados im - 
prescritiveis e, nesses casos, se adote a extraterntorialidade; que 
seja concedida reparagao jurldica e material as vitimas da repressao 
e seus familiares. 

Devem nossas entidades praticar a solidariedade ativa com os per 
seguidos politicos, sem discriminagao alguma, a nivel nacional e in - 
ternacional. Devem incentivar a solidariedade internacional com os po 
vos irmaos. Coordenar denunclas sobre armamentismo com entidades da 
America Latina e do norte, com a Europa, propiciando uma permanente 
troca de informagoes sobre venda e emprestimos de armamentos, assis - 
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tencio tecnico, manobras militares, tratados, etc.. 
Devem denunciar, da forma mais ampla e acessivel ao povo, o capi 

talismo, a desnaciona1iza^ao de nossas economias, a divida externa 
exorbitante, a necessidade de se alcancar a independencia e a autode- 
termina<;ao dos nossos povos. 

Inscndas no movimento popular, devem expressar suas reivindica- 
goes, apoiando-as. Devem atuar na luta contra a violencia policial.na 
luta pelo dlreito a terra, a moradia, a saude, a alimentagao, ao em - 
prego. Devem, tambem, apoiar a luta pelas liberdades polrticas e sin- 
drcais, pela aboligao das leis de excegao, pela instauragao de urn par 
lamento efetivamente democratico, etc.. 

Estreitar vinculos con entldades irroas e afins 

Nosso Seminario frrsou, como medida indispensavel e muito impor- 
tante, que nossas entldades estreitem seus vinculos miituos e tambem 
com outras entldades de Direitos Humanos, realizando encontros regio- 
nais periodicos e mantendo urn permanente intercambio de informagoes e 
experiencias. 

Nesse sentido, nossas entldades devem tentar influir, conjunta - 
mente, sobre as convengdes e tratados internacionais relacionados com 
os Direitos Humanos , a fin de obter a obrigatoriedade de seu cumpri- 
mento por todos os parses, sejam ou nao signatarios. 

Devem, alem disso, denunciar em seus respectivos parses, e de 
forma coordenada, a influencia do imperialismo e do capitalismo trans 
nacional, a existencia de pactos internacionais prejudiciais aos nos- 
sos povos, e a corrida armamentista. 

Recomendagoes do Seaiinario com relagao a integragao com os 
moviinentos popu lares 

1. Promover o intercambio de experiencias e documentos sobre mo- 
vimentos populares e suas relagoes com as entidades de Ds.Hs. 

2. Implementar formas de trabalho com o movimento popular, de 
acordo com as caracterrsticas e especificidades de cada pais. 

3. Popularizar os textos sobre Direitos Humanos ja existentes. 

4. Intonsificar a utilizagao de todos os meioa de comunicagao , 
especialmente os meios de comunicagao alternativos. 
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PROPOSTAS DO SEMINARIO 

Educagao para os direitos humanos 

1. Elaborar, em linguagem popular, urn materral especifico,em es- 
pecial uma cartilha sobre a historia das entidades e organismos de Di 
reitos-Humanos, o conteudo dos Direitos Humanos e a perspective atual 
da defesa dos Direitos Humanos. 

2. Criar material didatico contra a Doutrrna de Seguranga Nacio- 
nal, com audiovisual, cartilhas, etc.. 

3. Elaborar material sobre Direitos Humanos para insergao no sis^ 
tema educacional de cada pais. Implementar mecanismos de informagao 
sobre esta materia destinados aos professores. 

4. Metodologia educacional sobre Direitos Humanos com perspecti- 
va a educagao libcrtadora, inserida dentro da educagao formal, levan- 
do em conta a experiencia chilena e argentine. 

Insergao no movimento popular 

5. Criar grupos de Direitos Humanos dentro dos partidos politi - 
cos, sindicatos, igrejas, movimentos populares e demais organizagdes 
politicas e sindicais. 

6. Integrar militantes partidarios, sindicais, parlamentares, 
agentes pastorals e representantes das demais organizagdes socials e 
politicas nos organismos de direitos humanos. 

Jornadas e campanhas 

7. 31 de roargo: Dia de luta contra a Doutrina de Seguranga Nacio 
nal. 
4 de maio: Jornada pelo respeito aos Direitos Humanos no Para 
guai e em favor da instauragao da deraocracia no pais. 
19 de julho: pela auto-determmagao do povo da Nicaragua 
11 de setembro: Dia de Solidariedade com o povo do Chile 
10 de outubro: Dia de solidariedade com o povo de El Salvador 
e de apoio a sua luta de libertagao. 

Incrementar a luta pela garantia do avango do processo de democra 
tizagao no Uruquai, Brasil, Argentina, Bolivia e Peru. 
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8. Campanha sobre a divida externa, com consigna comum a todos s 
os paiscs, referente ao nao paqamento da divida, em con^unto com as 
organizagoes politicas e populares de cada pais. Participar do 1» de 
Maio com esta consigna. 

Criar grupos de trabalho dentro de cada entidade para tratar es- 
peclficamente desta questao e intercambiar experiencias. 

9. Campanha para que seja aprovada a Convengao considerando o de 
sapareclmento forgado de pessoas como crime de lesa-humanidade. Tipi- 
ficar internamente o delito de desaparecimento forgado de pessoas. 

10. Campanha para que ae considere obrigatorio o respeito aos tra 
tados, convengdes e protocolos internacionais sobre Direitos Humanos 
aprovados pelos organismos internacionais. 

11. Intensificar campanha pelo julgamento, castigo e responsabili^ 
zagao dos executores de crimes de lesa-humanidade. 

Conissoes e grupos de trabalho 

12. Formar grupo de trabalho para levantar a estrutura do apare- 
Iho de repressao do Estado, as leis repressivas e a corrupgao em cada 
pais, inclusive questoes relatives ao armamentismo. Vincular esta pro 
posta as questoes ievantadas no ponto 10. 

Fonaar uma comissao de enlace composta pelo CUiMOH, AALA a 
pelo SERPAJ( Argentina) para intercambio dos levantaraer.tos feitos e 
organizagao da proxima reuniao desse grupo de trabalho. 

13. Incentivar e criar coraissoes de Direitos Humanos que possam 
ir a parses investigar e verificar "in loco" a situagao dos Direitos 
Humanos, tendo como primeira iniciativa uma ida ao Paraguai no prazo 
de dois meses, coordenada pelo CLAMOR. 

Anualidade da reuniao 

14. Anualidade da reuniao. Proposta indicativa: nova reuniao em 
julho de 1986 na Bolivia . 
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MENSACENS DE APES AO E APOIO AO SEMINARIO 

A equipe CLAMOR agradece as entidades que, impossibilitadas de en 
viarem representantes ao Seminario, fizeram presente o seu apoio e 
entusiasmo pela iniciativa, atraves de telegramas e cartas. 

Anistia Internacional: " desejando-Ihes todo exito ao Seminario 
Londres e aos continues esforgos que realizam na 

promogao dos direitos humanos". Assina o 
secretario-geral Thomas Hammarberg 

Comision Chilena de Derechos Humanos : "deseamos que el Seminario 
Santiago se realice en un clima de verdadera fra- 

ternidad y seriedad para asi obtener los 
mejores resultados". Assina o presidents 
Jaime Castillo Velasco 

Comision Episcopal de Accion Social- CEAS - : Les deseo a nobre de 
Lima todo el equipo de la CEAS el mayor exito 

en las reflexiones de estos dias.Assina 
a Coordenadora do Sevigo de Direitos Hu- 
manos Patricia T.de Valdez 

Fundacao Lelio Basso; 'impossiblitada participar vosso Seminario, 
Roma deseja sucesso e solicits envio material. 

Assina Linda Bimbi 

Madres y Pamiliares de Processados por 
la Justicia Militar del Druguay: "deseamos que tengais el mayor 

Montevideu de los exitos, tanto en el Seminario co- 
mo en vuestra importante labor". Assina 
Adrian Manera 

Tambem nos enviaram mensagens de apoio a 

Asociacion del personal de los Organis- 
mos de Prevision Social, de Buenos Aires 
""Atento a la importancia que en nues - 
tros paises adquiere esta problematica , 
es que apoyamos vuestra iniciativa y les 
deseamos exito, en la seguridad de que 
el Seminario producira importantes con - 
clusiones que se podran luego aplicar en 
nuestras sociedades y asi hacerlas mas 
justas y solidarias." Assina Jorge Osval. 
do Soria, secretario-geral. 

Conselho Paulista de Defesa da Paz, de 
Sao Paulo, Brasil:"Apoio encontro latrno 
americano pelos direitos humanos causa 
ligada nosso objetivo maior paz mundial". 
Fued Saad -secretario geral 

Washington Office on Latin America;"Quie 
ro mandarles nuestros mejores deseos pa- 
ra su conferencia que se realiza en ese 
mes." Gail Lehman - Asociate 
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