
ex 

sales <alexandresales2013@gmail.com> 
 

14/07/2014 

 

 
 

 para mauricio.santo. 

 
 

Prezado Sr. Mauricio, 
 
 

A Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg, instituída pela lei 20.675/2013, 

vem examinando e buscando esclarecer casos de violações de direitos humanos 

praticadas entre 1946 e 1988. O trabalho que vimos desenvolvendo pressupõe coletar 

documentos que comprovem as violações ocorridas em Minas Gerais no período da 

ditadura militar. 
 
Ao pesquisar o "Relatório Sobre as Acusações de Tortura no Brasil", produzido pela Anistia 
Internacional de maio a abril de 1972, verificamos constar menção ao anexo 2 "Lista das 
pessoas ditas responsáveis pela tortura". No prefácio, lê-se, às fls.5:"Assim, foram elaborados 
dois apêndices, que formam a parte final do relatório...o segundo...fornece 472 nomes 
daqueles mencionados como responsáveis pelos maus-tratos." Contudo, este anexo não está 
incluído na cópia impressa que temos do referido Relatório. 
 
Após contato telefônico com o Sr. Jones, vimos solicitar-lhe o envio dessa lista para que 
possamos agregar o trabalho realizado pela Anistia Internacional à outras fontes documentais 
com que a COVEMG  vem trabalhando. 
 
Se necessário, estamos à disposição para outros esclarecimentos. 
 
Desde já, agradecemos  a contribuição desta honrosa Instituição, 
 
José Alexandre Salles 
Assessor da Covemg 
Comissão da Verdade: Rua Espírito Santo, 495 - 7ºandar -Centro -Belo Horizonte -MG  
CEP30.160-030 
tel- 31 9981-4738 (vivo) e (31) 8840-4738(oi) 
Ps: favor enviar cópia para: helena.pereira@casacivil.mg.gov.br 

 
Mauricio 

Santoro <Mauricio.Santoro@anistia.org.br> 
 

17/07/2014 

 

 
 

 para mim 

 
 

Prezado Salles, 

 

É para nós um grande prazer poder ajudar a COVEMG, dada a importância que 

Minas Gerais teve na resistência democrática durante todas as ditaduras no Brasil. 

Envio anexo a versão digitalizada, integral, do relatório de 1972 sobre a tortura. 

Acredito que contém as informações solicitadas, mas me avise se houver 

necessidade de algo mais. 

 

Estamos à disposição para qualquer demanda da COVEMG, caso haja necessidade 

de mais detalhes sobre casos específicos que tenham sido acompanhados pela 

Anistia Internacional durante o regime autoritário. 

 

Cordialmente,  

 

Maurício Santoro 

Assessor de Direitos Humanos - Anistia Internacional Brasil 

Human Rights Advisor - Amnesty International Brazil 

tel:31%209981-4738
tel:%2831%29%208840-4738
mailto:helena.pereira@casacivil.mg.gov.br


 

-----alex sales <alexandresales2013@gmail.com> wrote: ----- 

To: mauricio.santoro@anistia.org.br 

From: alex sales <alexandresales2013@gmail.com> 

Date: 07/14/2014 10:07PM 

Subject: COVEMG-Comissão da Verdade de Minas Gerais 
 
-- 

DISCLAIMER 

ComunicaÃ§Ãµes atravÃ©s da Internet nÃ£o sÃ£o seguras. Portanto, a Anistia Internacional nÃ£o se responsabiliza 
legalmente pelo conteÃºdo desta mensagem. Caso vocÃª nÃ£o seja o destinatÃ¡rio, nÃ£o confie nas informaÃ§Ãµes 
contidas nesta mensagem, tampouco as divulgue. Quaisquer ideias ou opiniÃµes aqui apresentadas sÃ£o de 
responsabilidade do autor da mensagem e nÃ£o necessariamente representam aquelas da Anistia Internacional, a 
menos que especificamente explicitado. Por motivos operacionais ou empresariais, comunicaÃ§Ãµes eletrÃ´nicas, 
inclusive e-mails, poderÃ£o ser monitoradas pela Anistia Internacional. 

Área de anexos 

 
alex 

sales <alexandresales2013@gmail.com> 
 

17/07/2014 

 

 
 

 para Mauricio 

 
 

Caro Mauricio, 
 
Constatei, agora, ao abrir o material em anexo, não constar a lista dos torturadores 
conforme informado no conteúdo do Relatório, com o qual venho trabalhando.Por gentileza, salvo 
melhor juízo, me envie a lista dos torturadores para que possa concluir o nosso trabalho. 
Desde já agradeço o empenho. 
José Alexandre Salles  
 

 
alex 

sales <alexandresales2013@gmail.com> 
 

24/07/2014 

 

 
 

 para Mauricio 

 
 

Caro Mauricio, 
 
Você conseguiu alguma resposta de Londres, sobre a lista de torturadores? 
Conforme lhe disse ao telefone, o prazo para envio do trabalho da COVEMG, expira na próxima, 
quarta-feira, dia 30/07 e essa informação é relevante. 
atenciosamente, 
José Alexandre Salles 
 

 
Mauricio 

Santoro <Mauricio.Santoro@anistia.org.br> 
 

24/07/2014 

 

 
 

 para mim 

 
 

Caro José Alexandre, 

 

Entrei em contato com o arquivo e o que eles me informaram foi o seguinte: a tal 

lista de 1972 foi um documento elaborado em condições muito difíceis e boa parte 

da informação não foi compilada pela Anistia Internacional, mas veio de outras 

fontes. Eles acreditam que esses dados não se sustentam para fins de 

investigações e a lista nunca foi publicada pela nossa organização por conta disso. 

mailto:alexandresales2013@gmail.com
mailto:mauricio.santoro@anistia.org.br
mailto:alexandresales2013@gmail.com


 

Minha sugestão é que você utilize outras listas, como a publicada pelo Brasil: Nunca 

Mais ou por associações de familiares de desaparecidos. 

 

Abraços,  

 

Maurício Santoro 

Assessor de Direitos Humanos - Anistia Internacional Brasil 

Human Rights Advisor - Amnesty International Brazil 

 

-----alex sales <alexandresales2013@gmail.com> wrote: ----- 

To: Mauricio Santoro <Mauricio.Santoro@anistia.org.br> 

From: alex sales <alexandresales2013@gmail.com> 

Date: 07/24/2014 11:43AM 

Subject: Re: COVEMG-Comissão da Verdade de Minas Gerais 

Caro Mauricio, 
 

Você conseguiu alguma resposta de Londres, sobre a lista de torturadores? 

Conforme lhe disse ao telefone, o prazo para envio do trabalho da COVEMG, expira 

na próxima, quarta-feira, dia 30/07 e essa informação é relevante. 

atenciosamente, 

José Alexandre Salles 

 

 

Em 17 de julho de 2014 13:57, alex 

sales <alexandresales2013@gmail.com > escreveu: 

Caro Mauricio, 
 
Constatei, agora, ao abrir o material em anexo, não constar a lista dos torturadores 

conforme informado no conteúdo do Relatório, com o qual venho trabalhando. Por 

gentileza, salvo melhor juízo, me envie a lista dos torturadores para que possa 

concluir o nosso trabalho. 

 
 

 
alex 

sales <alexandresales2013@gmail.com> 
 

29/07/2014 

 

 
 

 para Helena 

 
 

Boa Noite Helena, 
 
Segue a resposta do Mauricio Santoro sobre a lista dos torturadores da Anistia Internacioanal. 
Agendei com o Betinho na 2ª, uma vez que ele terá compromisso amanhã. 
Por conseguinte trabalharei em casa amanhã.3 
Abraço 
Alexandre 
 
 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Mauricio Santoro <Mauricio.Santoro@anistia.org.br> 
Data: 24 de julho de 2014 12:17 
Assunto: Re: COVEMG-Comissão da Verdade de Minas Gerais 
Para: alex sales <alexandresales2013@gmail.com> 
 

 
alex 14 de jul (Há 5 dias)  

 

mailto:alexandresales2013@gmail.com
mailto:Mauricio.Santoro@anistia.org.br
mailto:alexandresales2013@gmail.com
mailto:alexandresales2013@gmail.com
mailto:Mauricio.Santoro@anistia.org.br
mailto:alexandresales2013@gmail.com


sales <alexandresales2013@gmail.com> 
 

 
 

para Lorena, alexandre.cver. 

 
 

Bom dia Lorena, seguem os e-mails trocados com o Maurício Santoro, assessor de DH da Anistia 
Internacional do Brasil, sobre a ausência da lista de torturadores que deveria fazer parte do 
Relatório.  
 
 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: alex sales <alexandresales2013@gmail.com> 
Data: 14 de julho de 2014 22:07 
Assunto: COVEMG-Comissão da Verdade de Minas Gerais 
Para: mauricio.santoro@anistia.org.br 
 
 

mailto:alexandresales2013@gmail.com
mailto:mauricio.santoro@anistia.org.br

