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1 CONFIDENCIAL 1 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ESTADO- MAIOR 	 2." SEÇÃO ( PM/ 2) 

INFORME N.Q.598/77/sT4.3/1'm2 

DATA 	 Belo Horizonte, 1? de Agosto de 1 977 

ASSUNTO 	 AGENCIA UNIVERSAL DE DETETIVE (EMPRESA DE 1NFORMACCES 

ORIGEM 	 PM/2 	 INVESTIGÃÇ5ES) 

AVALIAÇÃO : A-1 

DIF. ANTERIOR: 
DIFUSÃO 	P7DPg7M1).•  SNI/ABH - COSEG/MG - ARQUIVO 

REFERENCIA : 
ANEXO 
	

ONZE(11) FOLHAS DIVERSAS, PROSPECTO DE PROPAGANDA, TER-
MOS DE DECLARAÇÕES DE JORGE FILTSOFF(CÕPIA XEROX) 

1. Funciona em JUIZ DE FORA, 	rua Halfeld n? 805-sala 702, Caixa 

Postal 770, uma empresa de informaçOes e investigaçães,.que I  

tem como responsãvel  o Sr.JORGE FILTSOFF. Esta empresa não fun 

ciona como colaboradora de serviços de terceiros. 

2. No Minas Gerais de 04 de agosto de 1972 foi publicada a lecali 

zação da firma (anexo n? 1), porém, no mesmo jornal, em 17 de. 

de março de 1  973,  tornou-se sem efeito a publicação anterior, 

pelo que a partir daquela data a empresa passou a funcionar 

ilegalmente. 

3. Na empresa do senhor JORGE FILTSOFF trabalham duas moças e LIT. 

rapaz, sendo que o serviço externo ã feito por ele prOprio. 

4. Em 1974, o citado elemento tentou fundar, em JUIZ DE FORA, uma 

empresa de Vigilãncia Bancaria, não recebendo autorização 	da 

Policia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Estado 	I 

por falta de idoneidade moral e antecedentes não recomendaveis. 

5. O nominado tem sob sua responsabilidade o Instituto p_aulista ' 

de Investigações, que funciona em JUIZ DE FORA desde 1972 for-

mando detetives particulares por correspondencizis e recebendo' 

aproximadamente 100 (cem) cartas diariamente. O curso tem 	c 

duração de tres meses, com uma mensalidade de CR$145,00. 

Os diplomas e carteiras fornecidos aos alunos são datados 

Belo Horizonte, onde o instituto possui a Caixa Postal n?  

continua... 
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mas na realidade esses documentos são confeccionados em JUIZ D:= 1  

FORA e assinados por JORGE FILTSOFF. 

6. Alem do curso de detetives, a empresa de JORGE FILTSOFF presta ' 

outros serviços como: investigaçOes sigilosas, informacees confi 

denciais, localizaçOes em geral, cadastros e cobranças (prospec-

to anexo). Em JUIZ DE FORA a citada firma não vem prestando ser-

viços. 

7. O Sr MANOEL JOSE DA SILVA,  brasileiro, natural de Lagoa da Prata, 

MG, sem profissão definida, filho de Nergino Felicio da Silva 

• 
nascido aos 17 jun 48, 

655, bairro  Poço Rico, 

to. 

residente em...JUIZ DE FORA 	Av.Brasil, n?  

foi colaborador e aluno do citado Institu 

8. O Sr JORGE FILTSAff_í_rAs.11ellc2.1_!2_1_t_el„ro, filho de GregOrio 

lvanovick Filtsoff e Lmbov Filtso-f, natural de VitOria/ES, nas-_ 
— 

cido aos_01_,Jan 50, residente na rua Henrique ri-Ovais n? 320  con _ 

junto 101, Bairro de Lourdes/JF, possui o telefone 211-3252... 
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Entradas: • 	• 
Saido em 31.12.71 -- Caixa 

1.6-19,41 - Entrada:: cru Caixa - 
Receitas Administrativas 31.317,75 
- tojo-mo-mio 20,00 - 12.257,19-

Saldas: 
Saldas de Caixa - Despesas Ad-

ministrativas 6.743,95 -a- Despesas 
cum o Pessoal 5.6:6,23" •"- Patri-
mónio 1293U0 - Saldo em • 30.6.72 
- Caixa 477,96 - 12.937.19. 

Belo Horizonte, 30 de Junho de 
1973. 
• (a.) Irmã Lotardes Masla 'Feixe); 
ra. 	. 

(a.) Jorge Fonseca Filho -- Con-
tador - ClICAlp n. 9595 - 'CPF 
000019296. 
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r;;Is Iro da no Ca ft órili eflAtro Me- 	de jo71: 	eleição, do, ri) a));.'. 

	

nezcs, no Rio de Janeiro. no 1 i %TO 	("eme.e•elei e 1,-1,cal e Iis.en, 	re•J. 
A-6. sob o n. 33.665 em 24 de maio. lieos ateioKárlos. Ahrood,, 

	

de 3013.5. Inseria:a no C.G.C. sob o 	cits:i.• •:ohre 	r-cinté.iu 
o. 	:43.00r;.5 	 .I.•;na Is 0ocumentos clto.loos. 

ciso, terve-ente,. :e0 e).c.  reielo ll 	1J . 	• 

	

Ila 18 leen rlituiecelro 'Poli /3, do em 30 	os opials em t•111)1111•1Olent0  
• jetului ite 107: 	 m ililMI  on A .1 Isleelç 	CIns 

1as a. ra% os dus a %. INue, 	k,„1,,, 

	

Diário n. 01 - Pgs. 65 e 69 	..ominas (3eralsa nos alias 31, 
do mbs de alorlí de P.172, e no. 3),!, • , 

Entradas: 	 • 	do 4. onee're•In., nos dias 11, IS ,• 

	

Saldo em 31.12.71 - Caixa ..., 	do rnv% 	 mos e ano sendo opoe 
.874,05 __Bancos 3„ ,14,23 	rt  

	

E. 	 e1 Gera Lia slu•il'aia'aie 101 pop 

1N0 dr e. em caixa - Revelias 	eda" s")  ••:‘1  i""s (;c1.31'."' 

	

minisirativas __ Receitas 	mam de 1972 e *no 
r., 	

: 

	

3.0713i, 	,itrimônio 	na ••:• de 	m de 	aio de Pe,•.:, 3) 
'Ateie 	 ae/e.r. a 	AL..... ai. 

	

a:\,) Itosileu da Custa Gomes, 	... "c :11""s Cer''is' Turfa sa. 1109 - Apartamento :la) 
tok•Ga:rente. • • 

6;4 	In. • .... ino-s 
aiss 	4 áo e 	,0.1, 4 	 ••• 

bile; io d.. Int o 	fa, 	..... 
1,1%11 VS 	I (1.15 e ;*.e e.a.•ea• dee e 
Np] Po ilsi.si. e e• fel r3.3.s 	pl • 

n. 01 -- Pgs. 3 c 3!) 
li 
•• 	 :ti .12,71 - 	 (t 	Modre Benigna Mario Duviol 
- 	 4.2:3.an 	n-do AssIs• 

• - von 	- Ra:senas Ad- 
• ..:•` 	 - 	 (a.) J0r2e Fonseca Filho - (*ora- 
. e..b,v).;.3o 	at,•:monio. traior - CRCMG n. 559S - 
1 	Entradas em B.aneos 0420039296. 	 • 
•:";•Itcr 

...S. 	 7.230 .,(33. 38.5 - T. 41.2S0 -• X) 

Saldas de Caixa.- Despesas Ad-
ministrativas 107.999,91 - Despe-
sas COM o Pessoal 145.227,34 - Pa-
trimonio 373.064,53 - Saldas de 
13ancos - Clictrues Emitidos .... 
331..725,35 - Saldo em 30.6.72 - 
Caixa 6.:320.60 - Bancos 8.694.57  
- 280.G33,15. 

ltelo Horizonte, 
3072. 

30 de Junho de 

(""a"te :•,. :te (acotio:toe ir :•• 	"G • 

	

3s8  _ . _ T. .33.33;9  __ xxxt 	)5.szot Doutor Luiz Antonio Alprin,  

	

' 	hus de cuimaraenh, lirasileiro, 
m ado 	

:..,c• 
tre. 	rcado. natural cie ,. 

	

A( ..-2'\14 .1 ENIVV.IZSAI. DE DF< 	nas Gs.riiis, nascido ern 37.•1.3:/-: 
Horizonte. Capital do Estado de NI 

. TETIVES  - INVOIZIAÇÜES residente e dorniclii::do cal »elo IN 

E INVESTIçAÇõES 	 rizonie. Capital a do E•td ti o, e M.r... 
CCI*U1S. 11 rua  Cura D'Are n..3. -....• 

11•;x1 rato paro re,ez ie.1 rie 	do 	fi 	
• 

rma 	
Carle:ra de Itirrotidade n. ()A4'.."..". 

	

boda% id mal no 1:exi1tro Civil das 	
- 1-1.,z16; senhor Luiz Gonzaga 

l'essUab Juridicaa.) 	
masa, brasitelre, 	-, 	). :o. -oort..-•.. 

•,. .J mo tor:4 de Santa nári,,,,r:: 
Min::s Gerais, naseldo em .2L2. ".I. 

Agencio Universal 'de pelei-toes- 
* 

residente e domielliado nesta C.•!: 
3nformações e investigações, com ta 	o l, fe Fila Marechal i Ie 	... n rrnr 	. 

	

sede em Juiz de Fora - MC., - 	Apar:amem," 101. 	(..:•;.i.i. 
-:.• 

	

a Galeria. Cunstnni:a Valadares, 1* 	
-- 	 ,...-:, •; 

	

andar sala n. 2o3, prazo inaleter- 	
Identidade n. 332.6:32. ex;..:ol.a k .1 

	

minado. tem pó:-  objetivo servicOs 	
ia Sere.riaria de Segurança do )"....1., 
tio de Minas Gerais. A wguir. 

	

de Informações Comerciais. Parti- 
	N 

aprovada por urianiraid:olc a 1..i. 

	

eulares, Reservadas. Coraidenciais. 	posta .10 aciomista 'Roberto oie Ar. 

	

Localizaça-aes de Paradeiros e In- 	drade lie mie os hoeco:i.".:rios doo. rowir 

	

Vestigaa:ões Partleulareti em Geral, 	¡aios do Conselho Fiscal fos.iern 
Orientação Profissional, 
ela e registros nas repartições jou- Assisten" e d'as c31 Ci. 100.03 (ce:n  

blieas competentes 	de 	Detetives : 
Pie Ncyxão a que ecomr.arceercrra. F. 
na:mente como ningue•a• 

Partiewares, Profissionais e Agen- ;. 	
. 

. Zei• leso da palrevra. O Senho: I': 1.•. 
104 de informações Comerciais. O 1 dem.. slopcniteu a se.sáo pelo lera 
telintai é de CrS 5.1)00.00 (cinco o po necesário á lavratura ciesta ai, 
nt I cruzeiros). A Direção e Ge- • (loc, depais• ne reinleialos ns trn; 

	

"reoei:a será exercida peio seu ttlu- 	limo:, rol lida. roprxDvada e ass  •-• o: 
lar Jor:._...;cL_aillt..-jai. 

• 
. 	pelos pre,entes . (aa.) C.,;.briad Ho 

	

7.2(73 313. 353 - A. 43.359  -- X) 	nato de Andrade - Flávio Ca 
13-1...1.0 Gutierrez - Coo Ve Coo:ir...a 

• -- .raeoe. 	I'::•1:-.-.. L':::te tir. `.:4"."-:: -- 
•

PEltbEU-SE .1'1TU LOS 	
w:, 'ter de Meio Silva - Rui-,eri: 
de Aluir:ode - Antonio "Tra:a•o 1-•••C 
mas). Pi Criatiaan - Arorroine,":-: 

	

O Sr. Carlos Leão Barroso avl- 	ção. Participações e Comércio s. /I 

	

sa a quem interessar que foram 	-- Roberto de Arairade -- i-- /fa%" 
• Perdidos seus titulos ns. 5.")9 e 	Castelo ilraneo Gutierrez - 
633, referentes às ações nonMantl- " Donato.• rie Andrade. 

	

vas das Usinas Sid. de Minas Ge- 	A piesente ata confere com o :o 

	

vais S.A. - Usiminas, de ns. .. 	glnal lavrado ISS ris. 1S e 112 , 

	

Jt;l003539 A 13(503543 e 150131257 .11 	Livro n. 1. 
3a0181292 respectivamente. 	 • (a.) waltcr de meio silva - 5 

7.264 B. 3S7 - T..43.160 - X) .cretárii). 
ta.). Carlos Leão flarroso. 

. 	 Pagou os tributos devidos cor'. 
• • 	- 	. • . 	 . 	• 	me averino;;.o na 11 via 3:-4 urt :. 

CONSTRUTORA 'ANDRADE ---. 	na Junta Comercial. 

CUTIERIZES S A. . Junta Comercial do Estado de . 
• . 	 • nas Gerais - Certidão - Ca-otil 

C.C.C. NI.F.-n.. 17.262.213;001) 	ciale este documento foi .re i'r.,elv: 

a 	IIA A ...coibi:4 a ()ceai Ordieeárla 	
1.01) ii I e 251 . 5:i8 cru 20 de", 

A 1 
	.iú 

1972. 0 Serretárin ccrai. (a.) M 

	

rem lixada eiee Ma 31 dee maio do 	riem .1 Itoartu Mourão. 
J112. 

7.2A.i 111. ::.SS - T. .i33 - • • 

	

Aos trinta e um 4.31 i dias do mes 	. 	 . 
de maio de nali noveeentos e seten- 

	

ta c_ dois (3972). as dez (30) horas, 	rnicomrICO ABAETE S. 
.na sede social á roa dos Pampas nu- - 

	

mero 4S.1. cm 17eio Horizonte. Esta- 
	 . 

.4,o-enilotéla Geral Extr.-..ordin) 
do Ue Minas Gerais, realizou-se em 

	

r,.. rimetra convocação, a Assembléia 	Edital de li Convocação 

	

1,erat Ordinária dom acionistas da 	 . 

	

Construtora Andrade Gutoerrez S.A., 	rociam os senhores witoalstus 

	

tendo comparecido a totalidade dos 	violados. Para o Assei-roble:a 	4  

	

acionistas fille l'epIrSCrlia Varri O Ca• 	F.XII.:10:"tilllár.in a realt?ar.se era 
pitai subscrito e integralizado 	da 	Olell a corivoencão, no dia a: de i 

	

sociedade. todos titulares de ações 	to ale 1972. ás 20 horas. em st.' 

	

com Uireito a voto. canforme :1%5Illa• 	de soa loti. 5 Praca "ietipe C., 

	

luro, lido:atlas um •Livao de Ptc.‘en- 	o. 1, out cidade tie Abaete. 

	

vaie de ArjOnee.1:as . Por nelainacão. 	Gera,s. com  a ser, ti i ne e 03 ,; (.1.t .1 

	

A,stanillel a pre,iiii•ncia da Assem- 	n ) El -'4:A§ ,  tla Direto: :Ie. 

	

1,1t'Are o Diretor 1-•iás ia castelo Ilran. 	to) T 	:Mn de coou:. da 11::' co 	1:1i1ierre,.. ,iiii• eVIIrld1111 1111-a 1,! - 	y e(erk•iit o l• 5011.051, e de 197'2 

	

CE.. I ul 'ar os 1 ralea I ii.eR si orlon NI a 	e) 	5 )1,1 r 4 .• 1t ,...1.1111eat de oo 

	

%Voltei' de Me•lo SI Ivo. De.•lara et.lo 	535•101. 

	

Instalada a .i1bNC/111)11'lit. o Pae.aiden- . 	Alo....1e. :.•.: ale Julho de 

	

. te Solicitou que 1 efe.a e • i.-1: .ern de 	3-i'l::41'irie•I Ahaeté S.A. 
agenda dos tralyaans. constante no 

	

;aviso de entivocacao publicado nos 	
(a.) (A,...inaturn iiezivel). 1 
ta.) (Assinhtura Ilegivei). 1 

',mais .Minns Gerais., nas edicões 

	

xle 24. 13 c 25 do ales de :abril, c no 	.7.263 (B. .1.SS - 2%, 43.:õl 

COI.1:-.G10 SÃO PAULO DE 
BELO HORIZONTE 

Ite,•Istrado no Cartório Castro Me-
nozes, Rio (te ..lanciro, no livro A-6, 
sob o n. 13.665 em 24 de maio de, 
3965. Inscrito nu C.G.C. sob o n. • 
33.006.543.004. 

Balanço .rionaloceiro reatiLado (Mn 30 .• 
de junho do 1272 	. 

• 
Diário n. 01 - Pgs. OS c 99 

Entradas: 
Soai() em 31.12.71 - Caixa 

497,•12 	liancos 47.:)70.60 - En- 
tradas em Caixa Receitas Admi-
nistrativas 27.911.40 - Receitas Or-
dinárias 139.195,46 -• Receitas k'i-
naneeiras 2.367.SS - 	Patrimõnlo 
420.637,20 - Entradas em Bancos 
- D.,pósitos 292.450.12 
050.633,13. 

Saldas: • 

A CASA DE MISERI-
RIMA DE RIO NOVO 

.nu 	C3 (1:*le3 	Da V 1d 
.eaa.) Ora ;,•:10 raa.:rivã.N de P.ri. 
cai cle ;:ezes170 Cirji C1.15 

••:,N Naturais c Jur'nicas 
"delos e roc,:mentos, no 1i-
.A-3, (is. 49 a 55, sob o n. 

7 ale-mnreo de 19-"5. ins-
no C.C.C. sob o n. 

Ni .11%29. 001 . 
• 

acra Financeiro realizado cm 
junho dp 1972. 

rio n. 01 - Pgs. 33 e 34 

-.radas: 
.o em 31.12.7: - Calxa 
- Bancos 4.2'35,35 -- Entra-
m Caixa - Ileceitas Admi- 
. 	 - Receita% 

- Receitzs F1-
35 3 023.25 - Patrimonlo 
- En•_racias ern Bancos 

-,sitos 23.217,03 - 94.76-1.13. 

•• 

Caixa sL Despesas Ad-
4 '.)62,31 - Despesas 

nal 25.9b3,70 - 
J:aidas de Ean-

- Cneoues Fmi1dos 25.054,21 
do em 30.6.1.72 - Caixa .. 
- 13::neos 4.093,34 - 

.23. 
Novo. :;0 de junho de 3972. 
Jorge Fonseca 1•"iino - 10n-

,- Vitt."•N* 4; n. 9.898 - CPY 

j!. 	• T. 13.17R - X) 

:CiAçÃO DE PROTEÇÃO 
siATEItNIDADE E A' IN-
CIA DE CORDISBUIZCO 

no Cartório Payniundo 
.::e:OsZa França. O'icial ale 

..,:ro de Pessoas Jurla;ieas da 
dc Sele ',azoas. no Ilvr0 

is. 55, sob o n. 	em 15 
m:airo de 1953. Inscrita no C. 
- :ot, o ri. 19.611.116,001. 

Firesnreiro realizado em 
,paoho de 1972. 

íreglsirt:r 
MINAS. GERAIS - sexta-fcira. 4 ac :1,,o‘to

ro0  
*ric PUJ sob o  

luiz de. F6n2, . .. 	. 	...... .. 	. ........ 	. 
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AO DR JAIR FORTES 

DELEGADO REGIONAL DE JUIZ DE FORA 

MG 

DE BH MG MSG EM 19/Q3/73 PT 

O SENHOR SECRETARIO DE SEGURANCA EM DATA DE HOJE VG TOMOU EEEEE 

TORNOU SEM EFEITO A RESOLUCAO NR 3133 VG PUBLICADA NO MINAS GERAIS 

DE 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO VG QUE AUTORIZOU O FUNCIONAMENTO 

DA FIRMA .G.N.P. VG SITUADA A RUA HALFELD NR 613 NESSA CIDADE . PT 

EM CONSEQUENCIA TAL FIRMA ESTA IMPEDIDA DE FUNCIONAR EM VIGIEEEE 

VIGILANCAIEEE VIGILÂNCIA VG DE QUALQUER NATUREZA E COM QUAIQUER 

MEUS EEEE MEIOS VG ATE SEGUNDA ORDEM PT ATS SDS 

• 
THACYR OMAR MENEZES SIA 

COORDENADOR GERAL DE SEGURANCA 

TRASN FOR IONE 

REC POR RRRRR 

SEM RECEBIDO POR TANCREDO PT MANDAREI ENTREGAR MSG ACIMA 

312£DingU929090 DES,= 

IMEDIATAMENTE AO.DESTINATARIO PT 

• " 	 7. 	 • 	' 
'" • :* 	

" 



,t • MATERIAL 
HIDRÁULICO. 

e material 

elétrico 
• . 	•, 	, . 	• 

é com 

281 

TEL. 2-3899 
• 

$0* 

- 	.. 	• 	. 
rlão instale sua ger os nossos pr 

.1 

; 

;11  
or 
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r'n 	:'r;) 	if" 
))f .;rias 

Leis aiemno que isso 
eu,,.kw e 	muitas 	vicias! 
Imixiava a Lei do Colt c 
a do P.Inis I.'ortc! 

CflEYENNE 

Com um elenco fabuloso: 
James Stewart c Ilenry 
Fonda  - Colorido - Cen-
sura 18 anos 

Gr'.1iTnAL 
'Fone: 2-1444' 
As 15,30-17.30-19.30 e 

21,30 horas 

Sõmentc urna vez na 
vida tiveram que enfren-
tar a morte com tão pou-
cas possibilidades de tri-
unfo, mas aquêles homens 
destemidos assim o fize-
ram .e triunfaram. 

ES.RUADItii :`.1r.SQUITO 
com David McCallum 
Charles Gray — Colori-
do - Censura 38 anos 

pttillg; • 
Fone 2-3323 	 • 
Às 	15,30-17.30. 19,30 e 

21,30 hor s 

melhor dupla humoria:1- .. 	. 
ca da Europa. ruM fiime .  

t•nvartido: 
DOIS DA MAFIA 	• 
CONTRA AL CAPONE 
Com Franco Franciii e 
Ciccio Igrassia — Colan-
do - Censura 10 artr:s 

Fone 2-3757 
15:30 - 17:30 - 19:30 

• . 21:30 horas 

Uma história picante 
de uma amor impossível 
Um broto altamente In-
flamável e que .só cria prc 
blemas! Um filme mag-
nifico corri um ótiiiis elen 
CO 

TW1NKY 
Com Charles Broosari - 

P• 17 

Fone 2-!;.;.'9 
15:30 - 17.20 19:30 c 

21:30 hOrus 

Um Intrigante filme po 
lieial que traz-nos de vol-
ta Mr. eribbs, o detetive 
negro dc "No Calor da 
Noite"... Ura drama po-
licial em alta voltagem c 
t:uspense 

NOITE SEM FIM 
.Com Sidney Poiticr, Mar-
tm Landau - Colorido — 
C.-rmatra. 13 :Inas 

RJ. rX 

Fone: 2-3516 
18:45 e 20:45 horas 

Finalmente no cinema 
a estória que empolgou 
o mundo! O mais senti-
mental e humano'de to-
dos os filmes. Um roman-
ce emocionante 

SIMPLESMENTE 
MARIA 

Com Saby Katnalich c• 
.graulio Castillo e Lore-
na Duyal. • 

Colorido — Cens r 

. 	c 20:45 horas 

,0 "-c rtni.s 	 
e picante de todas os tem. 
POs 
O DOCE ESPORTE 
DO SEXO. 

Com .o V.;cnico Chi-to 
Anisio e os cobras Car- 
los Imperial, Jorge Dária 
e Irene Stefánla. 

qt151r-1 1:4ZÃ 1.k . 	triis 
As 19:30 horas 

Um 	temível 	pista:circ. - 
que possuia um estilo 
próprio para :untar! Um 
bang-bar.g Inesquectvel:-
BAIIQUERO 

Com Lee Vau Cleef 'e 
Forrest Tucker. 

Colorido — Censura 18 
anos. 

Ch i 1 (.1,1;t: 	:1 	inçõos. 1•;tpi • 	ra_!.,:i g ..:. • . pt; .:.•( 1' 1.  • ., 

14 E .0 ,IV-r. 1 2,e *)/(/ 
lierwdemos :.Ç•mell antes liçõe, na rliít Iia I-" 

Pirita. renimnenos mediunicos :•erão z•rn 
de experimentarão e de estudo, tanto f: .orect.11r:,tiorçl 
convicção, quanto nutrindo a polémica. m 	educa- 
ção evanr,clica c exemplo cm serviço, cief ,çno c :itt - 
(tule são forças morais h-removíveis da orientação c 
da lõzica,.que resistem à dúvida em qualquer parte. 

Emmanuel . 

a,  
• — 	• 

AG. ,11:2~~1~ 

rei N-4. 	 733  E!?  
h 	g 9 i 	1.! 	!,4 

2. 	Li L 
• .: • 	t 	: 

Faça o seu registro policial no D:O.P.S. co 
mo agente de informações e aprenda os moderne 
métodos da investigações policiais. Peia la. ve 
nesta cidade, curse ao Vivo e por corresponclencir 
Ambo:s 	 vagar>. 	 me 

ses. Inc. Galeria Constança Valadares, 1.° ar, 
..dar . — sala N. 203 — JUIZ DE FORA — MG. 

v.  

(-- 

r!AQIN rIrrEMICuiIfli p 	_ 
tai 	 • to. 

• 

Atito 

• ámmt• 

•••••••••4 

Vem a a-arrais-airitiáJaai ano  
te e eng açala. de todas

— 
1'4  Tv.ifyr, 

as comédias italianas. A  

1 
UTILIDADES - 

; 

ett 

diário da tarde — sexta 

    

    

.1),„*....< 	# 	,p_e_ o. 4..1" w...4,„a 	 .t 	 4 ol A-1 +1 i•-••••••• 	"•••••••••—•-•.-^-...-:••••••"*"./ ••• • 	• ••••••••• •-• 	'""". 



CARTÓRIO E3E3SA 

4.• Of. de Notas 

JUIZ DE FORA - MG 

T- BELI Xo 
Dr. Waldir Ferreira Dessa 

1111 
11 
[Ui 

— firma Reconsçe t 	 

Indicada__ 	j&! 36t1 •••  

Em tez.4.0  ( 	-"4  4, /Lr: 

18 DEZ 1972 

HE. O. tvT: 12 I P. f/ 
3111 

. 	GUARDA NOTURNA PARTICUL R 

VIGILANCIA DE PATRIMÓNIOS 
Registrada no Cart(Srio do Registro Civil das Pessoas Juridicas sob n.' 1.608 - JF. 

Diactor Respons4ve1: jorge 

Sádo - lu 	r.c.!fc!c!, C13 - C:!. Cor:;c 	- 	cuim - Solo 203 - JUL do Fora - MG. 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pjiblica 
de Minas Gerais. 

JORGE FILTSOFF1 brasileiro,sOlteirol maior,Diretor Responsável 
pela firma comercial " GUARDA NOTURNA PARTICULAR -:VIGIIINCIA DE PATRI1,:b 
NIOS " ,sediada em Juiz de Fora - MG,na rua Hálfeld n° 613,Galeria Cons 
tanca Valadares - 12  andar - sala n° 20.31Registrada.no  Cp.rtorio do Regis 
tro Civil das Pessoas.  Jurldicas,sob o.n° 1.608,conforme documentos inclu. 
sosl obedecidaein.totime as disposiçoes da Resoluçao n2  1/70 de 11 de ma: 
de 1970,dessa Secretarialrespeitosamente se dirige a.  VOSSA EXCEL2NCIA 
requerer licença e permissa-o para funcionamento da Guarda Noturna _Partici 
lar - Vigilancia de PatrimaniosIna cidade de Juiz de Fora:destinada a 

ia 	
vi- , 

gilanc de estabelecimentos comerciaist bancarios a industriais. 

••• 

N. termos, 

: P. e E. 

Deferimento 

. Juiz de Fora 19 d dezembro de 1972. 

— 	 )A 

, A 

%) 7-\  , 

,=JORGEPII3SOPP--  
- 



W Y 

• Une. Sr. DP'. DeleEado da Offaem Politica e Social do Municipio de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. 

GECRGE DE OLIVEIRA CARDOSO, brasileiro, solteiro, 

professor registrado no Serviço de identificaçgo Profissical do Mi- 
. 

nisterio do Trabalho, sob o numero 14.435, estabelecido na Rua Bri- 
gadeiro Tobias, 118, grupo 3.313, em Sgo Paulo, Capital, vem mui re 
peitosamente, co f,1 fundamento no Artigo 1g6 do COdigo Penal Brasil,,i: 

apresentar uma QUEIXA CRIME, contra JORGE FILTSOFF,  

teiro,. maior, residente e domiciliado na Rua Olga Burnier, a93, nest 
cidade, pelos fatos que passa a expor: 

1. O queixoso e diretor e professor do INSTITUTO 

POLITECNICO DE INVESTIGACES:  np Rua Brigadeiro Tohie.s;  118;  sala 

em Sgo Palds.o, Capital, onde tem como gerente da referida organizaçg 

o senhor JORGE FILTSOFF, que responde por toda coordenaçgo escolar 

ausencia do queixoso. 

2. Acontece que o senhor JORGE FILTSOFF, no vem 

tando contas financeirasa diretoria do referido Instituto, do qual 

o gerente, ha mais de 90 dias, o que era feito mensalmente. 

3. Procurado pelo queixoso ngo era encontradc nas 

suas atividades em S.go Paulo; tendo deixado um substituto, seu irma 

que sempre informava que o senhor JORGE FILTSOFF, estava em Juiz de 

Fora, no endereço da Rua Olga Burnier, 193. 
4. Fazendo levantamente interno, constatou o quei 

so, que o senhor Jorge Filtsoff, havia furtado os arquivos escolare 

e mandado correspondencia para todos os alunos, ei? numero de 2.000, 

para trocarem os diplomas de que eram possuidores, por um novo mcd-

que o queixoso na qualidade de responsavel pelo Instituto Politecn: 

de InvestigaçOes, desconhecia, ate entgo. (doc. nQ 1). 

5. Apurando melhor o fato, veio a saber, que o S i  

Jorge Fíltsoff, havia registrado uma sociedade civil de parceria c 

sua noiva e se estabelecido nesta cidade de Juiz de Fora, na Galer 

Coastança Valadcres, com o mesmo ramo de negocio e co n todo materi 
existente plagiado do queixoso, e ainda mais, usando do prestigio 

organizaçgo do queixoso, para auferir vantagens indevidas, urna vez 

que o senhor JORGE FILTSOFF„--141aoL-as- qualidades legais para ser pr 



CA ,"-; 13 - :-iSA P,tconheço • z----7-fir-ma  —indicatta- 	pela sel.. I 40 Of. de Nctas 	' 	. 	, -, 	 ]cNI , , .. 	 i 	//:. ..., ' JUIZ DE rOr-o. - 14 G. j;Jd 1.16 r0f2,4%.2)   de.„,2.a.__I-..."..,   	de 1 y e::_--1 
,./ Tabr.:iào 

....:Irrt ; .-•..: a C,:;:.::7 	 Ern 1 e sia___Lir 	verdade 
Autorizados 

z-nntos 
• 

TVi i.Z P. ioJ Pa g• 2 

. 4811  

professor ou titular de organizoçao semelhante a do queixoso." 

6. Para melhor coonestar sua fraude na concorrenci 
desleal, pediu alvara de localização na Prefeitura desta cidade, usar 

do de fraude, alegando que tem filial aqui registrada, o quG foi con-

cedido, sem as observancias da lei, que exige para o Alvara de Locall 

zaçao ou de estabelecimento comercial de qualquer natureza o registrc 

da firma, em primeiro lugar. O senhor Jorge Filtssof, usando de artI 

manhas, burlou as exigencias legais e aqui em Juiz de Fora, em pleno 

coraçao desta historica cidade, se estabeleceu em concorrencia desleo 

com o queixoso. 

Face ao acima exposto, vem o signatjrio apresentar 

utiza_prime, contra o senhor JORGE FILTSOFF, com fundamento no artig 

196 do Ocidigo Penal Rrasi4eiro, e ao mesmo tempo o fechamento da ara; 

ca que funciona na-  Rua Halfed, Galeria Constança Valdares, sala 2ó3, 

e a suspençao imediata dos anuncios programados na Diario da Tarde, d 

ta cidade, uma vez, que vem desmoralizando o fundo de comercio do que 

xoso por concorrendo. desleal. 

Termos em que, . 

aguarda deferimento. 

de Fo 	3 de 

...C' • 	 •• 	Ir• 	• • 

1 



Investigações 

Sigilosas 

Informações 

Confidenciais 

Serviços de 

Localizações em Geral 

Cadastros 

Cobranças 

h-Istituto Brasileiro de Invec—tigaco s 

ASSESSORIA 	 CONSULTORIA 	 PLANEJAMENTO 

Rua HenriqUe de UOV3IS, 320 - Conj. 101 - fd. Mariela - Tel. 211-3252 - Bairro de lourdes -• Juiz de fora - 1,16 

Prezados Senhores: 

É com satisfação que participamos a V. Sas. a abertura de nosso 
estabelecimento comercial nesta cidade, sob a denominação Instituto Brasileiro de 
Investigações,  cujo objetivo principal é a prestações de Serviços Particulares de In-
formações Sigilosas, bem como os serviços abaixo descriminados: 

Serviço Especial de Localizações de Pessoas Desaparecidas e bens 
Móveis tais como: Veículos em geral, Eletrodomésticos, Máquinas, Móveis, etc., para 
possível apreensão ou penhora, em virtude de 'terem sido comprados, NÃO PAGOS,  
e seus compradores dados como DESAPARECIDOS.  

Cobranças em geral de tudo que, represente valor como: Cheques, 
Notas Promissórias, Duplicatas, Aluguéis, Cobrança amigável e judicial. 

S.P.A. Serviço de Proteção ao Autómóvel:  Criado recentemente em 
nosso Instituto, cuja finalidade é informar a pessoas interessadas, estabelecimentos 
bancários, financeiras e de crédito, no que diz respeito a compra, venda e financia-
mento de veículos em geral, com fornecimento de Relatório completo com informa-
ções sobre a procedência do veículo, certidões de  NADA CONSTA  de multas, e Dele-
gacia, de Furtos de Veículos, evitando assim, V. Sas. serem surpreendidos com uma 
Ordem de Busca e Apreensão,  por ser o veículo comprado ou financiado, furtado? 
Ou o mesmo já foi financiado várias vezes? 

Evitem aborrecimentos e prejuízos consultando o Instituto Brasi-
leiro de Investigações. Iniciamos agora e, por isso mssmo possuimos o que há • de 
moderno, eficiente, honesto, urgente e sigiloso. 

Estamos estabelecidos a Rua Henrique de Novais, 320 - Conjunto 101 
Ed. Marista - Bairro de-Lour_des,Juiz_ de Fora - Minas Gerais - Telefone 211-3252. 

Nosso Instituto é o Pioneiro nesta cidade nós serviços profissionais 
ac'ma citados. Nossa Organização encontra-se registrada em todos os orgãos compe-
tentes e forneceirios-  Notas Fiscais de prestação de-serzaço_ É constituída por uma 
equipe de alto nível, integrada de ADVOGADOS, CONTADORES, PERITOS, IN-
FORMANTES CONFIDENCIAIS E MOTORISTAS. 

• Só atendemos, através de solicitação feita pôr pessoa idônea, ou 
pior firmas comerciais, organizações, estabelecimentos bancários, induetriais e finan-
ceircza. 

Certos de merecer a confiança de V. Sas., aguardamos uma breve 
resposta, com a mais alta estima _e consideração. 

Atencioeamente. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INVESTIGAÇÕES 
DIRETOR RESPONSÁVEL. 
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= SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAIEA PUBLICA DE MINAS GERAIS = 

t 	SÉTIMA DIVISO REGIONAL DE POTIrCIA - JUIZ DE FORA  

DELEGACIA DE ORDEM POUTICA E SOCIAL  

• .T2RMO DE DECLARAÇÕES 

Declaraçoes prestadas por: GEORGE DE OLIVEIRA 

	

CARDOSO  	

'''Aos tres (03) dias do mes de julho do ano de mil 
novecentos e setenta e dois, nesta cidade de Juiz de Fora, Estado' 
de Minas Gerais, em a DELEGACIA DE ORDEM POLrTICA E SOCIAL da Seti 
ma Diviso .Regional de Policia, ènde se achava o senhor Bacharel 1-
JAIR FORTES DA SILVA, Chefe da Sétima Divisão Regional de Policia, 
comigo, escrivão do seu cargo ao final assinado, ai compareceu o ' 
senhor GEORGE DE OLIVEIRA CARDOSO, brasileiro, natural de Maceió,' 
Alagoas, com quarenta è dois anos.  de idade_,_riaseidoa27, de janei-
ro de 1930, solteiro, professor, filho de José de Oliveira Cardoso 
e de dona Célia, digo, Celecina de Oliveira Cardoso, residente 	à 
rua Brigadeiro Tobias, n2 118, Conjunto 3131  Centro, São Paulo, ' 
SP, sabendo ler e escrever. Interrogado sobre os motivos que deter 
minaram a instauração do presente inquérito, respondeu: que, neste 

1101  momento comparece a esta Repartição para ratificar em todos os seus 
termos e expresses, a petiço encaminhada à autoridade presidente, 

• cujos fatos são relacionados com o funcionamento do INSTITUTO PAU-
LISTA DE INVESTIGAÇÕES, aqui instalado sob a responsabilidade dire 
ta de JORGE FITSOLF e sua noiva MARIA APARECIDA DE BARROS PINTO,  7  
com residencia nesta cidade, à  rua Oiça Burnier, n2 193; que o Insr-
tituo de Investigaçges, referido, esta instalado à rua Halfeld, n2 
"613, Galeria Constança Valladares, Sala 203, 12  andar; que., a esta 

• belecimento em funcionamento, como afirma em sua representação, 7 
n.-0 obedece 'às exigenc ias Jetrais e pode ser mesmo conAidr,rado como 
uma verdadeira "arapuca", que induziu as autoridades em erro e es-
tá, desta forma, explorando àlegalmente o comercio do ensino livre 
profissional; que, esclarece nesta oportunidade que o senhor Jorge 

.N 	Fitsolf era seu empregado, em São Paulo, com as funçges de gerente 
do INSTITUTO POLITÉCNICO DE INVESTIGAÇÕES, cujo diretor autorizado 
é o declarante, registrado nos órgãos' competentes de São Paulo, de 
finitivamente, com instalaçges à rua Brigadeiro Tobias, ntimero 118", 
Sala 3313; que o senhor Jorge Fttsolf aproveitando-se da confiança 

• 1, que lhe depositava o declarante, furtou todo o fichário do'Institu 
to Politécnico de Investigaçges, passando a usa-lo indevidamente,' 
como se fora seu, para auferir lucros, pois cobrava aos alunos ins 
critos no Instituto Politécnico de Investigaçges a importância de-
CENTO E VINTE CRUZEIROS para trocar diplomas e outros documentos;' 
que, dessa forma afastou-se do Instituto Politécnico e montou em 1  
Sao Paulo o INSTITUTO PAULISTA DE INVESTIGAÇÕES, para se firmar / 
nas suas atividades ilícitas, trazendo para Juiz de Fora, uma Pi - 
lial e instalando-a, como cosnta, à rua Nalfeld, 613, Galeria Cons 
tança Valladares, Sala 203; que o declarante tendo sido prejudicar 
do moral e financeiramente pelo senhor JORGE FITSOLF, procedeu a 
levantamentos até que o localizou em Juiz de Fora, tendo ali, na 1  
sala de funcionamento do Instituto Paulista de Investigaç3es, cons 
tatado não só a irregularidade de funcionamento do estabeleciment3.  
como também o plágio de toda a sua matéria literária, incluindo li 
vros, referentes ao ensino técnico profissional para Detetives PaF 
ticulares; que, além de tudo o senhor Jorge Fitsolf não é profes - 
sor qualificado, não possuindo nem mesmo o curso ginasial completo, 
e a sua noiva, em quem se escudou para registrar em São Paulo o ' 
Instituto Paulista de Investignoes, é professOra primária, o que' 
também não cnnstitui qualificaçao para dirigir um estabelecimento 
de ensino livre dessa natureza; que o A lvaá de Localização forne 
rido pela Prefeitura Municipal desta cidade, não obedeceu ao crit-j 
rio exigido para firma como o Instituto Paulista de InvestiEações-j-
que a documentação foi preparada pelo despachante Ruy Lacerda, es- 
tabelecido à Galeria Phintias Guimarães, nesta cidade, e pelo que' 

t 



;•; 

. 	. 	. 
. • „.. 

*.:. t' •• 
- • • 

• • . 

o 
• 	 • 

e 	
••• 

• • 

• 

SI .•:.' 

-• 	• 

. 	,• 

e 

• 

• 

ei O. 1 VT: /2,/Ç,/ 
/c2fq 

• 
• • 

pooe observar no satisfaz' plenamehte as exigencias'legaiá;-con'- 
quanto saiba que exista. um  instrumento paritacv digo, particular' 

• de contrato de sociedade civil por quotas de responsabilidade li-
mitada, registrado em São-Paulo;-que, 'além*do'seu endereço em São 
Paulo, o declarante pode ser encontrado no Rio de Janeiro, GB, à 
rua Anibal Pôrto, n2 GOO, Ltpt2.1Ca .bairro de. Irajá; que, final - 
mente aeseja esclarecer que.ja foi estabelecido nesta cidade, a' 
rua Ralfeld, 763, 5Q Andar, SalEi. 87, ,com o Instituto de Investiga 
çoe's' 'Judiciárias, .sociedade autonoma e •de . sua'inteira responsabi= 
lidade, que o Instituto Politécnico de InvestigaçOes está funcio-
nando normalmente em Sao Paulo, inclusive por decisão da Suprem.' 
COrte Federal, datada.de  24 de novembro •de. 1971. Nada mais disse. 
Lido e. achado conforMe mandou a.autoridade•encerrar.Êste que assi 
ms...com!o declarante e comigo, 	

 . 
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nt SECRETARIA D, ESTADO DA SEGURANÇA lituick DE MINAS GERAIS 

STr.TIMA DIVISNO R::GIOIZAL DE JOLICIA - JUIZ DE FORA 

DELEGACIA DE ORDEM POLITICA E SOCIAL 
••• 

Tr:RO DE DÉGLARiçOES . 

Declaraç3es prestadaa'por: JORGE FITSOLFF, 

	

na forma abaixo.  	

Aos la.(primeiro) dia do. mea de marçodo ano de mil nove 
centos e setenta e tr'às, nesta cidade de Juiz de Fora, Estado de -"-
Minas Gerais, em a Delegacia de Ordem Política e Social'da 7a. Divi 
sNo Regional de Policia, onde se achava o senhor doutor JAIR POR 
TES DA SILVA, respectivo delegado, coMigo, escrivEo do seu cargo ' 
ao.finaleaasinado, a/ compareceu JORGE FITSOLFF, brasileiro, natu-
'ai de.Vitória;  :FJS,  com vinte e tres anos 65- ida-d-e, nascido 0.-12  ' 
delaneir0'41950,  solteiro, comerciante, filho de Gregorio Fits - 
blff e de dona Lubov Fitsolff, residente nesta cidade, r-i'ãã-IUIES.1  

- .Burnier, n2 193, sabendo ler e escrever. Interragado sobre os .moti. 
- .vos que determinaram a instauração desta sindic'ància, respondeu: ' 

:que o declarante em data de vinte e cinco do môs de fevereiro do ' 
corrente ano, domingo, foi convidado a vir a esta Delegacia para 1  
prestar esclarecimentos sabre a firma GND-Vigilancia de Patrimônio 
da qual é Diretor-Responsável, em fase de organização, que tem sua 
sede na Galeria Constança Valiadares, lQ Andar, Sala 203.; que, re-
almente o declarante adquiriu para os seus serviços e mandou-as / 
pintar nas cores azul e p6rola e azul e branco, com escudos grava-
dos nas portas dianteiras, que identificam como sendo da GNP-VIGI-
L'ANCIÀ DE PATRIa0NIO; que, a única viatura rogistrada no Serviço ' 
de 'llellnaito.deeta Diviaão Rcgienal de Policia a de marca Chevro7-
let, OPALA, modôlo 1970, placa D.3,22641  em nome da Agencia Univer-
sal de Detetives, também de sua responsabilidade; que o outro veí-
culo, de marca Volkswagen, ano 1970, é emplacado em São Iaulo, sob 
o nUmero DO-6862, em nome de seu pai, senhor Gregário 
que deverá ser transferido para o nome da firma GNP-Vigilrincia de' 
Patrimônios; que as viaturas estão recolhidas na garage de seu con 
cunhado Benjamim Antônio Pires, b. rua Ribeiro de Abreu, n2 50, n5.  
bairro Dairú; que, ossas viaturas sairam à rua, na verdade, no dia 
em que estivera percorrendo o bairro Bom Pastor para fazer uma pré" 
via da aceitação ou não, por parte dos moradores, dos serviços of-6-
recidos por sua firma; que, a Unica que o declarante conduziu um 7.  
elemento da firma, fardado, foi, digo, que a Unica vez que o docla 
rante conduziu um elemento empregado pela firma, fardado:  assim 1-
mesmo para mostrar aos passíveis interessados como seria a guarda' 
de vigiara:ia, foi quando esteve no bairro Bom Pastor, acrescentan-
do que estava desarmado pois que a firma ainda não possui armas; ' 
que, positivamente não tem se utilizado dessas viaturas ou de guar 
das, para qualquer serviço, porque não tem sua firma registrada 
Secretaria da Segurança e porque não obteve autorização para fura-
cionamento regular, o que, desde dezembro do ano passado, está pro 
videnciando junto a Comisaão Permanente de Segurança da Coordena 
çao Geral de Segurança; que, nesta oportunidade confessa-se adver-
tido de que não poderá por em Circulação as viaturas pertencentes' 
a sua firma ou qualquer tipoada_poliaiemento, sem que paru tanto 1  
esteja autorização por quem de direito; que, o declarante ainda / 
não tem empregados, existindo apenas uma ralação de pessoas que no 
futuro, (latis-fel 	-tas .as---exia,- .- nciaa e cendiages para o exercício do 
guardas, poderão ser aproveitadas; que, não 6 verdade de que a sua 
firmaavenha empregando elementos da Policia Civil, da ativa ou da 
inatividade, para Deus sorviçoa, nem da Policia Salitar, do5:-.drei 
to, da ativa ou da reserva;  que, finalmente, ainda Ior advert'àncij 
,da autoridade policial, confessa-se ciente de que nao roderá, an - 
ites.de  devidamente uutorizado por.quem de direito/  uniformizar ou 
' expor elementos fardados, sob pena do desobedecendo ser indiciado' 
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inqutçríto policial o ser respon.shbilizado dentro das rcistriçns 
ostes Ior :Leis o Regu12.mentos. atinentes ao assunto; que, o farda 	\, 
to que inundou confeccionarguardado' e s6 ser-gi utiliado do— 
a de autorizada a firma a funcionar, o esclarece que foi confe-E 
nado eia virtude do tor que exibir os desenhos, acompanhados 
umentação que devem instruir o seu processo de rou,istro juilto 
Coordenação Geral de Segurança; nada Y110.1E3 disse. Lido c achado' 
forme inundou a autoridade encerrar inite que assina com o duelo.— 
.te e comigo, 	, Escrivão, que o 
•ilografei fillbocrevo e. assino. 	  
OMADE: 
LAP.ANTE: 
RIVX0 *it 
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• 
SECIUTARIA DE ESTADO DA SEGURUÇA lriBLICA DE PIRAS GERA. IS 

STIMA 1)IVISX0 REGICAIAL DE IOLtCIA — JUIZ DE FORA — 

DELEGACIA DE ORDEM .POLITICA  .E SOCIAL 

TijR:.;0 DL DLGLARALS  

DOPE-3 
	 DECLARAÇOES ¡RESTADAS IOR: JORGE FITSOL2F,'na'for 

ma abaixo. 	 : 	 : 

. 	

J. DE FORI:x 
7? DRP 

'WAS 
 

. vinte e cinco do me de fevereiro do ano de mil no— 

vecentos e setenta e tres, nesta cidade de Juiz de Fora, Estado da 

Minas Gerais, em a Delegacia de Ordem Política e.Social da Sétima' 

Divisão Regional de Polícia, onde se achava. o senhor 2acharel JAIR 

FORTES DA SILVA, respectivo Titular, comigo, escrivão do seu cargo 

.ao final assinado, aí compareceu o senhor JORGE FITSOLFP, brasilei 
roi, natural de Vitdria, ES, com vinte e troe anos de idade, nasci—
do. em 12 de janeiro de 1950, solteiro, comerciante, filho de Gre 

• .gorio Fitsoiff e de dona Lubov Fitsolff, residente nesta cidade, à 

rua Olsa Burnier, nQ 193, sabendo ler e escrever. Interrogado sO — 
,bre os motivos que determinaram a instauração desta sindicância, 
respondeu: que o declarante 6 o Diretor Responsável da Firma GNP 
'Vigilância de Patrimónios, em fase de organização nesta cidade e 
que teà por finalidade a prestação de serviços de vigilância de / 
.predíos, vigilância de resJdenclas l  estabelecimentos comerciais e' 
estabelecimentos bancários; que, o declarante ciente do todas as e 
xigencias legais, para funcionamento da Firma, providenciou os do—

cumentos indispensáveis à solicitação da autorização do Exmo. Sr.' 

Secretário da Segurança Bíblica, em Belo Horizonte, e no dia 19 de 
dezembro de 1972, entregou na Coordenação Geral de Segurança (CPS) 

• os documentos relacionados.e exigidos, na ápoca, pelas ResoluOes' 
1-70 — 249; que a documentação se referia áquela época à Guarda N 
turna Particular — Vigilância de Patrimônios; Que, entretanto, exa 
ninada a deeamentação polo orgãc competente, depois de 'aberta a I 

pasta respectiva, foi ela devolvida ao declarante a fiM de que ele 
satisfizesse a exigencia emanada da Resolução nt/ 2.863, publicada' 
no "Minas Gerais" de 10 de janeiro de 1973, relativa ao Item 4.0,' 
letras "c" e 4.2, porque o declarante tinha como seu s6cio o seu ' 
pai que á estrangeiro; que, o Cabo Rubens, devolvendo ao declaran—
te a documentação, explicou que logo que o declarante satisfizesse 
o que foi solicitado, a autorização poderia ser dada e publicada 
no 6rsão oficial do Estado; que, o declarante, ainda na oportunida 
de, pergantoa ao Cabo Rubena' ee lie era permitido fazer uma espé — 

cie de consulta aos moradores da cidade, sôbro a sua Firma, a fim' 
de verificar a possibilidade de -aceitaç'ão-oã- não dos serviços pro—
postos; que o cabo esclareceu que desde que o declarante não cobras 

_ 

se mensalidades ou qualquer importância em dinheiro a titulo de / 
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Escrivão, que o datilografei, 
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pagamentos e não colocasse em funeionamento e-retivo a fli-ma,.anten 

lo obter a -autorização, isto.lhe era facultado;.que,.assim.o_decl 
:ante atravJa de imprenses, cujos originais neste mornento oferece' 

pra juntada;  fez distribuir no bairro Bom Pastor:  o primeíro oHco 

lhído, una propaganda da firwa, que teria seus trabalhos iniciados 
partir do dia 10 de março do corrente ano, visto que está coom 

* 4 
* * 	 4* 

riagem mareada para rolo Horizonte, no dia 12  de março, levando a 

• locumentação completa da nua Firma para reg larizar no seu registro 

cosEG (Comiss.:do Permanente de Segurança) e consequentemente cb—

:er a autorização do Senhor Secretário da Segurança; que, sbniental 
. 	. 

lepois de conseguida a autoriCação colocaria em funcionamento a 

• M.rm,a, e passaria a receber daqueles que contratassem seus serviços 
Is mensalidades estipuladas; que não tinha e,não tem intenção de 
xmr o1funcionamento -a—firma sem que ela esteja antes devidameritat 
!egístrada na Secretaria da Segurança e autorizado o seu funciona-

11,ntof que o declarante já cdquiriu, Para os serviços, duas viatu—
. 

?às, inicialmente. Nada .mAis-disse..Lido e achado conforme mandou' 
, 	autoridade encàrrár_este qáe assina com o declirante e comigo, 

c 

ubscrevo o assino . 	: : 	: 
••..., 	. 
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H E. O. SVT.  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

DTLEGACIA DA ZONA DA MATA DO DPF/MG 

TrW40 DE DT CLARAS 	PRESTA: 

JORGE yELTSOFF, 

Aos vinte e sete dias do m'es de março do ano de hum mil 

novecentos e oitenta e um, nesta cidade de Jui;,  de Fora, Es-
tado de Minas Gerais e na Delegacia da Zona da Mata do Depan 

tamento de Policia Federal, onde presente se encontrava o 
Investigante Jorge Luiz Soares, abaixo assinado, compareceu' 
JORGE FILTSOFF, brasileiro, casado, natural de VitOria/FS, 
nascido aos 01.01.1950, filho de Greggrio Ivanovich Filtsoff 

e de Lubov Filtsoff, :tssessor Administrativo, autSnomo, por-

tador de Cartão de Identidade n2  334.119-Departamento de Idwi 

tíficação/MG, residente à rua Dr. Moacir Siqueira, n2 	- 
Jardim do Sol, nesta cidade, sabendo ler e escrever. Incuini 
do per mim, Investigante, às minhas perguntas, T-SP=U:ZIE, 

o nome da firma é Instituto Brasileiro de Investigar3es, fuja 
cionandolnesta cidadeldesde 19741.W., em 1271+, preci-amente I 
em 27.09 do -esmo ano, funcionava em Belo Hori-nnte, à rua 

Caetés, n2  530 - sala 5311-, o Instituto Brasileiro de Investi 

gaçOes, sendo que, naquela oportunidade, o referido Institu-
to funcionava naquela Capital como Matriz, sendo a filial, 
nesta cidadeLIL  de 1970 a 1972 funcionavalem São Paulo, o 

Instituto Paulista de Investigaç3es sob a responsabilidade ' 
do declarnte, digo, declarante, que à época não tinha o -les-
mo nenhum sOcio;,,M4não conhece EUSTAQUIODA SILVA, ou =DE-

CLAN LEONEL DA SILVA. QUE, a carteira ora lhe exibida nã-) / 
foi expedida pelo mesmo, uma ve-, que as expedidas pelo decla-

rante, sempre t ve rm escudo , e nunca com a tara "AGT-NTFT 

F1 DEEAL"; QTJL, o declarante possui um livor de registro de/ 
alunos, sendo que de cinco em cinco anos, aproximadamente , 
devido às mudanças de endereços nãr-,  comunicadas por alguns' 

alunos, esses lívors são destruidos pelo mesmo; QUE, o decla-
rante tomou conheci-ento algumas ve-es, do uso indevido por 

ex-alunos, mas nunca tomou conhecimento de terem-se' 
identificados ou usado carteira igual à r:ue ora lhe e-ibida; 
11F., com relação aos ter-Los de dec1ara-3es prestados na DelP 
gacia de Orde Politica e Social/SSP/MG-Jui- de Fora, foram 
prestados em virtude da Queixa impo -ta por GEORG1' TE [Livr2 „,, 
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LIT-IRA CARDOSO; QUE, em razão dos fatos, o declarante entrou com' 

uma representação contra GEORGE DE OLIVEIRACARDOSO, tendo o mesmo 

desaparecido desta Cidade, e ao que parece dado encerramento ao / / 
problema, uma vez,,que ate a presente data, o declarante não foi cila, 
mado naquela Delegacia; QUE, o declarante volta a afirmar que tal 

carteira não foi expedida pelo mesmo; QUE, não conhece EUSTA'rTIO DA 
SILVA, e ou UIETCLAN L- ONTL pá SILVA; QUE, a assinatura de "Diretor" 
exposta na carteira de WILDT-CLAN, não é sua; QUE, reconhece com sen-
do sua a assinatura na carteira de P DRO RODRIGU- S SOUZA; '2UT, se rg, 
corda perfeitamente, de PrDRO RODRIGUrS SOULAI  como seu aluno. E nã 
da mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo 	por mim, Mnvea 
tigante, assinado, pelo o declarante, Eu,. 	 orge ! 

Luiz Soares, I= 	ante, o datilografei. 

INUSTIGANTE: Agtrr 
A 

	
• 

INVT.STIGADO : 	Aeihattr 

• • 



CONFIDENCIAL
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1-ASSUNTO : JORGS YILTSOFF 

2. ORIGEMDZM/DPF 

3- CLASSIFICAÇÃO:- 

4 - DIFUSÃO : 7# DRP/SSPAG 

5. ANSX0: Formulários e instrwAes pare inseriOies de Detetive 

IN20 -2 	001/77-D7Z&/D2F 
- 08.03.77 - 

1. JOIal; FILTSOFF,  brasileiro, eolteiro, filho de Gregorio 
Filtsoff e de Lubov Filteoff, nascido em 01.01.50, 4-

dentidade RO-6.072.02e e residente è rua Gabriel Abaurre n2 
33 - bairro de Lourdes.- 

2. Consta qUO o nalLinacro exerce a Iunçgo de Detetive Particulan 
coa escritório du InvestigaçOes Confidenciais, do IBI-Insti-
tuto Brasileiro de Investigações - Caixa Postal n2 770 - Ju-
iz de Fora/G. A uitada Agóncia está loeulizuda Cl rue Helfall 
n2 305, sala 702, sendo sua forma de ação, para adquirir alu 
nus e serviços, tfl por Lutara/Ui° da imprensa escrita, na quEa 
i'az publicar tu:aluai° em que diz 'seja um Agente de Informa - 
Oss ou Inspetor de Segurança", dura° gratuito - Caixa Pos-
tal 770. Os candidatos, após escreverem para o local de cor-
respondecia, racebum todas as instruções e valor correspon-
dunta ao CUr30, que anuncia gratuiLamente (modelos e instru-
ções em anexo).- 

3. Consta que foi providenciudo pelo meamo, junto a Uomissãorer 
manente de Segurança (COSEG) da 74 DR2/JF, um pedido de auto 
rização de fancionaaanto da Organização GNP-Vigilância de Pa 
trimônio, localizada è rua Halfeld n2 613 - Galeria Constan-
ça Valadares, sala 2039  que, inicialmente, fora concedida e 
posteriormente cancelada.- 

4. Segundo informaçOes o mesmo foi gerente do Instituto Ponto 
nico de Investigações, com sede è rua Brigadeiro Tobias, 118 
sala 3.311/SP - Capital, donde teria furtado material diver- 
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1- ASSUNTO t JORGE FILTSOFF 

2 - ORIGEM :- 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4-DIFUSÃO :- 

5. UFERIINJIás (Co.,tinuação do InIorue n2 OC1/77 /11¡"2) 

diverscs para se instalar eii Juiz de :fora.- 

5. O igrafado deu diversos des£aiques na praça de Juiz de Fora, 
principalmente nas lojas comerciais, como sejam: Casa Zappa11516 
yeis raratodos Ltda e Mobillaaora São João Ltda e, emitiu di-
versos cheques sem suficiãacia de Alados.- 

6. Bm. dezamóro de 1974, na cidade da íitSria do ii;spírito Santo, 
onegzu a requerer na Superintendanoia Regional da 2o1icia Pede 
ral e Secretaria de Segurança £kb1.ca daquele Estado, licenwa 
Imre se es*,abelecer com uma Empresa de Vigilância BancElria,maN 
lhe .foi negado a autorização, por não possuir idoneidade moral 
• bons antecedentaa.- 

 

-e 
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MINISTERIO DO EXERCITO 	 JUIZ DE FORA, MG,/ Mai 77 
I Ex - Cmdo 44 R M 

2g SEÇ7i0  

PEDIDO DE BUSCA N° 	77-E2/4gRM 

1. ASSUNTO 	: EMPRPAS DE INFORMAÇOES E INVESTIGAÇOES 
2. ORIGEM 	: 4g RM 
3. DIFUSX0 	: DPF/DZM  - 22  BPM/MG - Arq 	 g 
4. DIF ANTERIOR: - 	 06 
5. REFERtNCIA : - 
6. ANEXO 	: - 	 /7 

1. DADOS CONHECIDOS 

a. r difundido a proliferação de empresas de informaçUs e inves-
tigaç3es na área. 

b. As empresas utilizam serviços de elementos que realizaram cur 
sos por correspondência para detetiires particulares em escolas situa 
das em Sn PAULO e RIO DE JANEIRO. 

c. Ordinariamente, essas empresas emitem credenciais tarjadas com 
as cores nacionais e (ou) logotipos que se confundem com as Armas da 
Repdblica. 

d. Tais credenciamentos tem dado motivos a achacamentos e chanta-
gens e entre os empregados vinculados por serviços prestados e os co-
laboradores, existem marginais e elementos com registros em Orgãos de 
InformaçUs. 

e. Uma das empresas existentes na área é o "Instituto Brasileiro 
de Investigaç3es" (Rua Halfeld, 805/702, nesta Cidade. 

2. DADOS SOLICITADOS 

a. Levantamento de todas as empresas de informa0es e investiga-
ç3es existentes na área. 

b. Levantamento da constituição legal dessas empresas e relaciona 
monto dos proprietários, empregados e colaboradores. 

c. Tipo de atividade desenvolvido e preços das prestaç3es de ser 
viços. 

d. Outros dados julgados dteis. 

5. Solicita-se a maior brevidade para o -5ãlrieg do presente 
Pedido de Busca. 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 

-CONFIDEi\iCIAL- 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

1 -ASSUNTO :: EMPRESAS DE INFORMAÇOES E INVESTIGMES 

2 - ORIGEM: 	DZIYI/D22 

3-CLASSIFICAÇÃO :- 

4 -DIFUSÃO 	E2/44.1111 

5. DIFUSIO ORIGEk: 4Rk 

6. REFER2NCIA: Pedido deÁljusca n2 039/77-E2/4 41 EM - 16.05.77 

INFORMAen Nú 034/77-DU/DPF 
-20. 05. 77 - 

1. Das empresas de informeçOee e ihnstigaçUs existentes n2 área, 
somente foi apurado a existàlcie dc °INSTITUTO 2RáSILnIRO DE IN 
NTETIGAO,Ái'l  localizado raa üálleld n 805, vala 702 - Caixa 

Postal R  770/  e qual tem 001110 seu responsável o indiviaao JOR 
FInTsuÊk., oreeileiro, sulteiro, iilno de G.cario Ivanovien 

Filtso.ff e Lubov Filtaolf, naecido em 01.31.5:), identidade 112 
RG-6.072.028 o residente à rua Gabriel Abauxre nk 33, bairro 
da Lovrdes. O referiçl.o Instituto funciona somente com três em-
pre6ados, sendo duas moças e um rapaz e, o serviço externo é 
feito por JORGE gILTSOFF; quanto a sua'constituição legal, na-
da consta nos arquivos e registros da 74 Delegacia Regional de 
Podcia, órgâo reeponsw31 .por seu regiatro e funcionamento; o 
citado Instituto, segundo aparado hão conta com colaboradores 
na prestação de serviços a terceiros, seu responsável há anos 
atrás, reo.uereu junto a Comissão Permanente de Segurança (COSEG 
da 'lã DRP/JF, um pedido de autorização de funcionamento da Or-
6anização GNP - Vigilância de Patrimônio, localizada à rua Hal 
feld nú 613 - Galeria Cens-tença Valadares, sala 203, que, ini-
cialmente, fora concedida e posteriormente cancelada por deter 
minação da Secretaria de Segurança 24b1ica de Minas Gerais; na 
ápoca JORGE FILTSOFF, deu diversos desfàlques na praça de Juiz 
de Fora, principalmente nas lojas comerciais - Casa Zapp, Mo-
veis Paratodos Ltda, Mobiliadora São João Ltda e emitiu vários 
cheques sem suficiencia de fundos; em dezemero de 1974, o mes-
mo JORGE 2ILTs0FF, na cidade de Vitória do Espirito Santo, re-
quereu a Superintendência Regional da Policia Federal e Secre-
taria de Segurança Púolica dawuele Estado, licença para se es- 
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MINISTÉRIO DA JUSTICA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

flor. 02 

 

1 -ASSUNTO : WklIntu:SAS Dí!: INFORka US 5 INUSTIGAÇO5S 

2-ORIGEM :- 

3-CLASSIFICAÇÃO :- 

4 - DIFUSÃO :- 
5. Rk.-Fx.R2NCIA: (Continuação  da Informaçã9 n2 034/77-DU/DPF) 

estabelecer oda uaa £a¡)reaa de Vigilancia Bancária, mas, lhe 
foi negada a autorização, 1Jor não ter o requerente idoneida- 

de moral e Qousuir autecedentes não recomendáveis.- 

2. O Inetituto Brasileiro de Inveetige4es, funciona nesta cida 
de, segundo o apurado, ilegalmente no adestramento de forma-
ção ás °D.ká'LliaiUS gii0ÉISIOÁAL°  por correspondncia. Os pred-
ços dos-cursos e sua dura ,o é-de ti...à) meses, na forma do for 
mulário de instruÃo ela anexo; tendo o mealíto Instituto, ende 
reçA da Caixa 2osta1 nk 165 - Belo Horizonte/áG, mas, os alu, 
nos ao rmino do curso por correspoadância nesma cidade, rft 

cecaa seus diplomas e carteiras de .betetive 2articu1ar, data_ 
da de Belo üorizanta, pois na realidade são ue lucernas confia° 
cionaaas e assinadas nesta cidade por jORGx; FILTSOÊF; segun-
do apurou-se o instituto tem um recebimento aiário de umes 
cem (100) correspand'àncias.- 

3. Dados julgados 4teis - o rea,;onsével Imlo Instituto Brasilei 

ro de InvestigaçOea desta cidude, foi gerente do Instituto ' 
Polítjenico de InvestiguçZes, com sede N rua Brigadeiro To-

bise n2 118, sala 313/SP - Cepital, donde teria desuiado ma-
teriais diversos, a fim de se instalar em 1974 em Juiz de Fo 

ra.- 

4. MANOÁL JOSÉ DA SILVA, brasileiro, natural de Lagoa de Preta-
G, em profiesgo, filho de Nurgino Paliei° da Silva e Doai]. 

va Maria da Silva, nascido em 17.06.48, cor preta e residen-
te è Av. Brasil n2 655 - bairro 2oço Rico, foi colehorador 
e aluno do Instituto Brasileiro de Investigaçães, é elemento 
de péssima reputação e res„,unde a 2 (dois, inquéritos na 7a 
Delegacia Regional de Policia, par estelionato na forma do 
art. 171 do CSdigo Penal.- 

5. Ãsta AI em data de 08.03.77, fez comunicação por Informe de 
n2 001/77-DZWD22, è 7# Delegacia Regional de Policia, rela- 

CONFIDENCIAL 
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
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1 - ASSUNTO: 	'4,2E..AZ; rit4 INFORUMEZ; INVTIGAAES 

2- ORIGEM:- 

3- CLASSIFICAÇÃO:— 

4-DIFUSÃO :- 

5. RW:gsinNCIA: (Contillaao  da Informaao i  034/77—DZL/D2F) 

relutauuo a existeacia ilegal do Lustituto .brasileiro da laves 

tiga;ócs em Julki de 2ora, iJor ser de competncia e atribuiÃo 

daquela De1e6aoia de Polícia, coalorme determina,Ao em lei,mas, 

atá a :)resente data nannuma providneia se sabe a respeito do 

que foi aiJuwado oela mesma.— 

DPF-SAv. 134 
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cioso AI vive e  por  

CORRE SPONDÊNC IA eliA01 3 MESES 

SE rui TEM 

Modernize seus conhecimentos 
policiais, pelo nelhor 
curso do País e seja um 
Agente de InformasOes 
Registrado na Policia 
de seu Estado, de acordo 
com o Decreto 50.532 . 

InscriOes 
das 9 as 20 horas 

End.: Galeria Constança Valaslares 
19 and. s/ 203- Juiz de Fora 

Minas Gerais 

NE. o. In L2,94.ietvy  

VOCÊ PODE SER 

DETETIVE 



ILMO SENHOR 
DELEGADO REGIONAL DA 
POLICIA FEDERAL 
JUIZ DE FORA. MG. 

IVI. J. - D. P. F. - D. 	:.1. G. 

Pôsto da Zona (11 .ata 

PROTOCOLO 	3 	... ... 
Juiz de Fora, - MG, 1 5 0‘..1 191 2. 

Rubrica: 

597-0,4T, 

\ 	, 

ik 	̀)" 

fi7 
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Nestes Termos 
/ P. Deferimento 

de Foil2414 de junho de 1972. 

INVESTIGAÇO 

H E. xv-r. ,e.27/2iv 

INSTITUTO PAULISTA  DE INVESTIGAÇÕS,  

Entidade Cultural com Personalidade Jurídica em todo Território Nacional, Registrada de acordo com a Lei 

Instr. Federal N.o 43.334.648/001 	— lnscr. Municipal N.o 0.244.092-X - 5. P. 

Diretor Responsável: Jorge Filtsoff 

Rua Brigadeiro Tobias, 110/118 - 20.° Andar - Sala 2023 - São Paulo - Capital 

• INSTITUTO PAULISTA DE INVESTIGAÇOES S/C LTDA; 
firma de personalidade jurfilical registrado no 2* Cart6rio de - 
itegistro de Titulos e Docume.tos,de S"éo Paulol por seu represen4 
tente,abaixo essinedo,com filial neste cidade 13 rua Halfeld 813 
Galeria Constança Valadares,1* ender,sala n* 203,vem pelo pre - 
sente,requerer e V.Sa. se digne mandar registrar neste Departa-
me,to,o referido institnto,que tem como finelidede,cursos de - 
Detetive Profissionel,Agente de Ii.formações,Comerciais,Betetive 
Particular e preparatórios TIPTP PS carreiras policieis em geral. 



JII/ OL FORA 

,8,0 • S. I C. 
STE ALVARÁ DEVE FICAR EXDOSTO EM LUGAR WEL 

1-1 Ê, O. .3-v1", ).2, e 310/ 
c.23t1 

Orj-j27 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 
SECRETARIA DA FAZENDA- DEP. FISCAL 

Seção de Fiscalização da Divisão de Rendas Diversas 

t1/2, 
1, VA 

DE 

LOCA j.k1 Z4Ç Ã o 

EXERCÍCIO 197 	 o 13.337  

I NST I 'NT° FrAiii..ãzST A E I.  NVET•1 	S/C LAMA -- 

COM DOMICÍLIO FISCAL À QAL; CONSTA.: A VAL.4:DARE.8 203 
LS. 1-Á REGISTRADA NESTA PREI'Ll R;R:\ co>..1. A.  ESPECIALIDADE 

DE 

 

CIJItSOS PhEPAliATÓR 10$ 	 
DE ACORDO COM A In 2.(55 DE 20 DE DE -1,E2. 
TÍTULO VIII - CAP. III - 	2.- e 

SENTE ALVARÁ. 

E 1966 - 
DO.  O PRE- 

GUIA 

CX. 

D ,e429,0572  
_ 

D. R D 
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A ute nt,WdbrC onhe 41. 

Declaro ser aurè!itica a presente foio - 
cópia por mim soMrida. 
Juiz de Fora,rd 	/PÉ..  de 11), 

Em test. 	de verdade, 

Dr. Waldir Ferreira Bessa 	abelião 

%chalace Aparecida dos Samos - Aut. 



1-1 ,  T\fr, 	sag/ 
/09,f1 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE SOCIEDADE CIVIL POR 
QUOTAS DE RFSPONSABILIDADE LIMITADA. 

4, ‘ItP 40b  

\, t. 

+ 

00J  ei  

Por este instrumento particular de contrato de soCi4,:s 
abaixos assinados, JORGE FILTSOFF,brasileiro,solteiro,maiorÃoomercio 
portador da carteira de identidade RG.6.072.028 e MARIA APARECIDA DE - 
BARROS PINTO,solteira,maior,brasileira,Professora,portadora da carteira 
de identidade RG.909.657,ambos residentes nesta Capital,tem justo e coa 
tratado a constituição de uma sociedade civil por quotas de responsabi-
lidade limitadala qual se regera pelas cláusulas e condições abaixo: 

1 - A presente sociedade e de natureza civil e reveste a for-
ma de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada,de acordo - 
com o artigo 1.364 do Codigo Civillregulamentando-se pelas normas do De-
creto Federal nO 3.780,de 10 de janeiro de 1919. 

2.- A sociedade tem objeto à ensino livre ao' Vivo e por Co: 
respondencia,de cursos para Detetives Particulares,Agentes de Informações 
Avntes Secretos,Informante%Comerciais,Agentes de Investigações,Relações 
Publicas e Humanaelpreparatorios para as carreiras policiais militares - 
concursos públicos e policias em geral. 

3 - A sociedade tem sede e faro nesta Capital à Rua Brigadeiro 
Tobias no 110/118,200 andar - salas 2023/2322,girando sob a denominação - 
11  INSTITUTO PAULISTA DE INVESTIGAÇOES S/C LTDA",podendo esta sociedade - 
por decisão de seus titulares,abrir filiais,agencias,sucursais,e represen-
tações em todo territorio nacional. 

4 - A sociedade será por tempo indeterminado,podendo ser dis - 
solvida apenas sob o consenso dos scisios. 

5.- O capital social ; de 0$ 15.000,00 ( QUINZE MIL CRUZEIROS ) 
dividido em 1.500 ( HUM MIL E QUINHENTAS) quotas de CS 10,00(DEZ CRUZEIROS) 
cada uma,assim distribuido entre os sócios: ao sócio JORGE FILTSOFF perten-
cem 1.000 (HUM MIL) quotas,totalizando 0$ 10.000,00(DEZ MIL CRUZEIROS) a - 
sósia MARIA APARECIDA DE BARROS PINTO,pertencem 500 ( QUINHENTAS ) quotas - 
totalizando ($ 5.000,00 ( CINCO MIL CRUZEIROS ). 

.5 único - 08 sósias realizam neste ato e por inteiro o total das 
quotas que subscreveram,fazendo-o em dinheiro,moeda corrente do pais. 

6 - Os lucros e perdas sociais serão divididos entre os sócios , 
na proporção do respectivo capital. 

7 - A responsabilidade dos sócrios,será em qualquer tempo e even-
tualmente,limitada a importância do capital social, o que fica expressamente 
declarado para fins de efeitos do artigo 20 do citado Decreto Federal no3780 

8-- Compete ao sócio JORGE FILTSOFF,exclusivamente: 

a) A gerencia e representação da sociedade,incumbin-
do-lhe assim administrá-lalativa e passivamente,judicial e extra-judicial-
mente,ficando dispensado de prestar caução,(art.120-Dedreto Federal no3780. 

b) assinar todos os documentos que envolvam responsa-
bilidade jurídica e comercial da sociedade,diplomas e identidades escolares 
dos alunos,de todos os cursos mantidos pela sociedade,admitir e demitir Zum-
cioaários,professOres e tecnicos que se fizerem necessários ao bom andamento 
da sociedade interna e externamentelbem como manter couvenios com orcaniza - 
ções pUblicas ou particulares,para desenvolver a cultura de seus al:anosi como 
a filiação da sociedade em associações e sindicatos de classe. 

9 - Os ruicios perceberão a titulo de pró-labore,uma renumeração - 
de acordo com a lei do imputo dobre a renda. 

10 - O exercício social coincidirá com o ano civil. 



Autent 5-Á onhe 
CA'f 	 4. Otie:2de Not 

Declaro sei au;e:dieua p:.•nt foto - 
cópia por mim Co -  1 tnrictazil u 

Juiz de Fora 	de 	 de 1 
Eru test..... 	verdade, 

._..... 
Dr. Waldir Ferreira Bessa - Tabeliao 

Rochalana Aparecida dos Santos - Aut. 
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11 - A 31 de dezembro de cada ano,proceder-se-á ao balanço social, 
apurando-se o lucro real ou liquido,segundo as normas contábeis e os 
preceitos do artigo 37 do regulamento a que se refere o Decreto Fede-
tal nQ 24.239 de 22 de dezembro de 1947. 

12 - A distribuição dos lucvos após o balanço e sua aprovação pe - 
los sócios,somente poderá ser feita com aumerio disponivel.Não o ha - 
vendo, a importância correspondente será lançada na conta particular 
de cada sOcio,sem vencer quaisquer juros ate a data do pagamento. 

13 - Nenhum dos sOcios poderá ceder ou transferir a sua quota a - 
terceiros,sem prin:eiro oferece-la ao outro,por escrito,declarando o 
nome do adr.uirinte co preço que lhe C oferecido.reita a comunicaço - 
o outro sócio poderá optar ;)or uma das duas alternativas seguintes - 
vender a propria auota ao socio ofertante pelo preço da oferta escri-
ta; ou adquirir a quota do sócio de quem recebeu a comunicação da - 
ofertalpelo preço desta.1-ara tal vesolução,terá c prazo de 3C(trinta) 
dias contados da recepção. 

14 - A presente sociedade será dissolvida nos casos previstos em 
lei, mediante deciso comun dos sócios que exercerão em conjunto a 
função de licuidantes. Ls haveres apurados,uma vez satisfeito o pas-
civooerão distribuidos entre os sócios.:.sociedade se dissolverá de 
pleno direito,dividindo-se entre os herdeiros os direitos decorrentes 

110, de abertura da sucesso. 
15 - O presente contrato poderá ser reformado ou alterado mediante 

o consenso dos sócios,que representem pelo menos 7cf,j (setenta por cen-
to) do capital social. 

16 - Cs casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições 
constantes do Jecreto federal nse 3.76C1dos Quais tem pleno conhecimento 
todos os sOcios,que a elas se sujeitam integralmente. 

19 - G foro da Capital e o domicilio dos contratantes e ser a em qual-
quer tempo e eventualmente o unico competente para tOdas as ações ou pro 
cedimentos decorrentes deste contrato. 

-,por assim estarem combinndps,obricam-se silseus herdeiros 
ou sucessores,a qualquer titulo,a cumprir fielmente este contratovlue - 
assinam com duas testemunhaslem tres vias de igual teor,devendo uma de-
las ser arquivada no registro civil competente. 

". 
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Corrnet 

Declaro ser arm:mitica a presente foto - 
cópia por mim ciopterida.À.rou fé. 
Juiz de Fora,/1 e 	 . ,..de 19 

Em test.  ..5_‹-f_da verdade, 

Dr. Waldir Ferreira Bessa - Tabelião 

Rochelana Aparecida dos Santos - Aut. 
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Sêlos de Emolumentos e da Taxa de 
A. S. J. inutilizados na 1.4  via 
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RECiGiTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
Rua 3 de Dezembro, 23 - Tele.: 32-6407 - 32-7586 - 324817 

o 
Apresentado 	' dêira/ Jfgistro, apntado sob o 
n." de ordem

• I , 	
"A"-29 

Registr 	sob número 	/ (2',Y  no livro "A" 
número 	de Re istro Uvil da Pe soas Jurídicas 

o, 
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Autent. 
CATO 7-ir, 
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Declaro sei autentica a piesente foto - 
cópia por mim c ferida. liou faé. 
Juiz de Foraj,V d 	de I P 

Em test. _ 	da verdade, 
	 fr 

Dr. Waldir Ferreira Bessa - Tabeliáo 

.... 
Rochelana Aparecida dos Sartos - 
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Valor das instalações NCr$ 	 X.41,  •  	 • 	 • Área ocupada 	3 	M 

CÓDIGO : 	 
• 

N.o DA INSCRIÇÂO PROVISÓRIA 

DA ATIVIDADE 

20  /  3  / 19  72  

INSTITUTO PAULISTA DE INVESTIGAÇOES S/C LTDA, 	  

 	mo  110/10_ 	And 200   Saia 20á3/23 

Bairro 	CENTRO S OR 

USO DA PREFEIT.W1tAt  

	  ET 	 QUADRA 
.2  Ensino livre ao Vivo • por Correspond ia 	broca paz* 

Espécie ..de Ativivaue 1.,14  

(Apitar Registrado NCr$ 	••t 00 	 
Belaogee Publicgi'; att¥1 gizira tinelit,,ti 

( 	 Ner$:A00.00 

Valor das mercadorias em estoque NCr$ 	3c. 	4  	.. 	  
! 

N.o de sócios ou diretores 	DOIS 	
_Total retiradas mensais NCr$ 	451,00 	

N.o de empregados 	z. 	, 	Total salários mensais NCr$ 	.2t 	  

No caso de estabelecimento adquirido ou de sucessão:- 

Nome da firma anterior 	2c  

N.o da Inscrição 	x 	Ped. da baixa em _ x  /  x   /  x  Cert. N o 	,r  
/ 	'2c  

	IlÁMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 
LEI N.° 6.989 DE 29/12/66 

,EXERCICIO 19 	22. 
0.;, 

1 --DADOS CADASTRAIS 
(USO DO CONTRIBUINTE,' 

Nome 

'""-- PREFErrURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DAS FINANÇAS 

)TJNS. CflIÇ
.
AOH DE CONTRIBUINTIS 

Local  RUA BRIGADEIRO TOBIAS 

MODËL01. DA. 

4.a VIA 
¡CONTRIBUINTE 

U 	 E I1 A 

ETOR 	 QUADRO 

f 

• 

o, I \ri; U,P.3.e/ 
O,/ 

— LANÇAMENTOS (U.5-0 DA PREFEITURA) 

Atividade sujeita 	ao recolhimento 	do 	impôsto por guia, a partir (da 	 Quinzena) 

do mês de 	 ,de 

Atividade sujeita ao recolhimento do impôsto antècipado, por verba, a partir do dia 	  

do mês de 	 de 19_ 	 

2.3) 	Atividade sujeita ao recolhimento especial _ 	 

2.4 	Profissão Liberal, Sujeita ao recolhimento do impôsto por aliquoto anual fixa de 

Ner$ 	 em duas prestações. A 1.a prestação deverá ser paga -no ato rta inscrição 

e a 2.a 60 dias 	vencimento da 1.a 

(1.a prest. pag 	45 > ,, _ 	/ 	pelo as,. rec.n.° 	 ) 
' 

Data da r.ims:iriç 	
a/

ião: 	Ir.i 	 .  
aa 	 AssInotura rio la çadot d. R M. 1 _ _____  --..,..:.    

	

3 — ALT 	4Â't 	ES 	(uso DO 'C'  Ó N'T'Rt1) _N TE) _ 

de 30 dias da data da 
icipal 

N.°  DA DECLARAÇÃO 

ei .born 

.bom 

CIFI  8000 - C.G.C. 61-363.623/001 - SP. 

,•••• 

E 
a :g 

. 4• O  

•32" 1 à 
& 2 . 
• •••' 
.0 	O 
O 

r 
• r, a 

° 

"R • 	0. 
• 
• 

Z v 

°••c 
 Nome para 	 „ O 

(i((,4;-
)  :
014,449 	 —f.47 

446; 1747/4145% 	 l'4•A 
Ne 

Local para 	 

Bairro para 	 

Atividade para 	 10  '1'4)4 40', 	  
Pi 	 44, 	  

Comunicação obrigatória à Prefeitura 
alt ação na forma da Leg 



Autent77 

f 
Declaro se( autêntica a presente foto - 
cópia por mirrs erida. 	é.  
Juiz de Fora,_ de 1 

Em test. 
/ré de  

CATO!M) r - Ofit2.0 

Dr. Waldir Ferr Ira Bessa - T bellão 

Rochelana AoarecIda dos SentOS - Aut. 

da verdade, 

H E Q.tvT)02 .P3ey 

• 
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o 
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,o_Tv-t /.2sy 
INSCRIÇ AO ESTADUAL 

NOME E ENDERX0 PARTICULAR, DO TITULAR, DOS SÓCIOS OU DIRETORES 

1 Nome._ JORGE FILTSOFF __- N.o Cart 	 6.072.028  

Endereço_An.Ermatea..14aia...n9..241  - e/ .2023. 	Bairro 	 Centro 	 
PARTICULAR 

VIÁRIA APARECIDA DE 	BARROS PINTO 	 909.657 	 2 Nome 	 N o Cart 

Enderêço Rua Brigalobian nQ  110. 	ai 2322 	Bairro 	 
PARTICULAR 

3 Nome 	N.o Cart 	 

Enderêço. 	Bairro 	  
PARTICULAR 

4 Nome 	 N o Cart 	  

Enderêço   	Bairro 
PARTICULAR 

LOCAL DE ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE 
CROQUI (INDICAR A LOCALIZAÇÃO) 

LIVROS APRESENTADOS PARA AUTENTICAÇÃO 

• 	 
OBSERVAÇÕES 

São Paulo,  	Pkie_ —,.81 	O 	_de 19 	72  
\\ 	.... ) / 

1,11!4-eineuf  	IIIMMMUTariT38.if i 

DOCUMENTO DE IDEN IDADE DirDECITARs ifTIL--- 

Nom e 	 I.J$34.Ã alig.g9.F.F 

Cart. Identidade Identidade n.o.\6.072.028 

Atest. Identidade n.o 

Reg. Estrang. mod. 19 n o ' 

Reg. Estrang. mod. 20 n.o 

DESPACHO DE R. M. 

INSCREVA-SE:- DATA 	-/ 
CHUPE Dl R. M. 



LATO: 
Autent 

Declaro ser autêntica a presente foto - 
cópia por mim.9 crida. Dnu fé. 
Juiz de Fora/ d 	i de 19 

Em test. 	da verdade, 

........... 
Or. Waldir Ferreira Bessa - Tabelláo 

Rocheiana •Aoarecida dos Szrtos - 

e 

• 



51015E V. SAFRA 
/ind. Superlillendento 

ALBERTO CORSEITT 
Economista 011019-SP o. 3801 

São Paulo, 31 de de...o de r371 

JOSEPH SAFRA 	 SIMON 041. ALOUAN 
Dueto, Ilinanedro 	 Diretor Comera. 

JOÃO MACIO PUGA 
Tec. Contabilidade CRC-SP O. 53.554. 

• 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

ISEMONSTRAÇA0 DA CONTA DE LUCROS E PERDAS LM 31 DE DEEFAIBRO DE 1971 . 
••  

beitems de °pereci. PasSiVris 

DISIRDIUICAO DO LUCRO 
Reverto troo] 
Reserva Internai-Cite. 54-4161-67 
Correção Menet. Res. Lege] - Cise. 54- 

, 	Gretifinição eo 10.. e Tntte  20 
Ira Clube 

510.$44.17 919  
21.366.54 

3.919.403.33 	1.410.73106 

507053 - 
21..517.35 

19.176,Z' 

18.500.00 

4.680.94421 

,\6  

_ 	9'92.6 	 "CiR 311 I E O 

- • Cr$ 
4.511 7911.42 

8.350.511 
140003.12 

4.680.943,11 

DEBITO 

281.214.25 

C3$ 

553.337,40 
A - DISPONIVFI. 

Cel 	 Cri 

811 220 54 
37.77529 125.49571 

oiti 571 309.04 

251.38999 

67.454 553.62 
1731 04199 

RH tua 04 
92 62343 

- FIYA1.17.AVEL 
Emaririamditio 	 ..• 
1.2npr 52.1, Cor.,. Saber. - Ronco.. 

C - 11.10P1ILIZADO 
Bens Movem de Ci. 
Bem Imolem de 1:30 

12- RESULTADO PFNDENTE 

A Ta V O 

9.6115 1100 00 

31 ffr 259.00 

142.536 '24625 

- COMPENSACAO 
l_etra.s Innibildnas em Cartelro 
letras lionentem. rei Circulação 

Vendidas ao Platino .. 21.271 181.48 
Dadas em Gailmed .. 	9.751.113.69 

183.167.545,35 

253 669.567.33 

PASSIVO 

3.945.713,58 

1.259 009 08 - 
1.359 010 08 

177.411.54 

218 517.15 
149.7144.59 

P - NA() EX3G1VEL 

Funda de Serena 
Fundo de Reserve Doodd Cite. - 54- 

21 271.18140 
1.344 231.33 

Ml 19/1062.3) 
13.843 15517 

372 82674 	01.030. 569,14 

O - .F.X.7G1V03. 

rirdes...o:os Contratado. 
BN H Empressuinos Aduo. Financ. 
Outra. Responsabilidades 	 „.. 

40 831 PO 60 

142 . 536.24,25 	133.167 545.25 

H - RESULTADO PENDENTE 

I - CC,MPE24SAGA0 
Emasso, de Letras Imobeldrlas 

Tipo C .11e Renda, .. 30 .7 300.00 
Tipo 1:1 IDe ~pança) 	9 633 999.00 

426.719,34 

Cr$ 	 crie 	 Cr$ 

253.609.560,35 

no filiaixo assinados membres do Conselho Flual d. SAFRA S/A - CRÉX,170 15100ILIARIO. com  sede à Rua XV de Novembro 212. tendo eia/ninado O .Beilanco 
Gemi. e a conta de .1e0crot e Perdes , , e demais peças contabehe do penedo de to de julho de 1971 a 31 de dezembro de 1971. em confronto com os hyros enntabeis e nova, 
din mino documenton e compre/munes da ende. Sociedade ~leiam ter achado em perlen• ordem, pelo que recomendam SUS Mamar. pela Meemblela doa Senhares Acto- 

São Paulo. 4 de Mod. de 1972 

JOSÉ AMORICO CAMARGO DE ARRUDA CAMPOS 	 JOAO PEREIRA 1..rmik NETO 	 ATROS PROCOPIO DE OLIVEIRA JUNIOR 

de. - Coo MIO) 

- PAGINA 108 
mesa 	 

• 

ANO LXXX11 -,51.9  47 - SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 1972 

 

SAFRA S/A. - CriWito Imobiliário 
Carta Pato. e. A-2601/44 

e ti c. e. to 576.115 
Interne no ItN.ILtOI  

 

RELAT011110 DA DIRETOILLI 

 

1) F 	1- V1, 

DIÁRIO OFICIAL 
stad• da Suo Poul• 

o 

Senhores 	 ' 

creio a &mem... da conta de -.o.i.,, a pmiLis edema lio pez.. de LO de Julho de 1371 • 30 de dezedbro de 1971, e 0 liarner do Comeu,. Fucal, tecendo da• 
Duelo., ao auteno dantes, pare tudo e qualquer edlareduiento 

ee„ ootriprii..tIitO om prece.i-o lereis e estaiuterleo limos submeter à *predirão de V. Sos o Balanço Geral de Sociedade esmere., em 31 de dezembro de 1971, bera 

Belo Puno, 5 de mineiro de 1972 

BALANÇO GERAL FM 31 DE DEZEMBRO DE 1071 

• 
PR ESC( INTA II I. SOCIEDADE 

CIVIL LIMITADA 

Fot.. de Alteração de Ceeitrat• Social 
Rua Padre Lautose 	264 - 0o andar, so- 
le 81 - São Bernardo do Campo - São 

Pado 
Per instrumento particular de alternao 

de contrato odiai que fazem co Srs. Leonar-
do danador Passafere. Releio Gomes de 
Abreu. Cad. S. &Mimann e dona Yolan-
e.a da Silva Oliveira. resolvem de pleno e 
comum acordo alterar a 42 clanidla do 000. 
troo, metal premitnn devidamente registra-
do no Reentro de Titulas e Documene. da 
Comer. de São Bernardo do Campa sola 
o n. 504 em 13 de maio de 1971, slke terá a 
partir de 30 de dezembro de 1971 a seguin-
te sedadur 
Alteeacão Caotratod - Salda de Sinclos - 
Venda ar ma. 4/.1. %diais - Novo 5 

1 - A partir do dia 30 de deveinbre 
1971. retiram-,e da some.. on Sm. 
nardo Selvader Pareatero - man 6 
51,4,00 00 calor nominal de CM 100. 
redrares, Cada ume perfazendo 
de Cr$ 68020 colimntos erodir 

1 - A parelr do dia 90 de 
1971, renm-se da *.ncledade o Ir Releio 
°emes de Abr. - core 6 ,cm.S 01101. 00 
Valor nen.. de Cr$ 100.00 irem cru...roei) 
roda uma perfazendo um total de Cr$ .. 
naco domino. cruzei:cai, 

1 - A pari, do dia 30 de denembro de 
1971. reters-. da sociedade o Sr. Carlo. 
&Meara Bohlmann 	-0n, G esetsi quot. 
no valor nominal de Cr$ 20004 Irem trasei-
ra',  cada uno0 perfazeendo 3m lotai de Cr$ 
000.00 tatloeeotor enneird.d. 

2 - 	me. acima VendmI a. FUSA 
mimsa de carnal medl ao Sr. Samuel 
Zymberknorf. brasileiro. maior, casado. Téc- 
nico em COM...Miada s 	- 54r,  n. 
43 977, R. O. n. 2 317 922 - C1C n. 
102.7711,544. residente r domicilindo 	Rua 
13010 n. 88. na Cidade de SM Bernardo do 
Campo no Soado de Sle Paulo mediante • 
Impere/vicia de Cr$ 1.800.00 them mil e ol-
Ione.. murem. ...indo o referido 
Sr. oeste Mo todo o 0u o41 Passivo da So- 
clolede de‘de sus abertura, 	danlo • 4.• 
GA.ilo contrateIal do enol. eudal pri-
m1L1ro tert, • *mil.. S.ed.:.  

4. Cláusula 
O Capital Social é de Cr$ 2 400 00 ádom 

mil e enderece.0 cruzeiro.,  chvichelos em 
24 d.e e mastro, quotas 00 Nalor nomi-
nal de CP/ :ODOR Ineto criminasl perfazen-
do um total de Cr$ 2.400.00 .dois vide qua-
trocentos cruzeiro.,  totalmente subscrito e 
:Modelizado em moeda corrente do pau e 
assem outobtudo entre os soc.: 
1 - Senmel Zumbeskne. - 18 Idezoito,  
quotas no teor 0.0,40)4 de Cd 10003 Icem 
cruzeiros,  cada uma. perfazendo um total 
de Cr$ 1.800.00 ehum mil e oitocentos cru-
zeiro.; 

2 	Volenda da Silva Oliveira - 4 
uotas no valor nomer.1 de Cr$ .. 

40056 icem crerei. ,  perfazendo ma total 
60000 ...centos cruzeiros). 

E por cotarem assim haslOS e contra.-
dos assinam o presente bule-emento parti-
cular de alterarOo de contrato 000101. lia 
presença doo testemunha. abado. 

.5. ~nardo do Campo. 30 de d \lembro 
de 1971. 

Yolanda da 3. Jlive•lea - Samuel Yd-
beeknopt 
.6103 - Cr$ 198101 	 01 

INSTITUTO PAULISTA 
DE INVESTIGAÇÕES S/C. LTDA. 

Estralo e reg. da datoveial no Reside. C1-
11 doa Peq.. Jerletkea - Candi* Maeaando 

Medra 
Insialuto Paulista de Investomdes SC. 

4,00413410 0040 dde na Capital. à Ft. Brig. 
Tobies. 110-11t. 20.0 andar. .1. 2023-3332. 

exicierminado, teni 27  ob.. o ensino 
11.re ao coo e ei correspondeis.... da curem 

de..., moleculares, menuro de infar-
rnsebe• agentes seçrelos, enformardes co-
Merciaii, agentes de Invesnsarbes relaçoes 
publica, e humane,. pn.parsterÉos p, aa cor-
altar poliemia militare, concursos publicoa 
e policiais em ger. O cap.i ide Cd ., 
15 00000. dividido em 1.500 quotas de Cr$ 
10.00 e uma, aes. dusirlbuidae: Jorge Pilo-
losoff. 1.0011 quulaa, e 510110 Aparecida de 
Rol. Ente. 5011 gomas O. coetas respon-
dem pelo totai do capital social. A gerencla 
tora mens. p Jerte 17110011. 
40130 - Ce$ 4300) 	 1102 

IGREJA BATISTA DE TUPI. 
rin Assembleia Geral Detraordineria de 

21-1001971 a hire. Batista de Time indo,. 
300 54321tl,0 SOCAI. 0710 eSb0e0 e O SegInn.. 
te: Entidade religinsa sem tens lucratons rom 
sede e foro na cidade de Tupis à R. Com-
eaninies. 495: seus fins .0 reuniõen pare 
culzo e chmilgedie do Evangelho podendo 
manter oreanideoes e anutdades para sua 
consecução. Diretona composta de 1 Om91-
derue, does em-presidentes, dois semetános 
e doas tesoureiro, não recebendo qualquer re-
munerado. Seu Nen..o e constituide de 
bens more.. e imided. geridas dos bens e 
nona... Sua Maraeao é por tempo Inde-
termina. Mas em raso de dIsSolusSo. nevo 
tomo reverterão para • Cadeado 0011.011 
do Estado de Sim 00010. 

TIMis, 21 de outubro de PM. 
Jarandve Alvo. Rap..a. Tesoundre. 

.040 - Cri 3600, 	 (14) 

E. MACIILLIP S/A. 
Madeiras 	• 

0.0.0. 41.240.100  

Convidam-se os senhOre• adm.. d• 
S A. Madeira. • Ne renalrer• 

Areembless Geral Orei:nana. • minar- 
se 	ma 30 de marco de 1973.00 9 bm.. 
na 	social. à rua do ClaMmetto. 640644. 
nesta Capit•L a len de deliberarem ~e 
• anum. OrdeM do do: 

c) Outro. 
dedade. 

1  
eelcadstae odres m pop*15  e documento • 
no te retire o 0,140000 do decrele-let 2627 
de 36 die ...lembro de 1940. 

S. Paulo. 31 de leiloeiro de 1912. 
Edward Machlep - Diector Supervotea-

demi. 
25.370 	04 14401 	 1114-193 

LAVRE - LAMINAÇÃO 
VOLTA REDONDA S/A. 

C.G.C. a. 49.164.572-11111 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA - 

Convidam.se tia aro. Adem/dag dast6 
iiededade rara reunirem-se em iedenibleia 
recai extraordinária. • realimr,se no dia 
ZO de abre' de 1972, às 1600 horas, em sua 
sede socul sita à Av. Rotary. 137, nesta 
cidade de °minam Estado de Sis0 P0030. • 
fim de deliberarem sobre • seguinte ordem 
do dia: 

a, Aumento do capital soda/. com o 
aproveitamento de Resert• para Aumento 
do Capital. Lucra Suspems. e Fundo do 
Corre.. Montearia, 

bt Modfficaçã9 pardal de• ~latos ao-
das: 

ci Outro. uvonias 6. interéatie pedal. 
Ouarolho.. 2 de mosto de 1972. 
Frederbro ~Me Net. - Diret. Pre- 

sidente. 
15541 - Cr$ 244001 	 1.1-11-100 

ERA 

drad4, n.0 075 necta odade de São Paula. 
PPlado de Seio Paulo • Mn de deliberarem 
seibre a e...e ordem do Ma: 

a) Aumento do capital metal roia 
eme...amoito de F4servas - Liame Bm. 
pene0n e ninar de Correção Monetária: 

b) Moddleadhe pardal dm Matuta, ess. 

ri Oidro. emente de bilereme =dal. 
Slo Paulo. 2 de março de 1973 
~dedo. Ando. 	DIrdou Pre- 

sidente, 
414.-04 136.89) 	 .13-9-10) 

ASSEMBLZIA GERAL ORDENARIA TRANSPORTADORA NOVA 
S/A. 

CCC. a 'Lastimam 
ASSEMBLEIA 00.51.1 
EXTRAORDINARIA 

OonvIdetente to era. Adore.00 dm. 
al Leitura e aprovar.. do Relatado do ~em per. 

Diretoria. Bela.. Canta de  4,0000  e Per-  Cepo! extraordinária • realizarae no dia 34 
doa e rooder de Comedi. P16.1. rehiUme de marco de 1972, O. moo horas. CM rua 
ao excedem ence ado em tO do riddekar rede eocial alta à rua NOM, Coelho de An-
de 1971. 

Si Zele. 	03040l0e Pheal para • 
amermoo Seippn . 

uni. de 300600e da 90- 



CAT
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Declaro se, autelitics a plente loio - 
cópia por mims ferida. 
Juiz de Fora, 	d 	am.o' de 19 

Em test. 	da verdade, 

Or. Waldir Ferreira Bess - Tabelião 

Rochelana Aparecida dos Santos - A u!, 

H E, O. 	.r "70„eq  4,* 
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Juiz 12 d 

0.STr, 12 ie til)/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
DELEGACIA REGIONAL DE MINAS GERAIS 

DELEGACIA DA ZONA DA MATA-JUIZ DE FORA 

Do:Coordenador das Turmas-Bel.RUBEM DIAS 

Ao:Delegado-Bel.PAULO DO ESPIRITO SANTO 

Assunto:Comunicação(faz) 

Senhor Delegado 

Levo ao conhecimento de V.S1.,que nesta data,compare-

ceu nesta Delegacia,o cidadão WILSON,estabelecido com alfaiataria 4 

rua Halfeld n° 613,22 andar-Loja 305-Galeria Constemcia Valadares,afim 

de relatar irregularidades de uma organização,com sede na mesma rua,n° 

612,12 andar,sala 203,da mesma Galeria,denominada "VIGILÂNCIA DE PATRI-

MCNIO",sob a responsabilidade de JORGE FILTSOFF. 

Dizendo crue:esta Organização está emitindo cheques sem 
fundos,nesta praçaltentando fazer compras á credito de objv4os,que na-

da tem a haver com a citada organização,isto e,aparelhos de televisão 

a cor,na Casa"BEMOREIRA;que não foi aceito o seu credito na referida 

Firma,por desconfiar do cidadão responsavel pela organização e outras 

falcatruata,inclusive confecção de fardamentos com o denunciante acima. 

Verificando em nosso ar• ivo,na consta com referencia 
a dita organização. 

1973 

Coordenador das Turmas d /ZM. 



tis1 
aff 

Juiz de Fora, 18 de abril de 1973 

Senhor Inspetor Chefe da DZM/MG: 

Dando cumprimento ao contido no anverso deste, 
tenho a informar a V.Sa.'  o que ficou apurado verbal-
mente na 714  ,DRPAIG, a respeito do elemento em questão: 
JORGE FITT:ÈOFF - Detetive particular, providenciou ' 
junto à uomissão Permanente de Segurança (COSEG)., pe-
dido de , autorização da firma. - GNP-Vicilancia de FR-
trilAnicv  inicialmente concedida pela, SSP/ÉG e poste-
riormente,cancelada. 

Quanto ao.escritOrio do mesmo se encontra cons — 
tantemente fechado e estando o epigrafado viajando pa 
ra elo Horizonte, conforme informaçZes de vizinhos. 

É o que me cumpre infor 

osio de AÁlf, 
„ 

Agente de Polçcia Federal 

Gtl7ef<teld de# e e ^-/ 



HE O. TVj, 	1///xy 

  

— teL4i. 	e 

  

  

  

tu?U-t cÉtLeuvu, tutSBlPt312~4:2J Ce-t, - 

-tAmsu.k.2£4,6, de, 6.0,4Que.40~44 C cc? 6.4 ) 

szo etc cuLt;tii,4.1 à.(a_ 

(J P- êt4tAiut:LAR d.e Paraji, ' 
Ciy~:Lt' et4, lado 	- Utb-0-0-4.? 
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H E o. .S•v-r. 12 t e 110,11  
CASA ZAPPA LTDA. 
CAIXA POSTAL 184 - CEP 36100- JUIZ DE FORA -118. 

Cap. reg. Cr$ 353.9408 

FILIAL 

LIVRARIA 
GALERIA PIO X, 27/33 

TELEFONE , 2-2682 

to 

o 

• 

MATRIZ 
PAPELARIA 

GALERIA PIO X, 62/70 
FONE , PAPELARIA 

2-3593 
ESCRITÓRIO, 

2- 2223 e 2-6561 

Juiz de Fora, 15 de abril de 1973 

Ao 
Departamento de Polícia Federal 
Delegacia da Zona da Mata 
JUIZ DE FORA. 

~MN.. 

Atendendo a pedido verbal de seu agente, in-

formamos-lhes que o sr. Jorge Filtsoff, titular da oraniza-

çao "Guarda de Vigilância de Patrimônio", sediada nesta cida- 

de h Galeria Constança Valadares, 12 andar, sala 203, efetuou 

em nosso estabelecimento compra de material para escritório, 

durante o me.-s de fevereiro p.pdo., a crédito, no valor de .. 

c436,90, cujo prazo de vencimento se deu em 30.03.73, dIbi-

to que até esta data dão foi liquidado. 

Sem outro motivo, subscrevemo-nos com toda 

a estima. 

Atenciosamente 

CASA ZAPtVLTDA. 

,{:\v  	 
4 -SÓCIO-GERENTE 

1.000 - 3/73 



r o Prr, )2 tf& y  

Móveis Paratodos Ltda. 
Sota-cama - Poltronas - Estofados em geral - Dormitórios - Salas - Tapetes 

Lustres - Estantes - Colchões de molas - Formica - Mesas - Camas avulsas 

MATRIZ: RUA SÃO JOÃO, 232 — DEPÓSITO: RUA SÃO JOÃO, 237 

JUIZ DE FORA 	FONE 2 - 5519 	MINAS GERAIS 

Juiz de Fora, 16 de abril de 1973 

DECLARAÇÃO-INF0R4AÇXO, 

Informamos ao sr. Ayde T. de Araujo, portador da carteira 

00843 expedida pela Republica de Policia Federal que o Sr. Jorge Fil-
tsoff esteve em nossa firma comercial e efetuou uma compra de cortinas 
e papel de parede no valor total de Cr1.000,00 (Hum mil Cruzeiros), 
divididos em duas contas: uma de Cr$400,00 em 5 pagamentos e outra 
de Cr$600,00 em 3 pagamentos, jd inclÉsive encontrando-se vencidas 
uma de Cr$80,00 e duas de Cr$200,00. A compra foi feita no nome de 
Jorge Filtsoff e entregue à Galeria Constança Valadares, 10 s/ 203. 

Informamos ainda que o mesmo tem sido procurado várias ve-
zes para ser cobrado sem contudo acartar s a divida. 



g ciob rente Domi 

Fi 0.1-v-r, 1.2,e tif 2 1ffl 
FILIAIS: 

Rua São João, 118 - 29747 

Juiz de Fora 

367 - 385 A 

Av. Rio Branco, 2.327 

Rua Santa Rita, 268/272 

JUIZ DE FORA — l‘iINAS GERAIS 

MATRIZ: 

Rua São João, 95/115 

Sede Própria 

Telefone: 2 - 3 5 9 4 

Escritório Central: 

Rua Batista de Oliveira, 673/679 

Telefone: 2 - 0 3 9 3 

140BILIADORA  SÃO JOÃO LTDA. 

FUNDADA EM 1958 

BICAS: 
Rua dos Operários 109 

Declaramos a quem possa enteressar que a firma G.N.P. 
VIGILÂNCIA DE PÂTRIL,ONIO, comprou em nesa loja, com aval do 
Snr. JORGE FILTSOFF, 1 estante, no valor de CR$ 570,00 em 
10 pagamentos de CR$57,00, em 10.3.73, dando nessa ocasião, a 
primeira prestação como entrada. 

Das restantes 9 prestaçlles, uma já está vencida em 
10.4.73, e ainda não foi paga até esta data. 

Juiz de Fo a', 16 d 	 73 



.1" 

Serviço de 

Invastiga -;5es 
e Inform 

SI 

:*:*:*:* :*:* 

•••••••••••-4  

IÂ,P.Oy 

!oq 75 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

	 Sigiloso 
Secretaria de Segurança Pública 
Superintendência de Policia Civil 
Delegacia Ordem Politica Social 
Serviço de Investigação e Informação 

Vitória - E. S. em _O / 12 / 	 

Assunto: JORGE FILTSOFF 
Origem: SII-DOPS/ES 
Classificação: . . . 	Confidencial 
Difussão: -I-DPF-JUIZ DE FORA/MG /.ARIVO 
Difussão de Origem: 

Anexo: 	 • 
	

• - • 	• - • • . 

Referência: 	• •-• • • • X • X. • ..."2 • :c: • r • :X • • X • g • 

PEDIDO DE BUSCA no. 115/71}.-SII-DOPS/ES 

1 - D-DOS CONEECIDOS: 
1.1 - JOAGE FIL2SOFF, conercimIte, =o de GrCorio 

Ivanovich Filtsoff e Lubov Filtsoff, brasilei- 
ro, n2scido em 01/01/1950, residente 	-", Ga- 
briel 	nQ 33-":;.:-.irro de Lourdes. 

1.2 	Pretende se esbJ.belecer com una Empresa de Vi-
ginmia 3ancria no :stado do Esp:frito 

1.3 - Secundo informaç3es, o àesmo jal: possuiu uni. 
Guarda Noturna Particular em Juiz de Fora/MG,-
mas c,ue foi fechada por diversas irregularid 
des. 

2 - DSOS SOLICITADOS: 
2.1 - Veracidade do fato. 
fl n - O que consta nesse d'rcao sobre o epiur. 	• 
2.3 - Outros dados considerados ilteis. 

:*:- 

:*:*:*: *:* 

A Revolução de 6'4 é irrevertivel e 

consolidará a Democracia no Brasil 

• 4) 

r O DESTINATARIO-t FeESPONSÂVEI-  PELA Ma,\U-! 

TENÇA° DO SiGILO DESTE DOCUMENTO (T. 6? 

DEÇ. N.') 60.417j6/ REGULAMENTO PANA S ÀLVA— 
I 
I GUARDA DE ASSUNÍOS SIGILOSOS: 

. 04-_0, ,  :• 

_ 



IJENCIAL
I.Aç.o, svr: 0), 5Y3fy 

el 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

ASSUNTO: JORGE FILTSOFF 

ORIGEM: 
	DU/DPF/MG 

CLASSIFICAÇÃO:— 

DIFUSÃO: DOPS/SII/SSP/ES arq. 

REFERÊNCIA: PEDIDO DE BUSCA N9 115/74-BII-DOPS/ES - 30.12.74 

ANEXO: Documentos n9s. 01 a 05. 

INFORMAÇXO N9 001/75-1n1L/DP? 
- 09. 01. 75 - 

1. - DADOS INVESTIGADOS: 

1.1 - JORGE FILTSOFF, brasileiro, filho de GregOrio Iva-
novich Filtsoff e Lubov Filtsoff, nascido em 01.01. 

50, detetive particular.- 

1.1.1 - Providenciou junto è Comissão Permanente de 

Segurança (COSEG) da 71 Divisão Regional de 
Policia da SSP/KG - Juiz de Fora, o pedido 
de autorização de funcionamento da organiza 
ção GNP - Vigilância de Patrimônio, locali-
zada è rua Halfeld, 613 - Galeria Constánça 
Valadares, sala 203 - Juiz de Fora,que ini-
cialmente fora concedida e posteriormente ' 
cancelada conforme documento 01.- 

1.1.2 - Foi gerente do Instituto Politécnico de In-
vestigaçUs, com sede è rua Brigadeiro Tobi 
as, 118, sala 3313 - São Paulo, Capital,dan 
de furtou material diversos, para se insta-
lar em Juiz de Fora, doc. 02 a 05.- 

CONHÜLNCIAL 
continua.. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

fls. 02. 

  

ASSUNTO: JORGE FILTSOFF 

ORIGEM:"" 

CLASSIFICAÇÃO:- 

DIFUSÃO:- 

REFERZNCIA: (Continuação da Informação n2 001/75-DZM/DPF/MG) 

1.1.3 - Na praça de Juiz de Fora, o investigado deu 
desfalque (treabique) em diversas lojas co-
merciais, principalmente as seguintes: Casa 
Zappe Ltda - Livraria, Móveis Faretos Ltda, 
Mobiliaria São São Ltda e emitiu vários che 
(lues sem cobJrtura.- 

1.1.4 - Na 71 DRP/SSP/KG, consta várias representa-
çèes contra o mesmo, mas sem andaLento, vis 
to o seu desaparecimento da ares.- 

tfttta 
• 

i" 	ENCIAL 



MARCELLO R. OLIVEIRA 
ADVOGADO 

Exmo.Sr.Dr.Chefe do Posto de Policia Federal da Zona da Mata 

U~Idud4 11,u Otout 
ou(1j1tadi okuo, 

O 

PA/24, 

GLO 	gitt 

M. J. D. P, F. - SR / M. G. 
Delegacia da Zona da Mata 

PROTOCOLO N. 151/ 
ilieLt Fora,-M 	19 
~doa 

41111M7 

O infra assinado,brasileiro,casado, 

advogadol inscrito na OAB-4a Subsecção de Minas Gerais sob o nQ 

158592 constituido procurador de Jorge Filtsoff,conforme instru 
mento de mandato ora juntado,respeitosamente vem requerer se - 

digne Va.Excia.,em expedir em favor do outorgante certidão ne-

gativa de indiciação em inquérito neste Posto. 

Nestes Termos, 

P. e E. deferimento 

Juiz de Fo a218 de setembro 1975. 

, 	kW,  ' 

li livercel G 	]. a .  
O 

Pp 

tB 6 á' 

• 

RUA HALFELD, 763 — 4.° ANDAR — G/72 
	

JUIZ DE FORA 
TELEFONE 212-3729 	 M G 
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Juiz de Fora, 

Em ,testemurifi—o---z-----J---- 	da verdade. 

((:':,-  
..-..-_, 

 
,  

TABELIÃO 

ei4\'Yory..õ 

JÁÁciuc• 

7.22P1 a/ 
— 

PROCURAÇA0 

Por este instnmento particular de procuração, 

JORGE FILTSW,brasileirolsolteiroldo comercio,residente e domiciliado nu 

ta cidade,nomeia e constitui seu bastante procurador o Dr.Marcello Olivkira, 

brasileiro,casdo,advogadolresidente e domiciliado em Juiz de Foralcom po 

deres da clausula ad judicia para o foro em geral e o fim especial de pelo 

outorgante requerer junto ao Posto de Policia Federal da Zona da Matalsedia-

do em Juiz de Foralou a Delegacia de Ordem Politica e SocialIcertia5es nega-

tivasoodendo para tanto o dito procurador tudo requerer,assinar requerimen-

tos em geral e tudo o mais prtkáicar para o bom e fiei cumprimento do presen-

te mandato,inclusive substabelecer. 

Juiz de 	al08,5 setembro de 1975. 
e .:4": 

ADMOIsr~~ 

—J0 ge P soft:- 

Jorge Filtsoff- nascido eu lg Janeiro 1950  

Filiação:- Gregorio Ivanovich Filtsoff 

av Fil soff, 
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1 M. J. - D. P. F. - SR / M. G. 
Delegacia da Zona da Mata 

PROTOCOLO N.J 3 

('/ • ' 

A. 	
5' 

Jorge FiltsofOâasileird,casado, ss ssor Admi-
nistrativo,residente a Rua Henrique de Novaes lig 320,aptg 101,nes-
ta cidade,vem,respeitosamente a presença de V.Sa.,expor e, ao final 
requerer o cancelamento de sua nota desabonadora,que,segundo consta, 
esta arquivada neste Departamento de Policia Federal,Delegacia da - 
Zona da Mata-JF/MG. 

Juiz de For",/13 	19-â 	 Ç(' 	1Q 	) 

Ilmo.Sr. Dr. Rubens Dias 
Delegédo Titular da Delegacia da Zona 
Departamento de Policia Federal 
Juiz de Fora - Minas Gerais. 

da M 

tp l" 	 ír  

<3)  
.ut 

,e  

Rubrica ZÇçC  

X 

• 
O motivo principal deste respeitoso requerimento, 

e que o Requerente esta seriamente prejudicado em séas atividades - 
civis e comerciais,eis que em 18 de setembro de 1975,conforme proto-
colo ri° 1.911,teve um requerimento de NADA CONSTA  indeferido pelo - 
ilustríssimo Sr. Delegado Dr. Arandy de Abreu Quintella (conf.Certi-
dâo anexa)sob a alegaçâo de que o requerente deixava de apontar o - 
fim especifico da referida Certidâo,sendo negada a pretensâo,quando 
na realidade foi indeferido em virtude das anotaçâes de notas desabo-
nadoras. 

O requerente desconhecia que houvesse qualquer no-
ta desabonadora,eis que,nunca foi convidado a esclarecer pessoalmen - 
te e oficialmente qualquer comportamento seu. 

Lembra-se o requerente que em 1973,pretendeu ins-
talar em Juiz de Fora uma firma de segurança,que tomou o nome de GNP,  
Vigilância de Patrimônio.Nessa epoca,o requerente investiu considera-
vel soma na aquisiçâo de móveis,utensilios,instarlaçâes,viaturs,far-
damentos,com seus recursos prOprios,e tambem usando de seu credito - 
pessoal.Procurou atender a todas as exigâncias da Secretaria da Segu-
rança Publica,e,inclusive teve seu pedido de registro aprovado.Quatro 
dias apcis,teve o seu registro cassado,exatamente quando iniciava as - 
sua atividades.Tendo havido a cassaçao do registro,sob a alegaçao de 
que o requerente estava funcionamdo antecipadamente,istoj,antes do 
registro competente,instalou-se sindicância.Nessa sindicancia,que 4 
durou cerca de tres meses,o requerente,impossibilitado de exercer,' - 
suas atividades,ficou com seu patrimonio ocioso t ocasionando razoavel 

e 	 ,., 
prejuizot e provocando o atrazo no cumprimento de suas obrigaçoes co-
merciais.Apareceu,então,na sindicância informaçâes de que o requerente 
estava em debito com firmas comerciais,o gue era verdade,eis que da - ~ 
preparaçao dos documentos e instalaçao ate o registro e durante a sin-1  
dicancia,o requerente permaneceu cerca de seis meses inativo,sem fon-
te de renda adequada,a cobrir os seus investimentos.Todavia,nao á ver-
dade que estivesse funcionando irregularmente,tendo chegado ao conhe-
cimento do requerente que foi outra empresa de segurança da mesma ci-
dade,que denunciou o fato,para nâo ter um concorrente na praça. 

Sobre os dábitos na praça comercial,eles realmen-
te existiram,pelos motivos expostos acima, e como nâo teve recurso iMe4 

diato para cobrir imediatamente seus dábitos,não foi dificil informa--
rem aos sindicantes que o requerente tinha dividas,mas nâo era insol-
vente.Tanto nâo era insolvente que saldou todos os seus debitos,con - 
forme xeroccípia de declaraçJes anexas,inclusive certidâo do S.P.C. , 
atestando que o re uerente está inteiramente reabilitado. 

_Lembra-se,ainda,que em 1972,foi apresentada uma 
queixa-crimel a Delegacia Regional de Juiz de Fora,sob o fundamento de 
que o requerente estaria usurpando o nome comercial do Instituto Poli-
tecnico de Investigaçoes,o que nâo era verdade.Nâo sabe como houve pu-
blicaçao pela imprensa da ciOade,no sentido de desmoralizar a pessoa 
do requerente.EntretantoI em epoca alguma foi interrogado sobre o as - 
synto,nao teve como se justificar,e corfome Certidao da Chefia de Car-
torio,da Delegacia Regional de Policia de Juiz de Fora (doc.anexo) - 
nao ha e nunca houve inquerito policial contra sua pessoa,naquela re- 

• 
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partiçgo policial. Para garantir a V.Sa. de que no tem 
inquerito ou processo em andamento,faz juntar certidges dos Cartórios 
Criminais de Juiz de Fora, e de Belo Horizonte,como tambem inclui os 
Atestados de Antecedendes Criminais e Folha Corrida do Instituto de - 
Identificaçgo de Minas Gerais.Aprova documental,que respeitosamente 
encaminho a V.Sa.,revela,com clareza,que o requerente nao registra an-
tecedentes policiais ou criminais. 

O requerente ainda informa a V.Sa.,que e o diretor respon-
sável pelo Instituto Brasileiro de Investigaçges,nas atividades de in-
formaçoes sigilosas,devidamente autorizado pelo Departamento de Ordem 
Politica e Social/DOPS/MG - sob ng 019/74 ( conf.Certidgo anexa)e cur-
sos para a formaçgo de Detetives Particularesl o que e,apoiado em Lei, 
haja visto a Sumula ng 280 de 08/11/71 firmado pelo Egregio Supremo 
Tribunal Federal.Informo ainda t que minhas atividades,alem de reconhe-
cidas,sãe do conhecimento da Secretaria da Segurança Publica,COSEG - 
Coordenaçgo Geral de Segurança - DOPS/MG - Corregedoria Geral de Poli-
cia/MG - e Delegacia Regional de Policia de Juiz de Fora/MG. 

Isto quer dizer,Senhor Delegado,que o requerente poderá - 
estar inocentemente prontuariado no Orgao de Informaçao desse Departa-
mento de Policia Federall tgo bem dirigido por V.Sa.sem ter tido nunca 
a possibilidade de se justificar,haja visto a negativa do ilustre Sr. 
Delegado do DPF na epoca,em negar ao requerente uma certidgo de Nada 
Consta. 

Conforme provas que faço a V.Sa. de que no estou envolvido 
em inqueritos policiais,ou debitos comerciais,e que nunca me envolvi - 
em atividades subversivas,nunca participei de qualquer organizaçao po-
litica de direita ou de esquerda,nem mesmo em politica estudantil, - 
aproveito esta oportunidade,depois que V.Sa. fizer melhor juizo deste 
requerimentol para solicitar,na forma da Lei,uma Certidgo de Nada Cons-
ta deste Departamento de Policia Federal-Delagacia da Zona da Mata/MG. 

Isto posto,confiante no alto espirito de justiça de V.Sa., 
venho requerer respeitosamente o cancelamento de qualquer nota desa - 
bonadora de minha conduta no Orggo de Informaçgo deÉta Delegacia,di - 
retamente subordinado a V.Sa.l o que corresponderá a uma medida de sa-
lutar JUSTIÇA. 

• 4  .. 	, 
, 
, 

..,.. 

Nestes termos, 

P. Deferimento 

Juiz de For 	 &fio de 1978. 
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DÂLÀGACiá DA OSA ii ATA 

uennor Jelegado, 

  

i)ando cumprimento ao despacuo de V. 	exarado no 
requerimento de Jorge J2'iltsoff, eu anexo informo a essa Che— 

fia que, o requerente não satisfaz Is exigencias da Á:Jei 	n2 
3.099 de 24.02.57, regulamentada pelo iJec. 50.532 de 03 	de 

maio de 1951. Tendo ainda o requerente, usado na petição o 

carimbo privativo do regulamento de salvaguarda de assuntos 

sigilosos exclusivos para orggos pUblicos da União. 

Isto posto, s.m.. sou pelo indeferimento do soli— 

citado, visto ter o meaiuo, antecedentes desabonadores 	nes— 

ta AI, sua petição Qara.fordeciaanto ue certidgo, contraria 
as normas vigentes da Yortaria ng 672/D2F de 01.07.691' para 
expedição de-antecedentes, não vedando ao mesulo,. que requei—

ra na formai prOpria, constante do cartOrio desta elegacia ' 

da*Ãona da inata. 

Juiz de r?ora, 	ue julho de 1978. 

   

B--;2-oula(.444-alLct;; 

' hesp. 2/T01 
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DÀÃJÃGACIA DA"LONA DA ittATA 

Juiz de ?ora, 25 de julho de 1978 

022 lig 663/78/1Uhl/p211/14 

L,enhor Chefe 

a anexo encaminho à V, :Ja., xerocOpia do 

requerimento e documentação de Jorge Filtsoff, residente em 

Juiz de Á:'ora. 

Áo ensejo, apresent0 a V. a., os meus 

protestos de estima e consideração. 

Jo 	andido Delfino 
it  

Delegado Titular Daá 

I1149 IN4HOR 

DA DOPS/SR/DPFAG 

13À140 HOEI'hONT —  j OD/j sa 
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	 1 CONFIDENCIAL 1 	  11~ 	 og 	-29 2 11'1•1 
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I, Ex — 4.. RM 	 Juiz de Fora, MG,,22  de 	Pinha 	197 8 

SEGUNDA SEÇÃO 

1. ASSUNTO 

2. ORIGEM 

3. DIFUSÃO 

PEDIDO DE BUSCA N. 0.9j 	7 8 / E 2 / 4a. RM 

: INSTITUTO BRASILEIRO DE INVESTIGAÇXO 

: 4n R M 

DPF/DZM . 2Q BPM/PMMG 

4, DIF. ANTERIOR: 

5. REFERÊNCIA : 

6 ANEXO 

DADOS CONHECIDOS: 

1. No dia 22 MAI 78, o professor da UFJF, MAY,TEL FREIRE DO NASCIMEVTO, 
atualMente aluno de física nuclear da PUC/RJ foi sequestrado no Rio de Ja 
neiro. Tal evento teria sido cometido por dois elementos que Ée identifi-
caram como policiais, tendo sido utilizada una Variant Branca. 

2. 0 citado cidadão, ex-Sargento do Exercito, (serviu de 1960 a 1976 
no Sv RÉdio da 4? RM) foi liberado em Juiz de Fora=MG nr3s proximidades do 
Supermercad,) Disco, drogado e com áfinesia relativa. Num dos seus bolsos, 
foi encontrado nm bilhete "Manoel ... foi apenas o começo, depois vem 
mais.. Comando". 

3. Manuel Freire do Nascimento foi contemplado com uma bolsa de estu-
dos na PUC/RJ, atraves da UFJF, juntamente com outros Professores daque- 
la Universidade que registram antecedentes na 	C J M. 

4. Durante oequestro, o nominado ouviu e guardou um número de telefa 
ne, citado pelos sequestradores, 211-2251 que corresponde em Juiz de Fo-
ra ao INMTUTO BRASILEIRO DE INVESTIGAÇIO situado a R Balfeld 80 I  5 s 
la 702. 

DADOS SOLICITADOS: 

1. Atividades desenvolvidas pelo. Instituto Br. 	 vestiga4o. 
2. Felação dos seus responseveis. 	

/(7- 3. Outros dados julgados úteis. 
o0o0o0o0o0o0o0o 

	 I
CONFIDENCIAL 1 	  

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 12- Dec 79.099,77-RSAS) 



confere cem o original, do que rep ito e dou fe. 

vão, que datilografei e assino. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS 

DEPARTAMENTO Di_; ORDEM POLITICA E SOCIAL 

Belo Horizonte, lb , de maio de 1.978. 

CERT 1 

axàoi, 1:2JellçtblO DA SILVA, Escrivão 

de Polícia da Delegacia de Ordem Social, do' 

Departamento de ,-rd-,JM Politica e Social, na 

forma da lei, etc... 

H.9  

atendendoarequerimonto 

da parte interessada, que revendo os arquives e d..;cumentos da Delegacia de' 

Ordem Sceial/DePS/MG, consta um em nome do Sr. J.-4GE 2ILTSCFF brasileiro , 

solteiro, natural de Viteria/ES, filhe cie Gregery ivanovich e 

residente em Juiz de Fbra/MG, na Rua Eenriq•-e 1;evaes, no 320, referente à, 

sua inscrição neste Departamento sob no 019/D,o/.J,  FS/MG, com escritório nes 

ta Capital, na Rua São Paulo, no 656 - loja 5C - O e una filial na Rua Bgl-

feld, no -805, na Cidade de Juiz de Fora/MG. niture s documentos arquivados, 

oonsta o do teor seguin.„es secretaria de 6staao u.a Segurança Ptiblica ue Mi-

nas Corais - Departamento de ,riem Politica e Social - Registro n° 019/74 - 

O Senhor JRGE FIIírSOF, estabelecide nesta Capital, conforme contrato re - 

gistrado lia Junta Comeroial do Estado sob o no 184.047/74, e registrado nes 

lé Departamento sob o no 019/74, esta autorizado, em virtude de ter preerriú 

do oe requisitos do Decreto no 50.532, de 0J/05/1.961, a exercer atividades 

relacionadas com inf- rmaçaes sigilosas, exceto as de competencia exclusiva' 

da Polícia Civil e as de interesse da Segurança Nacional. Belo Horizonte , 

27 de seembro de 1.974. (as.) Miguel de Vasc,mcelos Safe - Delegado de Cr-

dom Socia1/11„PS/MG. Belo Hoiizonte, 18 de maio ue 1.978. A presene peça ' 

Egcri 

quw a{.4Y; 
Escri vgto 

Delegacia de Ordem Social/DOPS/MO. 
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INSTITUTO BULIU% DE IIIVESTIGIOL) 
Com Personalidade Juridica em todo Território Nacinoal 

CAIXA POSTAL N.° 770 — JUIZ DE FORA — MINAS GERAIS 

• 1`'W 	J"--" I.bao Serio/c D,E. Delego& da Delepacia de aldeia 	- EOPS. 
Dividao Regional de Paacía 

.7ulz de roxa h7.G. . 

a 	I N.57717170 BR45.1  LEI izo 	/ AVE.571 	;Pena ez‘p.,r_inlip. 
poda em pneztaçasa de 4exv1ç04 dehionmagned e nve,sligacioe.6 Paidicul" 
Contexcini-6,Redexwadad e Confidenciai..6~da no Depaidamento de 0;dein 
PalLUca e Social LTYS01.6. 426 n 019/74,lendo pireencitidO &X104 cáne-
qui4Llo.6 a'o Deciceto Fedwrat # 50.532 de 03 de maio d.e 19 6 I 8o-trai/c.a de 
.seu neyr/e6enlen•te leçal,venz izuL Pzeuspei-timanziude a 1w~ de V.Sa., c:ait 
ci;ncia da abentuna de una (.inal do / nidiatu,to ne4ta rin'ode,edabeleci..da 
a Rua lialfeld al? 805 - aracian 	n° 702 - Centro. 

Anexo aofte..senla 04 4"111-7  rde-41 ClOarterd04: 

14 Faiocoaia iiidenu.cac- á Retro ns' 019/74 
2. Ceidida-o de RegiÁtro ÇoNzerida gela DZyks:eao de Re, 
'Qi4o4 de E/n[21~6 de I4oxinciçoeô Re4envada.6. 

3.Cenlic10 fonneei.dcz pein &vilão de Req..i.6tro.6 Divot- 
• £04 da S.SP/ÉS 

4. Faior..opi# do Contrato Social 	. • 

5: I nzicaríc,-ao no (1~_e_iti.a da iej.enda 
6: 4.C.4111(210 Cit 4nlecedente.6 Orinzínai4 
7: Folha Coirnida da Polir-Ur 
8: Faliu Conirida da ,711.621içn / 2  Cantwrio do Cir.i.nre 
9. Fall= Çotida da 	- Ccoula.zio do CALr.e. 

/a CeAlidao de irada Coruta f.onnecifia peta•7£ 
Refioant de Palicia Jul.; cie Fona ál.G. 

• • 

Calocarr.o-na6 a di,spoisic,ito de V.Sa. paira (Meio' 4Ct"1:Li"1 

)w4 e46clairedinent0e, 

Saurfrço.6"-,  

Jul.; de Foira, 3 de ~o de. /977 

4 

• 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
• SÜPERINTENDENCIA REGIONAL EM M.G.-B.H, 

Do: Agente de Policia Federal Helio Jose de A. Nunes 

Ao: Sr. Chefe do Setor de Ordem POlitica e Social 

Ass: RelatOrio (apresenta) 

Senhor Chefe: 

Cumprindo determinaçges de V.Sk, para apurar 

dados solicitados no PB, nk 091 oriundo da 44 Região IsJ.litar, data 

do de 22 de Junho de 1978, referente ao Instituto Brasileiro de In 

vestigaçgo, informo o seguinte: 
diligancias efetuadas naquele Instituto,/ 

junto ao Sr. Jorge Filtsoff, proprietário do mesmo, informou—me // 

que, o mesmo e registrado no DOPS/SSP/LG sob o nk 019/74 e desen—

volve informajes comercias, cadrastro e cobranças, junto as asses 

sorias de varias financeiras com a finalidade de localizar endere—

ços de devedores desaparecidos, bem como reaver carros não pagos 

pelos compradores junto as financeiras . O mesmo Instituto minis 

tra aulas por correspondancia, para Detetive particulares com ,perio 

do de duração de 30 a 90 dias, sendo os pagamentos efetuados atra— 
, 

ves de cheque nominais ou vale postal e valor declarado na impor — 

tancia de C/560,00 cruzeiros, em nome do instituto. As carteiras e 

certificados de conclusão uo cursoldiz que os alunos terminaram o 

curso com real aproveitamento tendo valor com fins tecnico cultu — 
ral. 

Suas atividades é exercida somente com fins 

comerciais, com relação as suas atividades o mesmo mantem contato/ 

com amigos particulares e entidades de outros .istados, com fins ex 
clusivo comercial. 

O Instituto fornece aproximadamente de 30 a 

40 certificados por mes, sendo ainda fornecida carteirinha de Dete 

tive Particular. Segundo apurado o responsãvel pelo Instituto Bra—

sileiro de Investigação á colaboraúor da CONTX em Belo Horizonte, 

com carteira nk 1.346, expedida em 13,06,76, como socio colabora — 
dor. 

Conto 



.k o que me cum.pre relatar. 

Juiz de Fora 30 e unho de 1978. 

AlefflOW, 
'rose de Almeida Nunes -A23-, 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES Dilãj.gw,„ciA Dã2;0ku DÁjuâTà 

1 - ASSUNTO : 	INSTITUTO bRA.,IDBIii0 D. IffibbTIGAÇÃO 

2 - ORIGEM 
	

4# at 

3 - CLASSIFICAÇÃO :- 

4 - DIFUSÃO 	B2/44 RIvi 

5. jÀ,ÁFáâiUCIA: Pedido de busca nk 091/78-=B2/4k RU - 22.06.78 

WORhiá40 14k 031/78—DY4u/DPF 
"" 03. 07. 78 — 

1. Beta AI em diligôncia junto ao Instituto Brasileiro de Investi 
gacia desta cidade, apurou que o mesmo encontra-se registrado 

no D02S/bSk/mG, sob nk 019/74 e desenvolve suas atividades com 

relação a informaç3es comerciais, cadastro e cobranças, junto 
as assessoria de varias financeiras, com a finalidade de loca-

lizar endereços de devedores desaparecidos, bem como, reaver 
carros não pagos pelos compradores junto as financeiras. 0 mes 

mo Instituto ministra aulas por correspondencia, para Detetive 

Particular, com duração de 30 a 90 dias, sendo os pagamentos e 

fetuados através de cielue nominal, valor postal e declarado pa 
•. 

ra O Instituto, na importuncia de OrS.560,00. às carteiras e 

cerfificados de conclusão do curso por correspondencia, decla-

ra que os alunos concluiram com real aproveitamento e tem va-

lor técnico-cultural, 

2. Suas atividades á exercida somente com fins comerciais, com re 
laço as suas atividades o mesmo mantém contato com amigos Qat 

ticulares e entidades de outros Àstados, com fins exclusivo co 

marcial. O instituto fornece aproximadamente de 30 a 40 certi-
l'iCbd08 por mãe, sendo ainda fornecida a carteirinha de Deteti 
ve Particular. Ficou ainda eviuenciado que JORGB FILTSOFF e co 

laborador da GOBTBO em belo noriante/mG, com a carta rinha de 
sócio colaborador, cum ak 1346, expedida em 13.06.76.- 

3. Beta Â1 em data de,  20.05.77, informou a essa 	 toda a 
O D4 

situação do instituto Brasileiro de Invsto, 	Informa 
Çgo n2  034/77-DZM/D2F.- 

CONFIDW6{Át_ 



MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I. Ex — 4.. R M 

J-EÕUNDA SEÇÃO 

123e %gl 

CONFIDENCIAL 	 

tut 
Juiz de de Fora, MG,1.9  de  /..)150 	de 197 	 

11,0:01MAÇÃO 	 / 77/ 	E2 	RM 

L ASSUNTO :WVIMENTO ESTUDANTIL: greve dos estudantes de Farmãoia 
e Bioquímica 

2.  ORIGEM RM 

3.  DIFUSÃO :I Ex — 4a DE — 22  ~MG 	DPF/DZK — ASI/UPJP — Ari 

4. DIF ANTERIOR: 

5. REFERÊNCIA : 

6. ANEXO 	:— Nota oficial do DA/FARMÁCIA e BIOQUIMICA (cópia) 

1. EM protesto a aprovação do PÈojeto de Lei n2  1.660/75, que cria 
em âmbito vofissional o Biomédico, o DA/FARMÁCIA e BIOQUIMICA conci 
tou os academicos para uma assembléia geral, na qual ficou decididouP4 
greve gerll dos períodos profissionalizantes daquela Faculdade. 

2. Na Nota Oficial do DA(anexa) distribuída t citado que aquela 11 A 

enviou representantes a SP,"onde está centralizada uma luta contra es—
ses acontecimentos". Em BH há previsão de greve para os alunos de Far—
mácia e Bioquímica. 

3. Segundo levantamento realizado por esta AI, os estudantes de Par 
moia e Bioquímica alegam que as funçOes serão desempenhadas por tdonT 
coa (que percebem menores vencimentos) e que há também uma previsão a 
se extinguir a função em hospitais com número de leitos inferiores 	a 
200 (DUZENTOS). 

4. O candidato ao cargo de presidente do DOE na Chapa "PONTO DE PAR 
TIDA" explora o assunto na sua campanha eleito 

NI IV A 

000o00000o0o0o0o0o0o 
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CONFIDENCIAL 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento ' (Art. 12 - Dec. 79.099/7,• 
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,,UTA 	,1) D.A. DL. 1.4.:,.);‘.1,1 L. 

PneLonde o Cove/o°, ao cnian oh C0nhetimai2eionaih e. TedeJuit de /Iiiomedicina Pnoeio de 

Lei n° /660/75 ), ehloGetecrA eferizbe o ("mmbiÁo do p),°:-Loaiona:_ giamico e aponte no Walo pfto/Wo corto 

0„:ivie.ir 	Gionc2ic?.a ç 	 ô: 

- anáiheh ellnicxh iabonaloniaih; 

- an;Tiihee bnomcaoijjiea; 

- anáiheh pena cantnaí.e de medic~loh; 

- anáiheh :ihicoh, 9uímica/3 e wienobiotog• icah de irdeneme penr o haneamento do meio ambienée; 

• exoençno de henviçoh dg naffiolo;.ia ( OlUjili"Li9 a in.tcnpnelaçao ); 

- hcnviçoh dotheoote/wpia ( h06 hupenviheo• ',xá:c"! ); 

- ,sotviçois de nadic*.!..itcyzon c o; 

- OUI_AOh henviçoh pote OA TWLA cateja iejahmeli.tehoáitilatio; 

...nefeficitio e execimo de pe4vii3a4 cien.L4icats em ifte:Wakoe▪  s peáLiznA e mimada", na an• ca de bua 

ehpeeididarie pno;ihhional; 

- exencicio do ma-,-ihíjnio, de qualçuen nLv.t, &,h,(!iacipi.inah conhtanteh dá nehaeciivo cunniculo de fás, 

maça° pnál'imionat; . 

- ~cicio de ou.inah 	nUccionadch ao henviço Sau.de. • 
• 

.anwacLa - Rog. 2V - reveneinorl6 ) ^ 	4 	I: 

Tal inolefo-Lei 	ngceníemen.te apnoveá ne ecmana doh Deputudoh e he encaminha ~tapena 

O Senado redenat, pana hua nerularnewtaçâO definitiva. 
., 	 .. 

Diante de .taih falaz, noh, ,kedemicoh de ienmácia e [ioquirica áz i'.:mr•JI•s  adidiffi WROACG.- 
, 	f - 

AlniC04 de oulxaz rem-Ldieh de ípnináia dá paih, enviawoh ne.pnehentan-leh a Sa"a »aula, onde cata centna- 

lisada uma luta contne ~24 acoVer-ino4tod. 
.. 	 . 	 . 

All 	
tnereahánio que toc{o4 he conheinU;em t:.âhe ainonta a nohha pno;Iihhao e tarem uma p044.,- 

• 
çao, ~vendo e apoiando eme movimento de pnaleato cantna a neculamen:laçâo a:a inop2o-Lei /660,75. 

.., 
hwiAao eatamas convocanjo voce, Academie°, pana panti'Aupa de umaliehembijia :Jr4-Ad4 onde 

dalt~ ma.ioneh C6C-1.:01c. 	Gio4 	 noaho pahirfao,• nz-di.,:iindo um trwmonial aoh vnfloph competem. 
fr.") • 

- Non mdlionch con,içoeh de enaino. 

- ¡ela AremfrultrYtiaçaa Gin pno,ihhao 

- Fon umr univenhkg.aje vo.l.taa'a pana rtamad nefberidaár_td 40Ciailró 

, 
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SEGUNDA SEÇÃO 

Juiz de Fora, MG.  '- '2de  

íjj 	,o00  
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INFORME N. ijA9 I 7 8/ E 2 / 4a. RM  

: PSEUDO SGT DO EB LESA COMI„UCIO SANJOANEYSE 

. 	 - 

l
Ax1B C D E Pl 

1 	1x1 	2 I 	3 4 5 6 	I 

4. DIPUSÃO 	: DPF/DZM 

5. DIF. ANTERIOR: — 

6. REPERÊNCIA : 

7. ANEXO 

1. MANOEL JOSÉ DA SILVA, Carteira Nacional de Habilitaçgo MG 	ng 

0290309 e ng 001-R0 37.115-MG, agente do MONTEPIO SA0EX, fez dividas em 
verios lugares da Cidade de SIO J010 DEL REI-MG, apresentando-se sempre 

como Sargento do Exercito. 

2. Ao descobrir que a Policia e o Exercito estavam em seu encalço, 

fugiu, tomando rumo ignorado. 

3. Este viajando no auto DODGE - cor azul - Plaç'rd,pu DB-7377, de 
A 

JUIZ DE FORA-MG. 

0000000000000000000000000 

('44  2. 

1. ASSUNTO 

2. ORIGEM 

3. CLASSIFICAÇÃO: 

	  CONFIDENCIAL 1 	  

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 12 - Dec 79.099;77-RSAS) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SRA,IG - DZIEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

Termo de declaraçaes que presta MARIO SIMÃO, na 

forma abaixo: 

Aos treze dias do mles de abril do ano de mil novecentos 

e setenta e fres, na sede da Delegacia da Zona da Mata, 

onde se achava presente o seu titular Bel. Paulo do Es-

pirito Santo, comigo escrivão adiante declarado, ai cor. 

pareceu o senhor MÁRIO SIO, brasileiro, solteiro, na-

tural de Palma/NIG, filho de José Simão e de Violeta Si-

mão, nascido a vinte e quatro de abril do ano de mil no 

vecentos e vinte e quatro, digo, vinte e sete, viajante 

sabendo ler e escrever e residente à rua Dr. JCão Pi-

nheiro, numero trezentos e tres na cidade de Palma nes-

te Estado, o qual compareceu nesta -DZII declarando o se-

guinte: QUE recentemente, o declarante foi procurado 1  

Por Agentes Federais de Juiz de Fora, os quais notifica 

ram o comparecimento do declarante à presença do titul 

daquela Unidade da Policia Federal; QUE, no dia seguin 

a essa notificação, o declarante foi abordado por um ci 
dado, conheCido do declarante, o qual dizendo-se Agen-

te Federal, lotado em Belo norizonte, apés cumprimentar 
o declarante, perguntou porque estava sendo chamado à 

Policia Federal; QUE o declarante, procurou'despiCar,di 

zendo que não sabia porque estava sendo Chamado; .QUE o 
Agente Federal, alijo nome 4 GERALDO XAVIER, insistiu na 
pergunta, tendo o declarante respondido evasivamente; 1  
QUE em seguida, o Agente GERALDO XAVIER acrescentou que 
o declarante não devia se meter em questaas com a Poli-
cia, pois 4 perigoso, pois disseram a wle, GERALDO XAVI 

1 ER, que o declarante e desequilibrado mental e seu depoi 

'mento seria nulo, podendo até' ser internado no Hospital 

de loucos; QUE o declarante desconhece os motivos desta 

interWelação do Agente GERALDO, e supge que o mesmo te-

nha sido instruido por alguém, no sentido de impedir a 

vinda do declarente até a esta Deleacia; QUE GERALDO XÁ 

VIER possui parentes na cidade de Palma, onde comparece 
periodicamente. E mais não disse, nem lhe foi perguntado, 

elo que depois de lido e achado conforme, assina o ore-

ente com a autoridade, comigo escrivão que datilografou 
/  - -40MEMP//// a 

~-41r4~ 

m-- 

I/ 

AUTORIDADE 

DECLARANTE 
ESCRIVÃO 
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RES::.:ADO 	 Oil 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SR/MG — DELEGACIA DA ZONA DA ãATA — JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO s AGENTE DE rutou FEDERAI 

2 - ORIGEM $ 	DZI4VDPF 

3 - CLASSIFICAÇÃO t•-• 

4 - DIFUSÃO 1 SR/3~W 

5 - DIFUSÃO ORIGEM t DZM/DPF 

6 - ANEXO 	C6pias das declaraçZes e carta prestadas por laRIO 
SliatO da cidade de Palma/MG. 

7 - REFERÊNCIA ;••• 

INFORiiAÇÃO N2 O24/jiPF  

( 16.04.73 ) 

lã — DADOS CONII.ECIDO:31 

1.1 — Esta DZI1 está apurando fato de natureza sigilosa, em 
sua tirea e, ,,ara tanto, convidou, verbaU.ente, pes—
soa residente em Palma, para prestar informa(l6es.- 

1.2 — A pessoa convidada no compareceu, mas escrevera uma 
carta, explicando sao (331;JVIR muito atarefadcLe 	que 
atenderia 10 .0 que pudesse.- 

1.3 — Foi expedido convite escrito e, em resposta, veio ou 
tra carta, na qual o convidAo, Sr. laRIO 3li12L0 ex—
plica o assedio que sofreu por parte de um Agente Fe 

1.4 — Intimauo, final,..e_Lte compareceu nesta DZITI, onde con-
firmou o que descreve em sua clirta.- 

RESERVADO 	 DPF-SAv. 134 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINT_:DnNCIA REGIONAL DO I= EM MINAS GERAIS 
SERVIÇO Dl INFORMAÇOES  

1 - ASSUNTO: GERALDO XAVIER 

2-ORIGEM : SI/SR/DPF/MG 

3 - CLASSIFICAÇÃO • 

4 - DIFUSÃO: DZM/DFFA.IG 

5 - DIFUSÃO ORIGEM , /&'& y 'r 44,c/V!--7(  Civ1 CA 

éd e  4‘7?3-tf?-2-V/lir  

contendo Memo. 04/73/0RJ - INFO 024/73/DZM/DPF, 
e Declaraç3es em duas vias. 

8. Rg. 630/73. 

ENCAMINHAMENTO N2 027/73  
SI/SR/DPF/LIG/05 .06 .73 

Encaminha para conhecimento desse órg.ão e provi-
dencias julgadas necessárias, documentação relativo a ato pratic 

do pelo Agente Auxiliar de Policia Federal GERALDO XAVIER, n 

dade de Palma/MG. 

6 - ANEXO: Pasta 
Carta 

7 - REFERÊNCIA. 

• 

DPF-SAv. 134 



INFORnA 2X0 

Em se tratando de funcionár io lotado nessa 
SR, esta DZM deu ciência do fato ao seu superior 
imediato, o Sr. Superintendente, para as 'provi-
dências julgadas convenientes, o que vem de oco,r 
rer com a presente verificação. 

Por esta razão esta Chefia não instaurou 
Sindicância a rnspeito, deixando à Superintendên 
eia a apreciação e enquadramento no campo dieci-
plinar, se for caso. 

Desde já, fica cancelada a classificação do 
documento gerador da apuração em foco (Informação 
212. 024/D21, de 16.04.73). 

Juiz de Pora,T1G., em 07 de junho de 1973 

Bel. PaulMPEspírito Santo 
Delegado 



E. O. 	 Lj 
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Senhor Superintendente: 

Devolvo a V.Sa. o anexo expediente relativo 
ao Agente Auxiliar de Polícia Federal GERALDO XAVIER, servidor dea 
sa SR, esclarecendo que incorporei ao mesmo, Informação prestada 
por esta Chefia. 

Valho-me do ensejo para renovar a V.Sa, os 
meus protestos de consideração e estima. 

Bel. Paulo 	spírito Santo 
Delegado 
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MINIST2RTO DO ExtgliCITO 
I EXERCITO 

4a EM - 4a DT 

ESTADO MAIOR -  2a SEC 

PEDIP 31 	P 17!--11  

Juiz de Fora-MG, jgAbr 73 

1, ASSUNTO 
2, ORIGEM 
3, CLASSIFICAU0 

4- DISTEM 

s.  ANA REUTER GUIMARÃES OLIVEIRA 

s 

 

CM/11a EM 

s 4a Bda Inf - 
OWTE 4a Cia 
13a CSM Fi 
GAC - 42  Esq 
FJF HGcJF 
MG - arq 

AD/4 - 122  RI - CPOR/BH lia CSM 
Com - 4,1  BE Cmb 142  GAC EsSA 
112  BI - 172  B Log - 102  BI - 42  

E Mec - 12a CSM - ERS/4 Pq R A=/4 
- 4a Cia PE - PMMG COSEG/SSP DPM 

\ 

o 

5. DIF ORIGEM 

6, REFFRRNOIA 

7. ANEXO 

CIE - I,II-III e IV Ex - CMA - 4a. 5a, 6a?8a.9a, 
lOaRM-3a Bdainf SSP/GO-SSP/DF-SR/DPF/DF-DPF/GC 

PB 154/73, de 13 Abr 73 do CMP e llaRM 

Cópia de fotografia 

1. DADOS CONHECIDOS 
Dados de qualificação' 
ANA REUTER GUIMARÃES OLIVEIRA, é filha de dauto Oliveira e Neu-

za Guimarães Oliveira, natural de erezina/PI, nascida aos 09 de 
temtro de 1946. Branca, cabelos e olhos castanhos claros, aproximu 
mente 1,60m de estatura. Tem pequena cicatriz na perna esquerda, E 
formada em Odontologia pela UFGO, concluído e curso em 1972, Reside 
à Alameda de Botafogo n2  3l/A- Centro, GOIÂNIA/GO Tel 6,1156 

epigrafada participou do PROJETO RONDON como universitária e 
cooperou com a ACISO realizada perN_CMP/11a EM na Região de XAMBIC 
GO, no final do ano findo, prestando assistência odentológica na 
SO referida e por demonstrar desejo de iniciar sua vida profissio-
nal no interior, foi selecionada pelo Projeto Rondon para atuar em 
SANTAREM/PA, em vista do que foi convocada a comparecer à Coorder 
dona do PROJETO RONDON em BRASILIA, para assinatura de contrato. 
Ais 1000 horas do dia 03 Abr 72 saiu de casa dizendo a seus parenteu 
que vinha a Brasília assinar o referido contratók,  Não conduzia pas-
ta de viagem nem objetos para uma ausencia de~da pois inclusiva 
prometeu a seus familiares voltar no mesmo dia, Desde então encontr 
se desaparecida, não tendo se apresentado na Coordenadoria do Pro- - 
jato Rondon em Brasilia e nem se comunicado com seuspais. 

Por sua atuação na ACISO/729  confidenciou a 9.0US pais que tinha 
medo de ser sequestrada por subversivos, 

2, DADOS SOLICITADOS 

Localização da epigrafada, informando ao aMP/1 

PP/B 

CONFIDENCIAL 



H E. 0. i-v-r. 12 , P. ?I/ 
)gg 



"Oh 

o rv-r, 
CONFIDENCIAL 

MINISTSRIO DO EXÉRCITO 
I EleRCITC 

4a RM - 4a DI 

ESTADO MAIOR - 2a SEC  

J.. =urro 
2. OEIGSA 
3. CL,P2S=C4,k, 
4. bIFUSA0 

:ruiz de Fora-MG, 	Mal 73 

. ANA REUTER GU/MARACS OLIVEIRA 
: CMP/IlaRM 

: 4e Bda Inf AD/4 - 129 BI CPOR/BH llaCSM-CMBH 
4a Cia Com - 49 BE Cm)) - 149 GAC EsSA - 13a CSM - 
ri - 119B1 -179 B Loc - 10931 - 49 GAC - 49 EF_TI 

Mec - I2a CSM ER2/4 Pq R Armt/4 - PJF -HGeJP-
4a Cia PE - PMMC - COSEG/SSP - DIT/MG Arq 
CIE - I,II,III e IV Ex CMA 	4a,5a,6a,8a,9a,10a 
EM - 3a Bda Inf SSP/GO-SSP/DF-SR/DFP/DP-DPF/G0- 

: PB n9 81/73/E2/4a RM de 23 !br 73 

J. DIF OPI=M 

REFEPINCIA 

MEXO 

.4r°  INFORMAC_ÃO N9 *1°‘)PI__/73/E2/4a  RM 

Esta II ingorma que a spigrafada, objeto do PB referenciado, j  re 
apareceu, sendo o motivo de seu desaparecimento uma operação súbita 
a que fc,i suhmetida. 

P• ft • 	s 11-73_ 2 °: Le-c"-s- 	c: 	A . 

CONFIDENCIAL 1 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I EXÉRCITO — 4a. RM-4a Dl 

2a SEÇÃO — EMR;4 
	

Juiz de Fora-MG, 3 Jul 72 

L ASSUNTO : 

2. ORIGEM : 

3. CLASSIFICAÇÃO : 

4. DIFUSÃO : 

5. DIF ORIGEM : 

ARNALDO CARDOSO DA ROCHA 

"Estado de Minas" 

DPF/PZM — Arq 

4g RM 

6. REFERÊNCIA 

7. ANEXO 	 TF de recorte de jornal 

PEDIDO DE BUSCA N2  /Og /72/E2/0. RM 

1. DADOS CONHECIDOS  

a.0 "Estado de Minas" publicou a nota anexa, noticiando a apresen 

tação de ARNALDO CARDOSO DA ROCHA na Auditoria da 4g CJM. 

b.A noticia é totalmente inveridica 

2. DADOS SOLICITADOS  

a. Origem danoticia 

b. Nome ffiwreporter que forneceu ao jornal essa informação. 

I /U 

CONFIDENCIAL 1 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo dêste documento" (Art 62-Dec 60.417.RSAS). 
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SIGILOSO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DEIRitM ic k lRAlS  
TYYTYYTIrxxXx 
Belo Horizonte, M. G. 

Juiz de Fora, 07 jul 72 

CENTRO DE OPERAÇOES 
AuRALDO CARDOSO DA ROCA 
Estado de lanas 

DPF/PZM - 44 RM. 
44  RM 
JNotas em fotocepias da Sucyrsal da Zona da Áata - S/A 

Estado de Minas 
PEDIDO DE BUSCA No 108/72/E2/4o  Rd de 03/07/72 

INFORMAÇXO No 023/72-DPF/PIM/MG 
07 jul 972 

• DADO  INVESTIGADOS  

1.1 - A Sucursal da Zona da Mata do Estado de Minas, situada avenida 

Rio Branco, 2365 - Juiz de Fora, encaminhou a nota ao Estado de 

Minas, oriunda de seu reporter credenciado junto a Auditoria da 

4 41  CJM.- 

1.2 - LAERTE HENRIQUE FORTES BRAGA, brasileiro, solteiro, filho de Ari 

des Braga e Maria Jose Fortes Braga, nascido em 15/07/45, natu - 

ral de Juiz de Fora, residente 'a rua Floriano Peixoto, 576, 6 re 

porter credenciado pela Sucursal de Juiz de Fora; foi quem fome 

ceu a citada nota, conforme fotocópia anexa.- 

SIGILOSO 

1. — ASSUNTO: 
2. — ORIGEM: 
3. — CLASSIFICAÇÃO: 
4. — DIFUSÃO: 
5. — DIFUSÃO ORIGEM 
6. — ANEXO: 
7. — REFERÊNCIA: 
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Nos dias 1 e 2 do julho estar se 

PE aSv1": ,P15 ,s 
a.pres.ertando r,o,,„gro' 

\,\ 	ki.rA ,  --.:0.2v,5 	/ 

J.-.7 Zorlz; (.! N'Iu, 

folclOrico Almeida Garret, de Portugal, da ,,asa de VIC{Izeo.5Èer- -„, 
Nos dias 8 e 9 o grupo Aruanda, primeiro premio folclOri—

co do Brasil, de Belo Kan'twnIttr:p.tm Horizonte, tambem vai estar 
se apresentando. O Departamento de TUrismo:da Prefeitura de Sjlo 

o:o DIrl Rey estima em 10 mil o nximero.de, turistr.s das redondo-

zas que deverao comparecer aos festejos. • 

Editorka do Policia Wander Piroll 

A áuditoria da 4a,RM realizou o snnÉrio de culpa de Ar 
Cardoso da Rocha, acusado de haver tentado reorganizar : 

:-Açjo Libert4dora Nacional:e implicado em w:rios assaltos a super 
..mercados, em Belo Horizonte, pelos quais 	foi, inclusive jul 

- gado .e condenado, a revelia. • 
Para o snm:rio de culpa da ALN, Arnaldo Cardoso da Ro-1 

cila compareceu, sendo interrogado pelo conselho permanente de a 

reira. 
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12 se 01  A" en'-••• 

Av. rz 	23:.5 • 

sentença, sob a.presidencia do major Ernani de Oliveira o órien0 
tado pelo juiz.auditor Mauro Seixas Telles. 	 de ' 

Arnaldo Cardoso da Rocha nao negou sua participaçao em - 
Dud movimentos de origem za. e,finalidades subversivas. O acusado, 
com 24 anos de idade, foi indiciado pelo promotor Paulo Duarte a 
Fontes. Esteve assistido pelo advogado Geraldo Magola da Almeida. 

A audi;ncia moa começou- 'haS 13 horas e terminou Zs 16 ho 
ras. 

LW2ALTOS. 
Jose de ,Azevedo, 57 anos de idade, foi vltima de dois 

disparos de arma de fogo, depois de ter sido rouuado, em lw:k pie- 
. 

.na rua Halfeld, a altura da ponte Carlos Otto, as 3h e 3m, 
- mç,.drugada de terça-feira. Vinte minutos depois Antonio Ferreira 
de Morais,. com 38 anos, =Nxic2aNta casado, foi assaltado nas mas - 
mas condíçges, teve sorte em go sair ferido, a 300 metros do lo- 
cal 
	 . 

do primeiro assalto. A Policia, atraves das delegacias do Fui' 
tos e Roubos e Segurança Pessoal jE't inicou ós trabaltos de inves.. 
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C.',ONFIDENCIAL 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO f)  ETnius 	 

   

-fjTRO DE =RAÇCSES 

ASSUNTO: .F,LErENTOS SUSPEITOS 

ORIGEM: 
	DEOPS/SSP/SP 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: PZM/DPIVMG 

PEDIDO DE BUSCA N2 e 9  
co/sR/Drivmo/11.10.72 

a 

4.• 1. - DADOS CONHECIDOS: 

1.1 - Dois elementos, ocupando o auto marca Volks, cr branca, pia 

ca Oficial do Estado de Minas Gerais, n2  DA-1867, alegando ' 
serem Agentes Federais, estavam dia 11/07/72, na cidade 	(1,,  

Sã.o João da Boa Vista/SP., forçando motoristas da localidade 

a comprarem extintores de incendi°. 

1.2 - Em diligencias realizadas, ficou constatado que a placa de ' 

n2 DA-1867 não pertence carro oficial deste Estado e iue a 
mesma pertence a veículo particular da cidade de Juiz de Fo-

ra/MG. 

2. DADOS SOLICITADOS: 

2.1 - Nome e endereço do proprietrio do ve' u14 de placa. DA-1857; 
2.2 - Atividades e antecedentes do prop 	'o d.o veír o 

2.3 - Outros dados julgados úteis; 

2.4 - Atendimento com brevidade. 

CONFIDENCIAL 
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CONF1DENC L 

SR/MG-Posto da Zona da Mata 

XXXXXXXXXXX 

Juiz de Fora, MG., 	13 de outubro de 1972 

351/72 

: Bel. Paulo do Espírito Santo — CheZe do ?ZU/DPF 

: Ilm2.Sr.Diretor do Departamento Estadual de Trânsito/3.Fora 

Solicitação (faz) 

Senhor Diretor: 

Solicito informar, com a brevidade possível, todos 
os dados existentes sobre o proprietário do auto marca Volks, de 
cr branca, placa n2. DA-1867. 

Ao ensejo apresento a V.S. os meus protestos 	de 
consideração e apreço. 

ÁI IL__ 

Bel. PaV ulo o Espírito Santo 
Chefe do PRIVDPF 
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

N.• 96/DTA/72 
Assunto Informaçao (presta) 
Secretaria da (";eguranç a P-15bli c a 
Serviço da Delegacia de Trânsito 

Juiz de Fora, 13 de outubro de 1972. 

Senhor Chefe: 

Com este, em resposta ao oficio n9 351/572, datado hoje, -Ipraz-me 

informá-lo que, o veiculo marca VOLKSWAGEN, cor bege, chassi B.9.622-

492, placa DA-1867, MG., acha-se registrado em nome de DENIZARD SILVEI-

RA PIRES, residente na Rua Nossa Senhora do Libano, 526, Grajatt, nesta 

cidade, tendo o licenciamento sido efetivado no dia 02 de abril do ano 

de 1971. 

Aproveito 9. oportunidade para apresentar a V.a. a expressão de 

minha elevada estima e consideração. 

(Paulo Oliveira. de Moraes) 

Delegado de Trânsito. 

Ilm9 -r. 

Bel. Paulo do Pspirito Santo 

Chefe do Posto da Zona da Mata-Policia Pederal 

JUIZ TDE FORA  
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Brasilia, DF. 

Em 

()F. N9 

Do Atente Auxiliar Abrahão 

Ao Senhor Inspetor Chefe do P;sto de Zona da Mata 

Assunto Informação (presta) 

Senhor Inspetor Chefe: 

Em cumprimento a determinação de Vossa Senhoria, 

apurei que o auto marca volksvagem placa DA-1867, cr bege clara 
foi adquirido na Financiadora Ipiranga, estabelecida a rua Halfeld 
n2  686, pelo senhor Denizard Silveira Pires, resid'énte a rua Nossa 
Senhora do Libano n2  526 - Grajall, a favor de seu sobrinho Wilson 

de Azevedo Pires, casado, viajante, morador a rua Lamartine Ferrei-

ra Leite n2  99, bairro do Linhares, nesta cidade. 
Sem mais para o presente informe 

Atenciosamente 

Juiz de Fora, 19 de outubro de 1972 

dA
e3-L- 
osé Saad Abrahão 

Ag. Aux. Pol. Fed. 

tenk,)o: 

Consta que o senhor ;;ilson de Azevedo Pires, viajou 

Dora o Estado da Saia 

Â irt-tà 



HE. oJyr. 	 1 

Agente Auxiliar ;ibrahão 

senhor Inspetor Chefe do Pato de Zona da Yata 
	 • 

Informação (presta) 

Senhor Inspetor chefe: 

Em aumarimento a determinaçãa de Voam Senhoria, 
apurei que o auto marca volksvagem 	')A-1867, (Ar bege clara 

foi adquirido na Financiadora Ipiranca, estabalceL.da c ruu a.1fe100 
686, aelo senhar Deniaard Silveira Pires, recid3nte a rua Nossa 

Senhora do Libane no 526 — Grajad, a favor de cou sobrinho 'ilson 
de Azevedo Pires, casado, viajante, norador a rua Lancrt!.ne Perrei—. 
ra Leite TI° 99, bairro do Linhares, nesta cidade. 

Sem maio para o presente informe 
Atenciosamente 

Juiz de ?ora, 19 de outubro de 1972 

4.(-/Lz,e1-4(j; 
()Josá Saad Abrahão 

A. Aux, Pol. Fed. 
Ám tempo: 
Consta que o senhor ilson de azavedo Pireu, viajou 

para o istado da limía 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

RAM - ?OS% DA ZONA DA LATA - JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO 	E•LbliENTOS SUSrEITOS 

2 - ORIGEM I DEOPS/SSP/SP 

3 - CLASSIFICAÇÃO •"' 

4 - DIFUSÃO, ratArrAta 

5 - DIFUSÃO ORIGEM O" 

6 - ANEXO lp 

7 - REFERÊNCIA t RESPOSTA AO PEDIDO DE b1JS0A Ne 1199/72 
00/SR/DP104/11.10.72 

INFORáA4 Na 32/72-PZUM 
(19-10-72) 

1. DADOS VERIFICDOI 

1.1 - O veículo marca Volkswagen, cor beje, ceaai B.9.622.492, 
placa DA-1867-LG, acha-se registrado em nome de DENIZARD  
SILVEIRA _PIRES, residente na Rua Nossa Senhora do Libano, 
526 - GrajaiS nesta c1dade.- 

1.2 - O c.5;tado velculo foi comprado pelo Sr. Denizard em favor 
de seu nobrinho WILSON DE 4i,:5VDO  

1.3 - Wilaun reside na rua Lamartine Ferreira Leite n: 99, bair 
ro Linneroo acata cidade.- 

1.4 - I viajante e e3til no maento viajando pare a Balda.- 

ZiffiaadidlAil¥ 

CONFIDENCIAL 
DPF-SAv. 134 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

BRALO - POSTO DA ZONA DA MATA - JUIZ D. FOZA 

1 -ASSUNTO 	iiLAWATOS susIwTob 

2 - ORIGEM s DÃ0PS/SS2/S2 

3 - CLASSIFICAÇÃO .- 

4 - DIFUSÃO. ra/DIVÁG 

5 - DIFUSÃO ORIGEM low 

6 - ANEXO 41., 

7 -REFERÊNCIA I Re.SPOSTA AO PI:MD° 1)2 BUSCA Ne 1199/72 
CO/SR/DP~/11.10.72 

momm4a0  .32/72-.1174.40  
(1910-72) 

1. i)Ai0 VIflC DOS* 

1.1 - O veículo marca VolkoWagan, cor beje, ohaeei B.9.622.492, 
placa DA-1867.44, aonn-ae rugiatrado aa nome de DBNIZARD  
UILVNIRA PLUS, reuldente na Rua Nossa Senhora do Libam% 
526 - Grelai). nesta cidade.- 

1.2 si. O oitudo veículo rol maprado pelo Sr. Denizard aa favor 
de seu cobrinho WILSON D. AUUDO  

1.3 	Wiloon reide na rua baaartine Verreira Leite ny 99, hair 
ro Liniaree Acata cidade.... 

1.4 aa  t viajante e 013t4 no raci._.entO viajando pare a :águia.- 

Alçai i 11 si 4; 311 

c:0[mm ENC1AL 
DPF-SAv. 134 
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r-ON STA 

/3  
CHEFE LO POSTO DE 

'dant caçie CIVIL E CRIMINAL da 7a Div. 
gloriai de policia - Juiz de Fora - M G. 

114 

Juventude Neres ‘a Ncha 
Encarregado da T.O.P.S. — DZ:M/MG 

Ao Agente AYDE THEODOSIT 	ARAUJO 
• I 

Verificar na 44 Auditoria Militar e 78 Di— 
• Visão Regional de Polcia, o que consta a respeito 

de JOSÉ LUIi DE CARVALHO,  filho de Deraldo Calixto 
1.1  de Carvalho e Ormenzinda Soares de Carvalho, nascido 

a 28/02/23, natural de Montes Clares/MG, titulo de e 
leitor 112  1017. 
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DE: 
BRASILIA DF 

RADIOGRAMA 

MINISTÉg10 DP JJSTICP 

DEPA RTAMENTO DE POLhIA FEDERAL 

SERVIÇO CE COMUNIC AÇCES 

RECEBIDA 

EM: 
230573 ÀS 

-H E. o • SV1". 	170 
CARIMBO D• 

DATA P 

J.FORA "UUU" 

902/73 ARQ/Cl/DPF 180573 PT LUIZ RONALDO STARIING TAVARES VG FO OSOLI 
NO DE AGUIAR TAVARES E LOURDES STABIING TAVARES VG PORTAbOR 1DENTIDAD 
RG-ERAI N 4. 3I0.g59 VG NAT BELO HORIZONTE MG VG RESIDENTE SQN 709 
BLOCO "P" VG AP 502 VG BRASILIA DP E JOSÉ RIBEIRO LOPES VG FO RAIMUNDO 
RIBEIRO LOPES E FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO VG NAT IpuEIRA/cE PT NO-
MINADOS COGITADOS TRABALHAREM PALACIO ALVORADA EM BRASIIIA PT ESTE CEN-
TRO POSSUI REGISTRO DE (IRST) E (JRL) VG SDQ VG QUE SE ENCONTRAM RECO-
LHIDOS QUARTA R.G. VG JUIZ DE FORA-MG OU PENITENCIARIA DAQUELA CIDADE 
PT SOL INFO SE TRATA ELWENTOS ACIMA QUALIFICADOS VG E SE AINDA SE EN-
CONTRAM RECOLHIDOS XADREZ PT CASO SE TRATE HOMONIMO ENCAREÇO OBSEQUIO 
FORNECER QUAIIFICAÇXO REFERIDOS DETENTOS FIM ATUALIZAR ARQUIVOS DESTE 
ORG20 PT PEDIDO VISA ATENDER SERVIÇO SEGURANÇA PRESIDÊNCIA REPÚBLICA 
VG ATRAVÉS MEMO N2 055/73 PT 

Cl/DPF 	
T?-5n 

VHricelkét, >4N,.4,ár 

422/13_,2,,A, 
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MINISTERIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA MATA_ 
mEM." 

Data 

Vg0 U2 Agente - Chefe da TOPS/DZM/MG 
.Pa rr o Agente JOSÉ SAAD ABRAHX0 

Levantamento (urgente) 

ORDEM DE SERVIÇD 

Verificar junto aos órgãos competente des-

ta cidade, o que consta a respeito dos seguintes e-

lementos: 

LUIZ RONALDO STARLING TAVARES, filho de Isoli-

no de Aguair Tavares e Lourdes Starling Uva - 
res, identidade R3--4-G-310.659; e 

JOSÉ BEIRO LOPES, filho de Raimundo Ribeiro 
Lopes e de Francisca Maria da Conceição. 

Consta que estão recolhidos na 44 RM ou Pe 
nitenciária. 

Caso positivo verificar se ainda se encon 

traia recolhidos. 

Caso se trate de hornonimos, verificar 

lificação dos elementos recolhidos. 
//- 

Juiz de Fora 	de mai 4 19 
i 'Juventude Nerjs d 	ocha 
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M.11.- DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL 

H ovi)02legyisti  

"QUALIFICAÇ1 O" 

Nome: 	J0S2 CARRANO DE AL2UQUERQUE 

Filiação: 	Wilson Albuquerque e Odivia Carrano de Albuquerque 

Data do nascimento: 	24 de novembro de 1932 

Naturalidade: 	Recreio Estado de Minas Gerais 

Estado civil: 	Casado 

Sexos Ássculino 

Cor: 	Branca . Religitio: Católica 

Instrução: 	Curso Superior de Enfermagem 

Residncia: 	Rua Santo Antonio, 1005 apt. 802 — Juiz de Fora 

es0ctr2A'Os  sm 

Profissão: 	Enfermeiro 

Cargo e funçOes: 	Enfermeiro Chefe 

Local de trabalho: 	Palácio da Saúde — das 7,00 Is 10,00 horas 

II 	 Hospital Bom Pastor — das 11,00 Is 17,00 
horas, fone — 2-36-87 

OcupaçBea anteriores: 	Enfermeiro 

Atividades políticas: 	Foi forte cabo eleitoral de (Riani) em 

hiussange Grama 

Partido 13 que pertences 	"A R E N A" 

pertenceu: "2 T B e D 3" 

LicaçZes com políticos ou partidos: 2ret nde se candidatar pe— 
la "ARENA" a corgo eletivo e é ligado ao Vereador 
2arunilos da A ÁrÁll 

Ideologia política: 	Instável 

Cargo eletivo ocupado: 	Nenhum 

Ares Eleitoral: Bairro de kussands (antiga Grama Juiz de Fora) 

Candidato a: 	Uó após a Conveno no mes de ago:ito de 1972 

Posição quanto a hevolwião de 1964: Não deixa transtaxecer sua 
posição 

Uoncé4to social: Bom 
Conceito profissional: Bom 

CapacicLde funcional: 	ótima. 	Car:ter: Bom 

Amizades, parentescos ou liaç-óes iwimrtanLes: Clodomith Riani 
Outros dados li_ado a Clodomit# Riani: Já teve, atualmente não 

não se tem notado qualquer liaçiO. 

18/07/72 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
I EXÉRCITO 

4a. RM e 4a. DI 
Quartel General ,Regional 

Juiz de Fora — Minas 

M. J. - D. P. F. - SDR/11. G. 
Pôsto da Zona da Mata 

PROTOCOLO N.6 	taloa 
Juiz de Fora,- MG,10 	/...1/ 13_69 
Rubrica: 	Wrif,AALitea 

Oficio n2 61/E4 
-CIRCULAR- 

Juiz de Fora, MG, 10 Jul 69 
Do Chefe do E M R/4 

Ao Sr Ch do Posto da ZM/DPF. 
ASSUNTO: Plano de Colaboração da 44  
RM e 4g DI para Situação de Calami-
dade Pública. 
ANEXO: Exemplar n2 18. 

Remeto-vos, em anexo, para os devidos fins, O PLANO DE CO-
LABORAÇÃO DA 44  RM/44  DI, Para a Situação de Calamidade Pábli 
ca, elaborado por esta RM. 

/ 
JO 

	

	1-001g - Coronel -2  
efe do E M R/4 
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ExnurIAR 
I 'XRCITO 
43  RM/4g JI 
JFORA - MG 
16 JUN 69 

PLANO D-f; COLABORAÇÃO DA 4g RML4g 

_ara as Situações de Calaiaidade Páblica 
(Revoga os fl.anos Anteriores) 

CARTAS: Brasil - 1/1.000.000 
Carta do Zstado de :inas Gorais - 1/500.000 
Mapa Rodoviário do .:stado de Minas Gerais-1967-WR-MG. 

1.  I2UAÇÃO 
a. A área da 43  RM )ode vir a estar sujeita a uma Calamidade Pá 

blica, assim considerada uma situação de emergencia, -;a'ovocada ror 

fateres ano=is e adversos (climáticos, atmosfericos, geolOgicos, 

sanitários ou de outra natureza) crue afete gravemente a comunidade, 
privando-a, total ou rarcialmente, do atendimento dc suas necessi-
dades fundamentais ou ameaçando a existencia c a integridade de - 
seus elemtos componentes. 

b. Governo e FOras Amigas 
1) O Governo Federal atuará particularmente por intermgio do 

'Linisterio do Intrior. 
2) O Governo do L,stado de Jinas Gerais atuará no territi5rio de 

sua jurisdição 2or intermedio dos.  seus Orgaos administrativos e 
técnicos, inclusive PMMG, Cor-2o de Wilbelros, etc. 
3) Aeronáutica (3.g Z Ae - EPCAr - BA BH) - Cooperará cor a 4.4 RM 

no desemrenho de suas missões, inclusive rrovendo os meios de trans 

porte aéreo rara pessoa4 ou carga de grande valia bem como o empre-
go de aviões leves em miss3cs de reconhecimento . o salvamento. 

c. Meios recebidos e retirados 
Ver anexo B - .PIANO DE =GURANÇA 

d. 	6tese 

Ocorrencia de Calamidade 2áb1ica, abrangendo tOda a área da 
RM ou arenas alguns pontos. 
2. MISSÃO 

Prestar colaboração ao Kinisterio do Interior e aos Governos 
_7stadual e Municipais, dentro da área da ir RM. 

3. EXT,CUÇÃO  
a. Conceito da Operação  
1) A 42  Rni“ DI pretará colaboração ao Ministério do Intrior 
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•.(Contihuação do 1lano de Colaboração da 43  RM/42  DI) 	/ 

	 ( 
ao Govatho -±stadual e Municipais na assistôncia às I-JOulaçOs atin 

. gidas e ho restabelecimento da normalidade, mediante ordem do esca 

lão suL?erlór ou solicitação das.autoridades civis. 
2) :erlmanecerá ainda com suas unidades' 	suas-zonas d,F; ação de 

rotina e21 condie3es de serem empregadas em prazo curto, mantendo a 
ossibilidade de acorrer com rapidez com novos meios ande se fizer 

necessrio. 
3) houver necessidade, manterá a ordem pública desencadeando 

seu PLANO D: GURANÇt I=NA. 
b. Sub Área A 
1) Comando ID/4' 
2) Por em execução, mediante orde:I, sou ilano de Colaboraão 

'para situação do calamidade pública. 
c. Sub Área B 
1) Comando: 43  RM/43  D1 

• Iodará delegar o comamlo quando necassjiio. 
2) ror em execução seu Plano de Colaboração para situação de 

calsAidade 
d. Sub Área C  
1) Comando AD/4 
2) Por em execuçao, mediante ordem, seu .::lano de Co_Lboração 

para situação de calamidade pública. 
e. Reserva 

Da Área 
- Valor de 1 Cia Pzo em caa uma das sub-áreas. 

Em condições de atuar em quaisquer das Sub-Áreas. 
f, Prescrições diversas 
1) Qualquer OM da 	RM/4 	 Tstar em'con 

dições de colaborar realizando atividades (Anexo A - Atividades 
tteis em situação de Calamidade lUblica). 

2) Qualquer :lamento ..ubordinado poder ser chamado a operar, 
•como um todo ou com determinadas Atividades, em outra região nue 
não a sua. 

3) O Elemento Subordinado deverá informar a Situação de Detexmi 
nados Dados Imortantes nas condiç3es r,stabelecidas pelo Anaxo B. 

4) Na falta de meios de comunicação oficial ou em caso de neces 
sidade, tendo em vista provinicias que se tornem wcessrias com 

cP 
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(Continuação do 21ano ae Colaboração da Lial R.' c 42,  
t41  

ur6ancia, poderão ser utilizados rádio-amadores da Liga de Amado-

res Brasilciros de Rádio Emissão (L4BRE). 
5) .1.1alquer -,Jlemonto Subordinado que tiver conhccim=to do ind 

cios de calamidade páblica deverá comunicar com urjmcia ao esca-
lão superior bem como tomar as providncias que c caso requer e a-
coa„anhar o fenômeno. 

6). ,.itialquer lealanto Subordinado, medinte ordem ou 2or inicia-
tiva prOpria em caaoa aseciais, passará à situaço de "ATINÇ:O . Cr" 

que corresponde 	ter seu aoal, 	curto prazo, 	condiçOea de 

iniciar suas .tividados. Nessa ocasião confiralará.  ou complementa-
rá a última inforuação prestada sôbre a Situação de Dados Importan 
tes 

7) Qualquer alemanto Subordinado, mediante ordem ou iniciativa 
prcSpria em casos especiais,-passará à situação do "A POSTOS CF" 
que corresponde a tar seu pessoal pronto para iniciar suas Ativida-
des. Se fôr o caso, informara sôbra a Situação de Dados Importantes. 

8) A colaboração do Elemento Subordinado sO deverá ser tornada 
efetiva mediante ordeá do Cmt da 43 RM/DI. Se a situação de emer-
grmcia se revelar, houver solicitação da autoridade civil competen 
te e impossibilidade material de ser obtida tal ordem ou autoriza-
ção em tempo útil, devará o Elemento Subordinado agir por iniciati-
va pr6pria, neste caso, deverá comunicar ao oscalão superior na 
-primeira oJortunidade a decisão tomada o as medidas adotadas. 

9) Aquartelamento ou dependtncia militar, wrl principio, não de-
ve cor utilizada para ponto de coleta, ponto de reunião ou abrigo 
de flagelados. 

10) As Unidades de En6enharia e Comunicações, além das Atividades 
Comuns, deverão estar em condições de executar as tarefas de suas 
especialidades, 

11) Ficam autorizados os antendimantos diretor com as autoridades 
civis existentes nas Subáreas e Setores, viaando facilitar a coor-
danação dos Planejamentos. 

Os entendimentos com o J5-otorno do nstado de Minas Gerais fi-
carão a cargo da ID/4. 

12) Os Tiros de Guerra deverão receber instrus das Subáreas a , 	, 
que estão subordinados, tendo em vista a possibilidade de serem eril 
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pregados om seus prè;rios municipios, - articularmente na execução 

do Atividades. Comuns. 

13) A cooperação do Organizaç3es Militares e Re-partiç3cs não su-
bordinadas est5. regulada nó Anexo C. 

14) Todo Elemento Subordinado que tenhacolaborado na assisten-
cia às populaçOes em situação de calamidade, pública, fará um Rela-
tório que de= dar ent=da na 42 RM/DI no máximo cinco dias após 

o trino da ocorrSnoia da Calamidade Pública. Quando solicitados, 

Relatórios DiÁrios, durante a ocorrencia, deverão ser apresmtados 

à 4a RK/DI. " 
15) O Presente Plano entrará eLa)c..ccução para aplicação 3M tôda 

;5.rea da 42 RM ou cm parto dela :'aediante ordem do Cmt da 4a RN/DI. 
16) Nos casos de Sinistros .e catfitrofes que, pelo menor vulto, 

não sejam considerados como "Calamidade Pública", o Cmt da 4a RM/DI 
• Cmt de Subáreas poderão valer-se do presente Plano. 

4. ADMINISTRAÇÃO 

Anexo D. 

5. LIGAÇOES.T COMUNICAÇOS 

Ver PLANO DE WEGURANÇA INTERNA. 

Gr.KTi5I2F-1=1" 	- iÁj 
CMT DA 42 RM 4a DI 

ACUSE LSTAR CL-NTE. 

=OS: A-Atividades úteis eJI situação de calamidade pública. 

B- Situação de det -rminados dados importantes. 
C- Cooperação de CM e Repartições não subordinadas. 
D Adiiin - 

DISTRIBUIÇÃO: 

- I :x 	 1 	 - Sec.Seg MG 	2 
ID/4 e AD/4 	2 (cada 	-PMMG 	2 

/4 - 
- EMR/4 	 1 (cada 	_DPFMG 	2 

S13 	 2 
- P Z m/= 

CONF:RE:  

r 
"jbRGIUXONGO 

Chefe do EMR/4 
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I rilIRCITO 
42  RU o 	DI 
J FORA - MG 
16 JUN 69 

 

 

- ANX0 A (Atividcs úteis em situação de calamidade -  Ablica) 

AO :LANO DE COLABORAÇXO _DA 4 RM/DI  

1. -Há determinaas Atividades que são de grande valia para re-
duzir os efeitos de uria calamidade váblica, na assistâlcia às p0-
pu1aç3os, quando e:.cecutadas na . devida o.)ortunidade. Muitas delas 

podem ser executadas por Organizaç6J,s Militares que devem estar 
preparadas para sua execução em qualquer ocasião. Abaixo estão criu, 
merad?,s algumas dessas atividades que, em principio, qualquer GM 
poderá executar e outras c!uu as de TD.racterásticas particulares "C, 

taro el.1 melhores condiç3es para 

2. Algumas Ativid,Jles Comuns que qun:lquer OM, eit princ-ç-ir 
de eÀecutar: 

a. policiamento e manutenção da ordem; 
b. contrôle de flagela.dos; 

c. de padioleiros; 
d. de enfermeiros; 

e. preparo de refeiçEies; 
f, ic milicos; 

g. transporte 

- de cquip 	,?ilic,,,,c= 	-rf'."-"^i'r~ • ;c:r1ioleiros 
- de pessoal diverso 
- dc flagelados 

- de objetos diversos 
- de alimentação 

- de água 
h, dc -,ão de obra nãe 	iaizada 

resgato de flagelados; 

0,  distribuição J.- refeiçUet, 

1„ serviços de artífices, como: 
- eletricisa 

- bombeiro hidráuiico 
m, instalaçiit, de cozinha, 
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(Continuação do 27X0 A ao rLANo D COLBORAÇÃO DA 4â‘RÉ/DI) 

3. Algumas Atividades Es.)eciais que, CA princlpio, s6 OM de ca-
rcteristicas particul=s poderão atender: 

a. em _:Antes c outros meios de transposição de cursos d'cXgua 
(botes, balsas); 

b. demolições; 
c. remoção de escorabros; 
d. reparo ch, estradas; 
e. reparo do adutoras; 
f. comunicações; 
g. paraquedistas; 
h. de equipes i:dicas; 
i. de equipes de enfermeiros; 
á. fornecimcnto de água 

- viatura cisterna 
- reboque pia. 

1. combate a incandio; 
m. descontalainação; 
n. fornecimento de energia el trica ror Gernores; 
o. fornecimento de iluminação por rrojetores ou Holofotes; 
p. de tratoristas; 
q. utilizção de bomba do sucção; 
r. socorro para reboou° de viatura; 
s. purificação do água. 

GEIf DIV ÈIBR. GOUVfa DC A.U.RAL 
Cmt da 4G RM o 451 DI 

ACUSE ESTAR CIENT. 
DISTRIBUIÇÃO: a mesma do PLANO D. COW.BORAÇXO DA 4a Rg/DI 

CONFERE: 

/( 
• -75 

1(..GL LpONGO - Co]. 
hefe'do LMR/4 

in 



,P i05/20  

MEMPLAR N2 
I rXtRCITO 
42  RM r 42  DI 
J FORA - MG 
16 JUN 69 

- AN= B (SITUAÇÃO DL ..1):11:2 .1=0S DADOS IMPMANTLS) AO rwaTo 
DL COL.BORAQ:0 DA 42 RM/DI - 

1. FINALIDADE  
O presente docu=to visa a manter a 42  RM/DI inforada da 

existencia c localização 	Determinados Dados Importantes cluc ,Dos 

sai proporcionar Atividades de grande valia quan:io e::tpregados com 
oportunidade em situação de Calamidade Páblica. 
2. CONDIU:: DL E=CUÇY.0 
a. Dados importantos 
1) Cisterna do água; 
2) Viatura Transporte de Pessoal; 
3) Viatura Transporte de Carga; 

4) Fogão de Campanha; 
5) Bouba de sucção; 
6) Projetor de iluminação; 
i) Holofote; 
8) Gerador; 
9) Carro socorro de boubeiros; 

10) Lquips4aento contra incendio; 
11) Equipamento mucanico para construção de rodovia; 
12) Etiuipamento mecnico para retirada de esmnbros. 
b. Fica claro que o operador ou a equi.pe que opera e considera-

da como parte integrante de cada um dos Dados raportantes acima. 
c. Os Comandantes das Subáreas A, Bt  C e dos setores da Sura 

B, deverão informar, ao Cmt da 4a RM o 4G DI a situação dos "dados 
importantes", de acôrdo com o Apendice 1. Tal informação será pres 
tada duas vezes por ano; a primeira deverá dar entrada na 4a RM/42  
Dl at6 30 Dez o a segunda, ate 30.  Jun, cada uma delas com altera-
ções ate 15 de dezembro o 15 de junho,respectivamente. 

d. -Caso haja um impedi=to, mesmo temporário, nn‘a utilização 
de determinado dado, como emprestimo, cessão de ordem superior ou 
ausencia do operador ou da equipe que opera, deverá constar na in-
formação a devida anotação. 

l<> 
	( 
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c. L informaço7  MJS1,10 negativa, isto e, de inexistancia de um 
dos dados aci2a, deve ser prestada. 

f. Na situação do "L 20ST05 CP", o 2essoal que integra os Dados 
Importantes deverá estar pronto para iniciar suas :_tividades com 
os mesmos. 

g. TOda vez que uri Ellento Subordinado passar á situação dc 
"ATENOO, CP", ou conforme o ciso diretamente à "A rosTos CP", dew_ 
rã fazer, com urgCncia unia comunicaço à 4a RM confirmando ou a-
tualizando a i1tLaa infon-lação prestada sabre Dados Imortantes. 

D1V .L1.1),11 
Cmt -da 4a RM e 4 DI 

mi CIENTI, 

ÍNDICE 1 (Mento 	infor-I-3.ço de dados i_loortantes) 
CONFERE: 

• 

(-7 

LtlyjNlIU 

hefe do r M R/4 

' 

, c 
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I EX1RC,ITO 
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- ANEXO C (COOPLRAÇZO DL OR=IZAÇW;T, IILLMRES 117.RTIÇOES  

N.7:0 SUBORDINADAS) AO PLANO DL COL-EORA .740 DA 4zRM DI 

1. FINALIDAM 
O presente anoxo destina-se a rojular a inclusão e participa-

ção nos planejamentos locais, a cargo dos Cmt de Subreas e Setores 
de Organizações Militares o Repartiçõs coia sede nos tcrritOrios 

sob suas rosonsabi1idadee c que lhe não Sejam diretamente subordi-
nadas. 

2. CONDIOES Dr :xDquçXp 

a. As Unidades, rstabolecimentos e instalaçõs fabris, industri-

ais e dos serviços, Lstabeleciillentos de Ensino, Repartições o Comis 
eões de qulquer natureza, constantes da Composição de Meios, pode-
rão ser incluídos como cooporadores nos planejamentos a serem ela-

borados pelos comandantes de zonas do ação. 
b. Considerando a natureza, muito peculiar das OM e Repartições 

em tela e os encargos precímos que J.h.s são atribuídos, os coman-
dantes de zonás de ação, seja no planejamento seja na execução, de-
verão solicitar-lhes o desr.mpenho de Atividades compatíveis com as 
possibilidades, o que deve ser feito mediante entendimento com os 
'respectivos comandos ou chefias direta c imediatamente responsáveis 
pelas mesmas. 
.o. Os programas de trabalho, tnstrução, economia e administração 

interna dessas OM e Repartições terão sua continuidade e vinculação 
IP administrativa c funcional ass..jurados pela cadeia normal de subor-

dinação uo lhes so peculiares. 

d. Os comandantes, chefes, diretores Ou gestores das citadas OM 

o repartições deverão dar conhecimento ao escalão suprior, a que. 
diretamente forem subordinados, das solicitações que receberam do 
comandante da zona do ação bom como das informações que lhe presta-
rem. 

GTN DIV I2E1.11L GOUV:L -DO AM21LL 
CMT DA 4z RM E 4z DI 

ACUS: ESTAR CIENTE. 

DISTRIBUIÇXO: a mesma do PLANO DE COLABOR470 DL 4: RM/DI 
CONFERr: 

LU GO - Col 
Chefe do ELE/4 
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EX=MIR N2 
I IXÉRCITO 
42  RM r 4,2  DI 
J FORA - MG 
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PII.J0 DL COLABORáí.0 	SITIEL0.0 DE C,JJAMIDLDE PICBLICA 

AN:X0 fl  - ADMINISTRACO 

1. SWRIM:NTOS  

a. Classc I 
1) O a-Lndiàunto da 1,o.)ulaço flagcJada podcr.:t ser feito pela 

distribuição de gtneros alipentfcios por familias, ou grupo delas, 

ou ainda, pelo fornecim..nto.de refeiçSes pre,lradas. 
2) Em quaquer caso imp3c-se rigoroso contrOlc das quanti.lades 

consuAidas, visando a uma posterior indenizo polo Ore° civil 

• encarregado da a2licação de recursos financeiros extraordindrios. 
3) 4 autorizaçRo 	e.„)oio de classe I 6 da competCncia do Cmt 

da 43 Ru/DI. 
b. Classe III 

Ver An "D" ao P1 :,eg Int/42 RMDI 
2. RECUMS FIN.:70LIROS 

No apoio às coletividades flagelaaas, as OM terso, necessàri-
am-nte, gastos pecuniSzios extraordin-çrios. 

O emprôgo de redursos financeiros prOprios fica a critJrio 
dos respectivos agentes dir. toros, 

Os gastos devem ser criteriosamontc relacionaJos e apresenta-
dos ao escala() superior -1)nra exaAc c providôncias relativas ã-i111004* 
nização por que2 de dir(j.toi 

10 	3+ EV-CIL.O.0 n 
Ver An "D" ao P1 Seg Int/42  RM o 4.= DI 

Gal DIV ITIBLR GOUVr- DO _21...RIJ 
C7r D 4 Rt T 42  DI 

ACUS" '2T.R vrrcrm— 

CONFERE: 

// 
/  

qopr; 	NGO - Cel 
;/Chefê do EMR/4 er„.( 
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PLRL. INFORKir'ÕDi =OS WORT;JTES) AO 
:1\T-i-JX0 B DO PL DE C0nBO1AQL0 DL 42. W/DI  — 

PLAN2 - 3ri OOLB0RAÇr.0 41; RM/DI 
$ 1 	=OS :=OR,...NTLS 	 ¡ Q=TI=E OBSLRVAÇÕES 

.1... 	  
i 	 Luto-r?opuloada 	1 

1 $ 4 	 ----1, 
CIGTERNAS P/LGUA1 Reboque (500 Lt) 	 , 

i 	 ;-7uborlu::. (1000 Lt) 

VIATURL.S 

rEsSOLL 

! 3/4. Ton 	 5 Vtr de 1 
1/2 Ton in- 

• 1 1/2 lon 	 dis2oniveis 
1/2 Ton 

Dnibu (50 Pessoas) 

("Ju.tros ti)os 

VrdUR-S 	2 1/2 Ton 
TRANSPO= DE 

1--(;;.tras Ton 
nRGL 	L_ 	 

40 	FOGÕES DE 

BOMBAS DE 
sucçc 

-..:10•5:T0TES 	
To 

Tipo, 
• 

)(,)-1L'S 
„ 
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2.1 — Os constantes do anexo; 
2.2 — Atendimento com urgencia. 

NE0.-1-VT 	,42  ILZ/ 

CONFIDENCIAL 
0 5 

Urgente 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS  

SERVIÇO DE INFORMAÇOES  

ASSUNTO: 	GERALDO ALVES LANES e Outro 	 1ÓPS 

ORIGEM: 	DSI/MJ 

CLASSIFICAÇÃO: ... 

DIFUSÃO: pzm /T.)PF/LIG 

 

ANEXO: Cópia thermo-fax do PB 887/DSI/MJ de 201172. 
Rg. 94/73. 

PEDIDO DE BUSCA N2 001/73  
SI/SR/DPF/MG/31.01.73 

73 

1. — DADOS CONHECIDOS: 

1.1 — Os constantes do anexo. 

2. — DADOS SOLICITADOS: 

Urgente 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/MG POSTO DA ZONA DA MATA - JUIZ DE PORÁ 

1 — ASSUNTO s GERALDO ALVES LANES e Outro 

2 — ORIGEM g 	DSI/141 

3 — CLASSIFICAÇÃO 

4 — DIFUSÃO Imo 

5 — DIFUSÃO ORIGEM e. 

6 — ANEXO Daca fotocópias das informaçãea datadee de 18 e 24/4/72. 

7 —REFERÊNCIA s PEDIDO D2 BUSCA Nn 001/73-8I/SHAPP/UG-31.01.73 

INFOHLAOQ Ag 06/73PZM/DPF 
( 09-02-73 ) 

1. puts  

1.1 	GUALDO ALVES LANES no responde a inquérito. Houve esse 
procediLeato comiam IEDRZ, OZIAE W.À.13acT, ex-prefeito, no 
período de 1967 a 1970, porém mandado arquivar pelo Juia 
de Direito de Carangola (doc. junto). Queêlinforme é o are 
LAUDO OLIUIkA LOUZADA, ex-preeidente da Camara.- 

1.2 - JACY TLVALa ZA 11LVA no 4 prcpristário de feralicia,' 
Imbe 9IW GERALDO AMES LANES, JACY TAVARES LANES é O pra-

eleito aa °aparar).- 
1.3 - Há longos anos usa-tee e viatura da Prefeitura pare fina 

políticos 4 para atender, segundo o Sr. LAUDO O. LOUZA-
DA, è populaça° da Cidade- 

1.4 - O aotorteta HENRIQUE BRAGA, ex-motorista do prefeito 4E0-
RALDO ALVES LANES é o atual Delegádo e Polícia do Muni-
o.plo.- 

1.5 - 	 LáNI.E, exerce, atualLautta atividades comer- 
ciais, cone faxmecautioo.- 

1.6 - o foi noniirposdft a distribuição de amostras gratis de 
remódicu por purte de JüCY WAVkaES DÁ,' SILVA, 

1.7 - Hé estoque de remédioe armazenado no almoxarifedo da pra 
Leitura, muitos já deteriorudou.- 

1.8.- () 14:211ci1p.o nãeJ poma médico, peia o 41ico qme havia, 
Dr. PA,E30 nuwia VERWNI, retirou-se para Carongola, 
trabalLando no INA1 e IPESENG. Dr. VAUSTO trabalhou *a 
°aparva) no período de /966 a 6, contratado pela Secreta 
ria de :;axide de Belo Lorizonte.- 
Com as recentee chuvae o pr4dio da Prefeitura desabou,
soando a funcionar, Prefeitura e Comera, nua &deo co-

rodo de um prSdio 
Xe 	 LVES 	é filho de Antonio Alves Lance • de "3 ,3 

O' À 
0 	 (Cr 	a 	O a 	es, natural de Espera Pells-41°. A que- 
), 	- 	icaçao de JACYsatit4a2VitetíliVA não foi possível obter. 
O 

111/1111ffifilliC  Ç r- r7  U",  ruam 

C 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Em 

Do Ag. AUX 4  de Policia Federal, Jos4 Saad 

Ao Sr. Inspetor Chefe do PZNI 

Assunto Relat6rio (apresenta). 

Sr. Chefe: 

Em aumprime to a determinaçOes de V.S, desloquei-me deste 
Posto ãs 7,-5,0 horas do corrente, para o município de Capara, / 
juntamente com o motorista Policial Ubirajara dirigindo a via - 
tura Ford placa 7884, afim de apurar os fatos constantes do PB 
n2 001/73 SI/SR/DPIY:W31/01/13, cumpre-me informar o seguinte: 

ãs 16,15 horas cheganos no local mencionado, localizando 
iáicialmente o Prefeito eleito nas eleiç3es de 15 de Novembro 
ultimo Sr. Jacy Tavares da Silva, que era Vice-Prefeito na le-
gislatura pasada è Chacreiro natural de 3apara6 posui camin - 
hIo e maquina de beneficiar café, pedi-lhe que nos apressntasse 
ao Presidente da Cá'mara 'Legislativa que se findou, c que foi fei-
to em sya resid;ncia, trata-se de Laurt de Oliveira Lauzada  re - 
sidente a rua Américo de Carvalho ng 22i,  tendo esclareci° reser-
vadamente não censtar que o ex-  refeito 1  Geraldo Alves Lanes pro-
P-rietariO-UTM:ftílcia -Posto  Socorro Sa.o raldo,  fILW-d -Afitonio  
Alves de Lane e Pepita Almeida Lanes de 41 anos  casado  natural de 
12-spera ;Teliz 	tivesse envolvido em inquerito administrativo,  ter.- 

exi i o .oaumentos que comprometeram o ex-prefeito Pedro dZias 
Berbert, referente ao mandato de 1967 a 1970, conforme copia de 
documente) anexo, o referido reside atualmente em Juiz de Fora, a 
rua Dr. Sebastiao de Andrade n2 441 Bairro de El Dorado, esclare-
ceu que somente o que sabe a respeito do ex-prefeito Sr. Geraldo, 
é que Nilton Antonio de Souza teabalhau na Prefeitura cerca de 5 
(cinco) anos, prestava serviços de varias espécies, ganhava (.1  
5,00 Cinco cruzeiros por dia e depois passou a 4.anhar Cr$ 240,0. 
(duzentos e quarenta cruzeiros ) mensais, de inicio recebia pon - 
tualmente seus vencimentos depois passou a receber com atrazo, o 
que levou o Sr. Nilton Antonio de Souza, se queixar do Prefeito 
ao Sr. Promotor de JUstiça que func ona em Carangola , entretan-
to o Presidente da Cg,mara entrou em acordo com o Prefeito sendo 
pago ao Sr. Nilton a importancia de Cr$ 2.400,00 (dois mil e / 
quatrocentos cruzeiros) dkvididas em quatro paecelas, procurei 
localizar o Sr. Nilton em Sua residÉncia a 5 quilometros de distan-
cia de Capara6 tendo confirmado o ocorrido. Quanto a distribuição 
de medicamentos amostra grdtis, pelo ex-preceito Sr. Geraldo, ..o 
trY=pre-n:Et-é—av-Cãmetrec--t1-ãíi-ceu desconhecer este fato, somente 
STJ,be -q-ttê—o Dr. Fausto que atendia os in 
xouce—o4 v&rios-atos e-  Tue se encontra residindo en Ma - 
i--51---d-é---i'egresso procurei localizar a Dr. Fausto Hippott Ver-
dini .com consultOrio na Galeria Simone, na ':Trua Pedro de Oliveira 
l'9r-1"5 sala 11 que declarou o seguinte: Que serviu aquele municí-
pio de Capara6 de 1966 ate Março de 1968, contra::: Secre- 
taria 	motivo de 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

haver transferido sua residencia do município de Espera Feliz para 
a cidade de Çarangola, tornando-se impraticavel a assistencia  aque-
la unidade sanit4rià 1-5<l?ib;atUaIte~--ii1-4 do Sãfrego do I.Nn_a4 

in-431-b-eiado no IPSENG. Devo esclarecer---que verifl-
quei os estoques de medicamentos armazenados no Almoxarifado da-
quela Prefeitura de Çapara6, onde encontrei o seguinte medicamen-
tos: Thia Bem (comprimidos) 3 vidros grandes e 7 pequenos, Viole - 
ta de Genciana 2 vidros, Thia bem liquido (27 caixas, Giarlani 
liquido (33 caixas), Benzafacil (supençeo) 2 caixas com 25 frascos 
cada, Atropinase (50 vidros), Wicilin /MOO 100 frascos ampolas e 
100 ampolas diluentes, Pyr Pana liquido (36 caixas), ceringa ipo-
d4mica de 20cc. (4 unidades) e de 0 cc (4 unidades, Stelga4ina ' 
gotas (10 caixas), Soluçao de Adrenalina (99 ampolas), e varios 
outros medicamentos, encontrei tamb4m una caixa 3e madeira conten-
do vfi.ios medicamentos deteriorados. 

Quanto ao uso da viatura da Prefeitura para fins polTetieo 
esclareceu o ex-presidente da (I-Imara que realmente o motorista Hen-
rinue Braga filho  de Itenahio Henrique Braga e ate atualmente exer-
den=T-d-6-15S-iegado de Po“cin de Caparao, fazia campanha pol4ti-
ca na referida viatura, poisl\a longos anos tal weltica era exercida, 
mais também ao atendimento 4s necessidades prementes do povo de Ca-
parai). Regressamos a esta S4de 4s 19,30 de dia 07 do corrente. 

h- o que me compete informar. 

Juiz de Fora, 08/271973. 

Complementação: 
1 - Distribuição de amostra gratis, não foi confirmada. 

2 - Filiação de Jacy Tavares da Silva, não foi conse 

guida em virtude da confusão reinante em consetluencia 

do desabamento do prédio da Prefeitura e pela circuns-

tricia do mencionado se achar ausente de Pacaraó. 

3 — im oonsequencia do desabamento do prédio da Prefei-

tura, Caiara e Prefeitura funciona em um comodo ao lado 

do prédio desabado. 

as6a-loaa?a-C4e----‘‘L-144jeie 
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Ag. Aux. de Polícia Federal, Jose Saud Abrhao. 

Sr. Inspetor Chefe do...?Zà; 

Relatório (apresenta). 

111, 	 Sr, Chefe: 
Em cumprime to a determinaOles de V.S, desloquei-me deste 

PBstc &e 7,10 horas do corrente, para .) MUníCIpi0 de Capara6, 
juntamente com o metorista Policial Ubirajara dirigindo a via - 
tura Pord placa 7884, afim de apurar os fatos constant;es do PB 
nQ m/73 WaR/DP7/n/31/01/13, cumre.eme informar o seguinte: 

113 16,15 horas chegaees no local mencionado, localizando 
iejiclalmente o Prefeito eleito nas eleiç'ões de 15 de Novembro 
Ultimo Sr. Jacy Tavaree da Silva, que era Vice-Prefeito na le-
gislatura pas ada e Chacreiro natural de Capara S poseui camin - 
hâo e maquina de beneficiar caf4, pedi-lhe que nos apres - ntasse 
ao Presidente da Câmara Legislativa que se findou, o que foi fei-
to em qui resid;ncia, trata-ue de Laart de Oliveira Louzada re - 
sidente a rua Am4rico de Cervalho nP 221, tendo eeclarecto reser-
vadamente não e nstar oue o ex-peefeito Geraldo Alves Lanes, pro-
prietario da Farmácia Meto Socorro São Geraldo, filho de Antonio 
Alves de Lane e Pepita 41meida Lanes de 41 anos casado natural de 
Espera Feliz, tivesse envolvido em inquerito administrativo, ten-
do exibidc docameaos que casprometeram o .x-prefeito Pedro Ozias 
Berbert, referente uo mendeto de 1967 a 1970, conforme c6pia de 
documento anexo, o referido reside etualmeate em Juiz de fora, a 
rua Dr. Sebastião de Andrade ne 441 Bairro de El Dorado, esclare-
ceu que somente o que cabe a reeepelto do ex-prefeito Sr. Geraldo, 
4 que Nilton Antonio de Souza teabalhou na Prefeitura cerca de 
x cinco) anos, preetava serviços de eeirlas esp4cies, ganhava 0$ 
5,00 Cinco cruzeiree por dia e depeie passou a canhar Cr$ 240,0 
(duzentos e quarenta cruzeiros ) mensais, de início recebia pen - 
tualmente seus vencimentos depois pessoa a receber com atraso, o 
que levou o Sr. Nilton Antonio de Souza, se queixar do Prefeito 
ao Sr. Promotor je JlIstiça que func ora em Carangola , entretan-
to o Presidene da Cansara entrou em acardo com o Prefeito sendo 
pago ao Sr. Nilton a eleportancia de Cr$ 2.400,00 (dois mil e / 
quatrocentos cruzeiros) ditivididas em quatro paeeelaa, procurei 
localizar o Sr. Xilton em Sua residencia a 5 quilometros de distan-
cia de Capara6 tendo confirmado o ocorrido. Quanto a distrihuição 
de medicamentos amostra grLft.!s, pelo ex-prefeito Sr. Geraldo, o 
ex-presidente da amura esclareceu desconhecer este fato, somente 
sabe que o Dr. Fausto que atendia os indigentews em Capara6, dei-
xou de faze-los het v4rios anos e que se encontra residindo eu Cá - 
rangola, de regreaso procurei localizar o Dr. Fausto Hippott Ver-
dini com consultório na Galeria Simone, na rua Pedro de Oliveira 
nQ *5 sala 11 que declarou o seguintes Que serviu aquele municf-
pio de Capara6 de 1966 ate Março de 1968, contrat do pela Secre-
taria de Sadde de Belo Horizonte, deixou a função por motivo de 

Continua: 
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haver transferido sua residencia do munic/i4o de Espera Feliz para 
a cidade de Carangola, tornando-se impraticavel a assistencia aque-
la unidade sanitária, pois atualmente ala; do emprego do INPS 
também medico cf denciado no IPSENG. Devo esclarecer que verifi-
quei os estoques da medicamentas armazenados no Almoxarifado da-
quela Prefeitura de Capar, aade encontrei o seguinte medicamen-
tos: Thia Bem (comprimiSos) 4 widros exandee e 7 pequenos, Viole - 
ta de Genciana 2 vidros, Thia bem liquido (27 caixas*, Giarland 
liquido (11 caixas), Benzatacil (supenç,o) 2 caixas com 25 frascos 
cada, Atropinaee (50 vidros), Wioilin 111)00 100 frascos ampolas e 
100 ampolas diluentes, Pyr Pana liquido (16 caisan), ceringa ipo-
démica de 20co. (4 unidades) e de 10 cc (4 unidades, Stelgagina ' 
gotas (10 caixas), Soluçlc de Adrenalina (9Y ampolas), e vários 
outros medicamentce, encontrei tambgm lir.11 caixa 	madeira conten-
do vários medicamentos deteriorados. 

Quanto ao aso de vlasura 	Prefeitura para fins politi o 
esclareceu o ex-pre9ident2 da Camara que realmente o motorista Hen-
rique Braga filho de Itenchio Henrique Braga e gge atualmente exer-
ce o cargo de Delegado de Policia de Capara6, fazia campanha po14ti—
aa na referida viatura, pois ,a loalgoa anos tal prdtica era exercida, 
mais também ao atendimento ás necesaidades prementes do povo de Ca-
para& Re6ressamos a asta Séde 48 19,10 de dia 07 do cciarente. 

É o q:ue ne compete informar. 

Juiz de Fora, 08/2/1973. 

'doa Sala, Abrahão Ag. Pol. Fede 

Complementação: 

1 - Distribuição de amostra gratis, não foi confirmada. 
2 - Filiação de Jacy Tavares da Silva, não foi conse - 
guida em virtude da confusão reinante em consequencia 
do desabamento do prédio da Prefeitura e pela circuns-
tância do mencionado se achar ausente de Pacara6. 
3 — Em consequencia do desabamento do prédio da Prefei-
tura, Camara e Prefeitura funciona em um comodo ao lado 
do prédio desabado. 

r-e_sesafes.-asesa( 
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10 DA JUSTIÇA 
DLICIA FEDERAL DE SEGURANÇA 

1/Y 

CON FIDENCIAL 

Marco Aurélio Raphaele outros 

LelatOrio s/n - DOP/DOPS 

CAÇÃO: 	4. • 

1:Mj 	Pasto de Juiz de Fora 

?ELO DE EWCA NQW 
(16 	ABR 

?)ados,  Conhscidos: 
. O constante do THERMO-FAX em anexo. 

ados Solicitados: 
- Levantamento de Antecedentes 
- Outros dados julgados teis. 
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ETNISTgRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAEErTO DE POLICIA FEDERAL 
Pop.S. . DIVISA() DE OLDEM POLITICA E SOCIAL 

r- 
CONFIDENCIAL 

ASSUNTO: Ger& Junge* Wenzel 
ORIGEM s PB. 19/68/SDR/MG 
DIFUSAO: DRs SDRs/DPF e DOP/DOPS 

-2: 	Serviço de Inf,r. 	••:t°'-t   t4 • i  0' O 	 G,V• 

eni POIStç' 

papo DE BUSCA Nu473 
(13 dez 68) 

‘."• Dados Conhecidos: 
a - GERD JUNGEN WENZEL„ pastor da Igreja Presbiteriana da cidade de Gover. 

nator Valadares/MG, criador do Grupo de Ação Comunitirtn, membro da 
Juventude Comunista da Alemanha Oriental, frequentou a Faculdade de 
Teologia da Igreja Metodista Livre do Brasil° 

b - Consta que reside em São Paulo em companhia de sua genitora° 
O . Presune -se que tenha entrado no Pais irregularmente, 
d . g indiciado no Inquérito nQ 47/68 desta SDR/MG, incurso nos artigos / 

11, 12, 21, 23, 33 par£gralo tinia% 36 "In fine" 38 do III e VII do 
Des. Lei 314 de 15.03.67„, 

1 

D21105 Solicitados: 

a . qualificação; 
b - Localização e detenção; 
e • Outros dados julgados úteis° 

O DESTINATÁRIO É RESPONSÁVEL 

PELA MAMUTE :;.ÃO CO SIGILO DESTE 

DOCUMENTO. (Art. 62. Cec. N.° 60.417/67 

Regulamento para Salvaguarda de Assuntos 
Sigilosos). 
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GILENE MENDES CAMPOS - Rua Floriano P eixoto 912- Juiz 
de Fora, Tel 1495. 

HÉLIO 'MENDES FERREI - Rua Morais e Castro 750 -Juiz 
de Fora - Tel 4060. 

MINISTÉRIO DA ~A 
D. P E - POLICIA FEDERAL DE SEGURANÇA 
SUBDELEGA3IA _."22-c -"t  

ASSUNTO: RAIMMO METÇTDEn -qinrarRA., 

ORIGEM: DOPVDP' 

CLASSIFICAÇÃO: ---- 

Presidente aa U2E/MG 

DIFUSÃO: PO"TO De DPF ZONA DA MATA 

PEDIDO DE BUSCA N211/68  

( 14 AGO 68 ) 

1.- DADOS' CONHECIDOS: 

Os nomes abaixo constam de 
residencia de RAIMUNDO MEM) 
UEE/MG, elemento indiciado 
tudantil. 

una relaa'o aloreendida na 
ES FER=A, Presidente da 
em IM sabre arritaço es- 

2.- DADOS SOLICITADOS: 

- Levantamento de antecedentes e atividade atuais dos 
elementos acima citados. 

- Outros dados julcaaos úteis. 

-.X -X -X. -X -7,r. -X 

DPF 43Av. -7 O 0 .P 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

POSTO DA ZONA DA MATA, DA SUBDELEGACIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

POLICIA Fã)ERAL NO ESTADO DE MINAS URAIS. 

Refer;ncia: - PB. 112 11 de 14/8/68. - SDR/DPF/MG. 
Assunto: 	- RelatOrio das sindicÊncias realisadas. 

Senhor Chefe da TOPS/PZM: 

Em atendimento as ordens de V. S2., e de acõr 
do com o PB., em pauta tenho a informar que: 

1. 	 RAIMUNDO MENDES FERREIRA, brasileiro, natural 
de Ri 0 Pombo, neste Estado, com 21 (vinte e um) anos de idade, sol-
teiro, estudante, filho de Dnar Mendes Ferreira e de Cléa Cerqueira 
Mendes, residente à rua Benardo Guimarães n2 67 - fundos, em Belo / 
Horizonte, quando das suas vindas a Juiz de Fora, hospeda-se na re-
sidância de seu tio Helio Mendes Ferreira. Segundo sindicâncias e / 
investigações, ficou evidenciado que em 2/4/68, participou da  Assem 
biela realisada na Faculdade de Medicina, foi presidente da UEE/MG, 
no biânio de 1967/1968, consta também que no dia 24/4/68, realizou/ 
reunião convocada pela UEE/MG, por ele presidida, foi orador da con 
centração havida em fres,ite à Assembleia Legislativa, tendo usado /7 
termos ofencivos ao governo, participou de reunia do Conselho da / 
UEE/MG, segundo informaçges hospedou em sua residencia o represen - 
tante da UNE, José Carlos Moreira de Mello, identificado como mili-
tante da AçãO POPULAR (AP), mandou imprimir cslivretes "GUERRA DE // 
GUERRILHAS", apreendidos na Grafica Editora Pioneira, num montante/ 
de 3.000 (tress mil) exemplares), foi presidente da UEE/MG, desde ou-
tubro de 1967, participou de todas as manifestaçges estudantis, no 
meado de 1967, esten em Juiz de Fora, trabalhando em prol de sua/ 
candidatura à presidencia da UEE/MG, tendo feito movimento junto às 
massas proRagando os objetivos da UNE, e da UEE/MG, compareceu na / 
concentraçao Operária realisada na Secretaria de Saúde em março de 
1968. Em IPM, em que foi indiciado confessou que mandara imprimir / 
os livretes "GUERRA DE GUERRILHASP, com a finalidade de conseguir / 
dinheiro para a EE/MG, e que a UNE, ewtá vinculada à "OCLAE" (Orga 
nisação Continental Latino Americano de Estudantes), mantendo ali 7 
como seu representante o estudante José Jarbas Saraiva Cerqueira. / 
Foi integrante da comissão de organisação do congresso da UNE, e es 
sa comissão era dirigida pela UEE/MG, compareceu ao Congresso da /7 
UNE, realisada em São Paulo, na qualidade de representante da Facul 
dade de Direito de Uberlândia, tomou parte na reunião do conselho 7 
da UNE, realisada em Belo Horisonte em agosto de 1967, tal reunião/ 
visava programar manifestações estudantis preconizadas pela UTIE, // 
compareceu a uma reunião do conselho da UNE, em Curitiba no mes de 
novembro de 1967, ne mes de março/68, foi definiti mente integrado 
como militante da AP, fazendo parte da seçao da UE MG, recebeu im- 

- cont. - 	 ( fls. 2. ) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

(Cont. do relatOrio das sindicancias realisadas, referente ao PB. n2. 
11 de 14/8/68), SDR/MG. 

recebeu iwpressos de propaganda da AP, os quais foram apreendidos em 
sua residencial  frequentou diversas reuniUs da AP, em casa de ele - 
mentos militantes, além de outras de DiretOrios Academigos. 

2. CILENE MENDES CAMPOS, "falecida" a 17/5/68, / 
conforme atestado de Obito n2 55.978, do CartOrio COBUCCI, localisa-
do a rua Barbosa Lima n2 231 nesta cidade, foi sepultada no Cernite - 
rio Municipal de Juiz de Fora, no dia 18/5/68, guia n2 24, Máusodo - 
leu n2 219 da 10 quadra. Sepultamento feito pela Funerária Nossa Se-
nhora da Candelaria Ltda, situada à rua Batista de Oliveira n2 405 / 
nesta cidade, e registrado no livro ribbfê o n2 20.138. Era a faleci-
da villva, com 53 anos de idade, filha de Alcebiades Mendes Ferreira, 
e de Analia Homem Mendesx  residente à rua Santo Antonio n2 524 apt./ 
103 nesta cidade, éra irrpi de Hélio Mendes Ferreira. 

3. HÉLIO MENDES FERREIRA, filho de Alcebiades // 
Mendes Ferreira e de Analia Homem Mendes, é Juiz de Direito em dispo 
nibilidade, em virtude de extinção da Comarca onde tinha exerci2io,/ 
desde que foi colocado em disponibilidade, transferiu sua residencia 
para esta cidade à rua Morais de Castro n2 750, onde montou escritO-
rio de Advocacia, na rua Hálfeld n2 805 sala 1103. Advoa no crime e 
no civel, é irmão do Deputado Federal DNAR MENDES, tambem é tio de 
Raimundo Mendes Ferreira, ex-presidente da UEE/MG, conforme sindican 
cias até a presente data não tem vinculaçUs politico-partidarias.- 

DADOS SOLICITADOS E JULGADOS TEIS. 
a) 	 CILENE MENDES CAMPOS, era o nome da falecida/ 
e não como viera no PB., n2 11 de 14/8/68-SDR/MG. 
h) 	 Segundo sindicancias a falecida vendera a ca-
sa da rua "Marechal Floriano n2 912, para o senhor Sergio Ferreira, / 
que atualmente está fazendo obras de reparos na mesma. 

c) 	 2uanto aos antecedentes penais, nada consta / 
na Seção de identificaçao da Delegacia Regional de Policia desca ci-
dade. 

Conforme siridicâncias e investignSes por mim 
realisadas, passo as mai5s de V. Se., o resumo de tudo o que foi apu-
rado. 

É o que me cuJipre a informar. 

Juiz de Fora - MG, 3 de outubro de 1968. 



	 CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I EXÉRCITO — 4a. RM-4a. DI 

2a. SEÇÃO — EMR/4 _ 

L ASSUNTO 	Atuação de Estudantes (NECÊSIO TAVARES TOSTES)FILHO 

2. ORIGEM 	4g RIl 

3. CLASSIFICAÇÃO: 13-3 

4. DIFUSÃO 	DVS/JF — 2PF J7 — Arq 

5. DIF. ORIGEM 

6. REFERÊNCIA : RPB 5/68 HGJF e Arquivos 2g jec 

7. ANEXO 

PEDIDO DE BUSCA Ng -"O /68/E/2/4g RM 

1. DADOS CONHECIDOS 

a. NEC2SIO TAVARES TOSTES FILHO, estudante de engenharia, filho do 

Dr NECÉSIO TAVARES TOSTES, ex-diretor da Fac Odontologia, sobri-

nho do promotor Dr SIMÃO DE FARIA, é tido como elemento agitador 

do meio estudantil, reacionário às autoridades e elemento de ten-

dncias esquerdistas. 
Por outro lado é também citado como democrata que atuou contra 

PAULO LOMAR para eleição do DOE visando combater a chapa que se 

dizia esquerdista. 

b. Nestas condiç3es criou-se uma contradição sabre sua personalida 

de. 

2. PEDIDO 

Dados que permitam levantar a contradição e definir bem a atuação 

do marginado. 
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FICHADO 	 „ e 
NECtSIO JOS)! FARIA  TAVARES:  brasileiro, natural de Juiz de 
Fora, MG, com 21 ANOS, nascido em 5 de julho de 1946, sol—
teiro, estudante, filho de Dr. Necésio Tostes Tavarea e ' 
Cordélia Faria Tavares, residente à Av. Pr. Joed Proc6pio' 
Teixeira, no 30, apto 30 — Edifício Marina — bairro Bom / 
Pastor. 

"CURRICULUM VITAE"  

Formado no curso ginasial, em dezembro de 1961, pelo ' 
Colégio São José de Juiz de Fora, onde tarbdm cursou o 1° e 2° a—
nos do Curso Científico, ocasigo em que se inscreveu como candida 
to à una bolsa de eatUos de 1 (hum) ano nos Estados Unidos da 
mérica, oferecida pela A7MTICATi FIELD SERVICE.  

Cursou o 3Q ano Científico, ainda no Colégio São Josd, 
até :ank.o de 1964, quando foi aceito como bolsista para o ano es—
colar 1964/19658 

Cursou o 49  e intimo ano da FULLERTOX UUION RIM SCHO—
OL, na cidade de PULLERTON, Condado de Orange, Loa Angeles, Cali—
f6rnia, Estado Tnidoo da América. 

Diplomou—se, com altas honras, pela F.U.N.J., em jun — 
nho de 1965. 

Prestou vestabular, e foi admitido, à Escola de Engenha 
ria da Universidade P deral de Juiz ue -Jora, em fevereiro de 1966, 
ocupando o 37o lugar. 

Foi proaovido 2a. sírio cm dezembro de 1966 e à 3a. ' 
em dezembro de 1967. 

OUTRAS ATIVIDADES: 

Formado em Datilografia, pela Escola Remington, em 
20 de junho de 1960. 

Aprovado, em concurso, para Auxiliar de Escrevente 
do Banco do Bracil, em novembro do 1964. 

Agraciado, por serviços prestados à coletividade ' 
por: 

LIONS CLUB Wect Fullerton ( placa de bronze e certificado) 
Cr.MARA DOS VEREADORES e PREFEITURA — Fullerton (certificado) 
KEWANEE CLUB — Fullerton ( certificado de participação). 

Ex—profesoor da Aesociação Cultural Draeil—Estados 
Unidos. — Professor do Instituto Viana Jelnior (juiz de fora), da 
oade ira de Inglgs para o exame de madureza (científico em um ano). 

Professor do Curco Baependi, preparatdrio ao vesti—
bular de Medicina, ParmJcia, Of ntologia e Bio—Química, na cadeira 
de Inglgs. 

Professor do Curso Baopendí, preparatdrio ao exame' 
de madureza (ciantlfico em um ano) na cadeira de IngiSs. 

Profeesr de Inatítuto de Idiomas Yázig, contratado 

Professor particular de Inglge — ConversaçRo. 
Publicou Apostila de Inglga — tradução — para vesti 

bular de Medicina, rarmdoia, Odontologia e fio—Química. 

aUTROS DADOS:— Moço apolítico, apreeenta—se sempre a seus colegas' 
como de tendgnciaa diroitistas. Não admite ideologias conta4riaa I 
ao regime vigorante no Pais. Calado, eotudioso, nunca se envolveu' 
em política universitdria, a não ser quando se opôs flagrantemente 
ã. candidatura do acadgmico considerado esquerdista — PAULO JOSÉ VIL 
LEIA LOMAR — à presidgncia do DCE. 

para 1968. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

 

Em 

Do 

Ao 

Assunto 

Dados Apurados: 
1 - Necésio José Faria Tqvares e não Necésio Tavares Tostes Filho, 

brasileiro, natural de Juiz de &ira, com 21 anos, nascido em 5/7/1946, soltei-
* e,tudante, filho do Dr. Necésio Tostes Tavares e de CorGelia Faria Tava-
res,r idente na Av. Dr, José ProcOpio Teixeira, n2 30, apt. 30, edificio Marina 
Bairro Bom Pastor. 

2 - Atualmente estudando engenharia na 3a. serie. 
3 - Aprovado em concurso para Auxiliar de escr vente do Banco do Br,  

sil em 1964; 
y eursou o 4Q e o Ultimo ano da Fullerton Union High School, na ci 

dade de Fullerton, Condado de Orange, Los Angeles, California, Estados Unidos 
da América; onde diplomou-se com honras.- 

„çf--- Agraciado por s rviços prestados, pelo 'dons Club - West Fufler-
ton (placa de bronze e certifica), idem pela Camara dos Vereadores e Prefei - . 
turaltta mesma cidade (certificado),idem pelo Kewanee Club, tambem da mesma 
cidade (certificado de partifipação). 

A

$ - 2x- Foi professor da Associação Gultural Brasil Estados Unidos. 
Atualmente é professor do Curso Baependi, preparatorio ao 

Vestibular de Medicina, Farmacia, Odontologia e Bio-4himica, na cadeira de 

ingle's; 	 •-; 
	

• 

Publicou apostilas de inglesl-tr.  dução rara vestibular de 

Medicina, Farmacia, Odontologia e Bio-Quimica. 

Outros dados4)- apresenta-se sempre no meã dos seus colegas, com tend'encias 
direitistas, não admitindo ideologias contrárias ao regime vigorante no Pais. 
,Moço estudioso, afastado das atividades politicas universitárias, com exceção 
apenas, quando fez oposição dlagrante a candidatura do academie° considerado 
.esquerdista Paulo José Vilela Lomar, à preside'ncia do DCE.. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
D. P F - POLICIA FEDERAL DE SEGURAM; 

\.. 	
SDR/MG - ASTO DA ZONA DA MATA (Juiz de Fora,MG) 
Turma de Ordem Polltica e Social 	- CONFIDENCIAL - 

ASSUNTO: Atuação de Estudantes (NECÉSIO TAVARES TOSTES FILHO) 

ORIGEM: 4a. RM. 

CLASSIFICAÇÃO: B.,.3 

DIFUSÃO: Dvs/jp Dpipinp 

= PEDIDO DE BUSCA Ni) 10/68/E/2/4a.RM  = RESPONDE 

DADOS APURADOS: 

1 - Necesio Jose Faria Tavares e não Necesio Tavares Tostes 
Rilho - brasileiro, natural de Juiz de Fora, com 21 anos de ida-
de, nascido e, 05.07.946, solteiro, estudante, filho do Dr.Nece-
sio Tostes Tavares e de Cordelia Faria Tavares, residente na rua 
digo, na Avenida Dr. José Procópio Teixeira n2 30, apt2 30, edifi 
cio "Marina" - bairro Bom Pastor. 

2 - Atualmente cursando a 3a. serie de Engenharia, em JF. 

3 - Aprovado em concurso para Auxiliar de Elscrevente do Ban 
co do Brasil, em 1964. 

4 - Cursou o 42 e o último ano da Fullerton Union High Scho-
ol, na cidade de Fullerton, Condado de Orange, Los Angeles, Cali-
fórnia, Estados Unidos da América, onde diplomou-se com honras. 

5 - Agraciado por serviços prestados, pelo "Liona Club"-West 
Fullerton (placa de bonze e certificado), idem pela Camara de Ve-
readores e Prefeitura da mesma cidade (certificado), idem pelo... 
Kewanee Club, também da mesma cidade (certificado de participação). 

6 - Foi professor da Associação Cultural Brasil Estados Uni-
dos. Atualmente é professor do Curso Baependf, preparatOrio ao 
vestibular de Medicina, Farmácia, Odontologia e Bio-Química, na 
cadeira de inglês. 

7 - Publicou apostilas de inglês - tradução para vestibular 
de Medicina, Farmácia, Odontologia e Bio-QuImica. 

OUTROS DADOS: 

Apresenta-se sempre no meio dos seus colegas, com tendências 
direitistas, ngo admitindo ideologias contrárias ao regime vigo-
rante no País. Moço estudioso, afastado das atividades polfticas 
universitárias, com exce2go, apenas, quando fez oposiçgo flagran-
te à candidatura do academie°, considerado esquerdista, Paulo José 
Vilela Lomar, à presidência do DCE.- 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL  
SUBDELEGACIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS  
03c/ 

1/~ 
ASSUNTO: RAFAEL DE SOUZA 
ORIGEM : DSI/M 	 )4/P  AT 	447.9 
CLASSIFICAÇXO: 

DIFUSXO: POSTO DA ZONA DA MATA - Juiz de Fora 

Ref:PB254/SI/DO 

PEDIDO DE BUSCA N2009/68  
( 3 JUN 68 ) 

1.- DADOS CONHECIDOS  
Consta que RAFAEL DE SOUZA, residente à Av. Coronel Vidal n2 
455 - Juiz de Fora/MG, estaria sendo perseguido pelo Serviço 
de Segurança da Central do Brasil, tento até, em certa ocaisão, 
sido preso. 
Consta ainda, ser RAFAEL DE SOUZA funcionário aposentado e que 
o motivo da perseguição teria como causa a desocupação de um 
imóvel. 

2.- DADOS SOLICITADOS: 

-Veracidade 
-Qualificação e antecedentes de Rafael de Souza 
- Motivo da perseguição 
-Nome dos elementos que estariam perseguindo o marginado 
-Outros dados julgados úteis. 
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MINISTÉRIO DA strorscx 
D.P F - POLICIA FEDERAL DE SEOURANC:'" 

SDR/MG - Pasto da Zona da Mata (Juiz de Pora,MG) 
Turma de Ordem Politica e Social - CONFIDENCIAI - 

ASSUNTO: RAFAEL DE SOUZA.- 

ORIGEM : DSI/MIT 

CLASSIFICAÇÃO: o —. 

DIFUSÃO: PCsto da Policia Federal (Juiz de Fora,MG) 

Refs PB254/SI/D0.- 

PEDIDO DE MECA N2 009(58  

( 3 jun 68 ) 	=RESPONDE= 

DADOS SOL1C1TAUOS: 

a) - VERACIDADE: - Sim.- 
b) - QUALIFICAÇXO E ANTECEDENTES DE RAFAEL DE SOUZA: - Filho de 

0114pio Inácio de Souza e de Maria Rufino de Souza, nascido 
em 1907, casado, runnton4rio aposentado da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, residente na Avenida Coronel Vidal, 455, 
em Maria no Procjpio, nesta cidade (à margem da linha férrea 
da EFCB). - Aposentau-se ap6s 41 anos de serviços, nunca ten 
do sofrido uma reDreensui7Le, siquer, de seus superiores.- 

c) - WO"TVO 1)A PERSEGUIÇXO: Fov4e10 a desocupar a casa onde re 
sitie, pertencente ao patrimonio da Estrada de Perro Central 
do Brasil.- 

d) - NOMES DOS ELEMENTOS QUE ESTARIAM PERSEGUINDO O MARGINADO: - 
Dr. Haroldo e Mestre Ventura, servidores da EFCB.- 

e) - OUTROS DADOS JULGADOS /TEIS: - Há alguns meses o marginado 
foi chamado pelo Chefe do Serviço Juridico da EFCB(C.D.J.2), 
Dr. Castilho, para regularizar a si'amçzTo da referida reei-
dAncia, isto 4, desootrpd-la no prazo de trinta (30) dias,o-
casigo em que pretendera forçar o marginado a assinar um do-
cumento, que o obrigaria ao cumprimento do prazo estipulado. 
Tendo sido chamado pelo Sr. General, Chefe do Setor de Segu-
rança da Central do Brasil, deixou de atende-lo, por motivo 
de do2nça. No dia 16 de abril do corrente ano, chegou à sua 
residencia uma guarniçgo da Rádio Patrulha da Policia local, 
ordenando ao marginado que a acompanhasse, por ordem do cita 
do Sr. General Chefe da Seguraaça da EFCB. Recusando-se a — 
acatar a ordem, os patrulheiros o obrigaram a entrar na via-
cura da EL?, levando-o à presença do Sr. General, ocasigo em 
que foi ilformado de que estava detido, tendo permanecido nes 
aa situaçao umas 2 horas, aproximadamente, ali ouvindo impro-
périos e sido aubmetido a vexames injustificáveis.- 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I EXÉRCITO — 4a. RM-4a. DI 

2a. SEÇÃO — EMR/4 

L ASSUNTO 	: Atividades do Ca p R/1 LINO FERREIRA LIMA 

2.  ORIGEM 

3.  CLASSIFICAÇÃO: 

4.  DIFUSÃO DPF/PZM::-. Arq.  

5.  DIF. ORIGEM 

6.  REFERÊNCIA Info 475 Ch/68/I Ex 

7.  ANEXO 

PEDIDO DE BUSCA NQ -45 /68/E2/4§ HM 

1. JADOj CONHECIDOS  

Consta que o Cap R/1 LIi\O FERREIRA LIMA teria chefiado o Posto 

Zona da Mata desse DPF. 

2. PEDIDO 

a. Veracidade do fato 

b. Outros esclarecimentos julgados Ilteis. 

019 
CONFIDENCIAL 

• 

• 
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MINISTÉRIO DA JusIncA 
D.P F-POLICIA FEDERAL DE SEGURAW 

SDR/MG - Pasto da Zona da Mata (Juiz de Fora,MG) 

ASSUNTO: LINO FERREIRA LIMA 

ORIGEM: SI/DO/T.1)P, 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: POSTO DA ZONA DA MATA (Juiz de Fora,MG) - SDR/DPF/MG.-

Ref.: PS nQ 138/SI/DO.- 

PEDIDO DE BUSCA 008/68 	(RESPONDE) 

17.05.1968 

1 - DADOS CONHECIDOS:- 
0 Cap. R/1, LINO FERREIRA LIMA, durante o ano de 1965, dis- 
tribuiu diversas carteiras a seus informantes. 
As carteiras estio_assinadas pelo Cap. R/1, LINO FERREIRA 

LIMA, como Chefe de SDZM, 

2 - DADOS SOLICITADOS:- 
Veracidade: sim,- 
Nomes dos informantes: apenas um identificado - GERALDO MEN-

DES DA SILVA.- 

Estava autotizado o marginado a conceder porte de arma para 
defesa pessoal ? Ignora-se,- 
Pertenceu em alguma época ar Departamento Federal de Seurãn 
ça Páblica, atual DPIP ? Sim, foi Chefe da SDZM (atual Poste 
da Zona da_Mata).- _ 
Cutros dados julgados áteis: em parte datada de 11.05.968, n 
Agente Aukiliar de Polícia Federia, ALTIVO JACINTHO DE ARAtJO, 
do efetivo do PZM/SDR/DPF/MG (prnt.580/68-PZM), fez entrega 
de um cartão de identidade, sem número, datado de 22.02.965, 
distribuido a GERALDO MENDES DA SILVA, conferindo-lhè as fun-
ç7;es- de AGENTE do Serviço de Repressio ao Conttabando-e Desca-
minhe e facultandb-lhe o potte de arma. Este documente, que 
eãtá assinado pele tareinade, foi encOntritdo na via publica, 
por terceiros, que o fez chegar às maos do Agente comunicante. 

Anexos- c6pia, em "thermn-fax", do e)f.ng 10, de 01.12.90 do sucos- 
do rwi'grinadm, na Chefia do PZM/SDR/DPF/MG.- quanto 

ao cartao de identidade de Geraldo Mendes da Silva.-  
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DPF— POLÍCIA FEDERAL DE SEGURANÇA 

DIVISÃO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 

ASSUNTO: Atividades do Cap. R/1 LINO FERREIRA LIMA 

()KGM: 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: 	DPF/PZM — Arq. 

Referência: Info 475 Ch/I —Ex. 

PEDIDO DE BUSCA N2  168/68/E2/42 RM ( Resposta) 

1. DADOS CONHECIDOS  

Consta que o Caitão R/1 LINO FERREIRA LIMA teria chefiado o POsto 

da Zona da Mata des- e DPP. 

2. PEDIDO 

a. Veracidade do fato — sim 

b. Outros esclarecimentos julgados áteis, cópias anexas  

• 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

(CONFIDEI\(VL) 

(tf polir  
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ASSUNTO*. LUIZ CARLOS TURES MARTINS (DIRETOR DO GINISIO OS-
WALDO VELLOSO ONEG ) 

/mul t. 1:EPOL Ld ALÉM PARAIDA 
grusZoi—  2a sEÇ/RATR-4/$1P DVS-BR/- DPP/PZM.JY/. ARQUIVO 
REFERINCIA:- Rdg 040/DR3P-SVS-411/ - C/P. 80/68/DEPOL-AP-MG, de 

2241/68 

1811:1113:1123::111:33 	Ilti 

Ilrunçar." qlrig-pAYP3'Srkt8  

Para conbe:imento dessa Agenoia e os fine julgados 
..dineoesedrios, tranecrevemos a in£ormação sabre o levantaniento da 

vida pregressa do Professar LUIZ CARLOS TURES MARTINS, por nem * 
(..)solicitado à Ideletd,acia de Policia de ALÉM PARAIBA.220  em data de 

05111/1968* 
1 	 A-1.1 c2) 

LUIZ CARLOS srRRES ':dt2TI4S, brasileiro, nata - 
7,=Pra1 de Santo Antônio do Aventureiro, MG, com 28 anos de idade, / 

01 Onascido em 07 de agóeto de 1940, casado, profedear, filho de tu-
L)bens Senra Martins Maria Luisa Tarres Martins, r,  :Adente rua' 

dos 4rtistae, 275, apto 203. 

2 - 2 E GjudieTuR S 

rei aluno do Colégio Alén Vfladliba on 1952 e, • 
posterd.ornente, de 1954 a 1960. - Concluiu os cursos ginasial e 
cientifico. - Aluno de fraco aproveitamento, tendo sido, inclusi-
ve, reprovado na la srie ginasial e, em outras sries, prestando 
exames em segunda época. - Em 1228, (ou 1959), foi presidente do ' 
dremie Literdrio 	3ILV1!RI3 CtOS 	ATA". - em 1* de darço de 
1964, foi admitido como professar de Ciancias (1* Ciolo) e Biolo-
gia (2* (iclo) do referido Colégio Além atraiam. - Em 1* de março 
de 1965, aesumiu a direção técnica do Colégio Além Paralba, cargo 
que exerceu até o dia 8 de mdio de 1967, quando de demitiu. 

3  *al-Ã1 2-E DE TE  

Antes da Revolução de 31 de março de 1964, ex-
teriorizava-ee favoridreImente As "reformam', no estilo da época,' 
tendo participado do confete,  do Padre AL£P10 DE PR.dITAS, realiza. 
do naquela cidade, ocasião ea que pronunciou um discurso abre o 
seguinte tema, por Sle pr.éprio declarado' " O EJTUDANTE,BRASILEI- 
RO FACE  A iLALIDADE.NACIONAL E IS W:::RYLAS 	DIdCUSSIO NO mim. 

PutrIcq es. — Ideologia vacilante, sugestionlvel, suscetível ' 
de arroubos oratérioe em favor doe *humildes*, doe "menos favor.- 

yb 
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAI 

051rIllagX0  INPQRIAÇP Ne 021—DRSP.SVS-3D4-63  

doe "menos favorecidos*, de "classes sacrificadas*. 
4 . !.=08 DADOS* 

Revelou...e, em Aloto P.raiba, perfcitamonte a—
justado no seio eocial o familiar, como estudante e, poeterior — 
mente, como Profeseôr, ciretor de Colégio e :idontélogo, demona — 
trando 03 aegaintes atributou boa índole, se!~ de reaj)onsabili 
dada, lhaneza no trato, emotividade. Não registra antecedentes 
policiale aa criminais em Aldm Taranta. 

Seus Aia são proprietdrioa do imdvel rural ' 
denominado "JOTE", situado no município de janto Antônio do ' 
Aventureiro, com cinquenta (50) alqueiree de terras, mais ou me— 
TIOS • 

< 	 IS casado °ou ,aTA 	 2ART1130  brasi— 

• ...)leira, natural do e.stado da Guanabara, com 22 anos da idade, nas 
22:sida se 27 de janeiro de 1946, profeesra, filha de José Ahyr 

- ' ton Ragone e alia '‘ola Ragone, tendo contraido ndpciaa, na cida 
...4m de Ai4á Paralba, nd dia 09 de dezembro de 1967. 

Iransferindo—se para esta cidade, logrou, em 
ui c>rincfploa do r:Ês de março do corrente ano, ser designado dire — 

c.,kor do inaio 6 .J-A10D0 12,1.LOS3*,  situado no bairro de ,.anta I-
zia, 

 
usa das unidades odoolareme da CA2ftFAXBA NACIONAL DOS EDUCAM.  

DIRI3 GRATUITOS  (.11Ug), eegundo consta, por indicaçio de SALVA. 
DOR "1:PO'ÃS rINHARO  ivnão do ex—Voreldor 	Ari;-5 PI  — 
'MURO,  cassado pela ':~olução e do atual Vereador pelo TIDB, JOR 
GE APM30 PIVISIRO  — que é professa,  no mesmo educand4rio. A sua 
designaçie para o cargo de diretor do 4n,4aio — 4 voz corrente - 

4111 

	

	foi feita pelo Reprentante do Consãlho ''stadual da CNIG, pro — 
fesaÔr it1T"NI2 WTONI PILHO, com aprovação do lIvsidente do Mi — 
tor de Bairro do mesmo érgo,  5 01C0 %PONS° ELIRLIRO. 

C; marginado foraou.ae  em Odontologia pela ?a—
cuidade de Pe.r—çola e doitolspia da Universidade Federal de Ju—
iz de Fora, aonde foi cole xft de ,ALVADOR AP()N30 PINHEIRO,  tornan 
do—se seu intimo snigo. 

Recentemente, prestou depoimento no IPM do / 
foi ncarregado o Tenente Joronel HENRI PESTRE, instaurado para' 
apurar atividades eubveruivaa do4ANTGNIO REZENDE GUMMI, ,4081 / 
sAINAT/ FILIO, üjráLDO MARQUES LADEIRA, COLATINO LOPES SOAWdS  
4110,  ILIMAR DA ROCHA:  ANTNIO watts 	aooftio • 
DE cAxres TUXEIRA, R'• O QUIIRI51._:qRLIRA, LEILA QUINHITT-11 PE 

')13,A oakI\ 	';:jALrIER 30ARBS. REIRA e LUIZ FEIELON PI  
jui 	 do novembro de 1968 

DELEGACIA REMO 
DE SEU9 AÍ  
Seção de kftâr 

— Soc 

JUIZ DE FO 

la JAIR ALVES 
CHEFE DA JEÇX0 DE VIG. dOCIAL. 



CONFIDENCIAL 1 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
I EXÉRCITO - 4a RM - 4. DE 

2a SEÇÃO - EMR /4 
,It;iz de Fora - MG, 46 Set 75 

PEDIDO DE BUSCA N2  K/75-E2/44 RM 

1. ASSUNTO 	: JORNAL "URGENTE" 

2 ORIGEM 	: DOI-4g RM/4.4 DE 

3. AVALIAÇÃO 	: 

4. DIFUSÃO 	SR/DPF/DZM - Arq 

5. DIF. ANTERIOR: 44 RM/44 DE 

6. REFERÊNCIA : Info n2  101/75-DOI-4 RM/44 DE, de 29 Ago 75. 

7. ANEXO 	• Exemplar n2  29, do Jornal "URGENTE". 

1. DADOS CONHECIDOS  

O jornal epigrafado não possui oficina própria, utilizando-
se da oficina do jornal "MANTIQUEIRA", situada no Edifício SOLAR 
DO PROGRESSO. 

Seu diretor responsável é ANTONIO MESSIAS DA ROCHA, elemen-
to fichado nesta AI, de baixa moral, dado a bebedeiras, sendo fre-
quentador assíduo do bar "Casa Romanelli", até altas horas da ma-
drugada. 

2. DADOS SOLICITADOS  

a. Legalidade do periódico. 

b. Se seus originais são submetidos à Censura. 

c. Classificação político-ideológica-social do periódico. 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 

CONFIDENCIAL 
"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 62-Dec 60.417. RSAS) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

ASSUNTO: JORNAL "URGENTE" 

ORIGEM: 	DZM/DPF 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: SI/SR/D2F/MG 

DIFUSÃO ORIGEM: E2/42 RK 

REFER2NCIA: PEDIDO DE BUSCA N2 219/75-B2/42  EM - 08.09.75 

Reg. 81/75. 
Anexo: Exemplar n2 29, do Jornal "URGENTE" 

ENCAMINHAMENTO N2 013/75-DZK/DPF 

- 25. 09. 75 - 

1. A fim de atender PB de referencia, encaminho a esse SI para 
apreciação, o exemplar do periódico "URGENTE", editado em 
Juiz de Fora, cujo dados solicitados são os seguintes: 

a. Legalidade do periódico. 

b. Suas originais são submetidos è Censura. 

c. Classificação politico-ideológica-social do periódico. 

2. Esta AI apurou o primeiro item, conforme transcrito: 

2.1 - "O periódico intitulado "URGENTE", 	registrado no Car 
tOrio LAURA P. FIGUEIREDO - REGISTRO DE PESSOAS JUR1DI 
GÁS - Oficial LUCY DE FIGUEIhEDO nesta cidade, sob n2 
109 - livro "B", tendo como proprietàrio ANTONIO MESSI 
AS DA ROCHA FILHO e como redator ITERSON ARTHUR BISA - 
GIO. O referido pasquim é composto na "GRIFICA MANTI - 
QUEIRA" e rodado na "ARCA EDITORA - GRUPO IILTIMA HORA" 
no Rio de Janeiro, saindo quinzenal e distribuido nas 
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SUBDELEGACIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS 

O »4 
• 

ASSUNTO: ROG:R ALONSO ACEVEDO LIRA 

ORIGEM: PB n2 496/SNI/ABH/67 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: POSTO DO DE? EM JUIZ DE FORA 

PEDIDO DE- BUJA N2356/67  

( 21 SET 67) 

• 1. - DADOS CONHECIDOS: 

ROGER ALONSO ACEVEDO LARA, filho de alonso Acevedo e Berna 

Luna Acevedo, de nacionalidade Nicaraguense, natural de Ji-

notep - Departamento de Carazo, nascido en 14 de dezembro 

de 1943, residente no HOTEL SÃO JORGE, Juiz de Fora, rG, / 
teria chegado ao Brasil em 1965, matriculando-se na Facul-

dade de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora. 

Reprovado dois anos seguidos teria tido sua matricula tran-
cada. 

Manteria corresponiencia com HAVANA, suspeitando-se esteja 
a soldo de Fidel Castro. 

Consta que se udará para GB no fim do ano. 

2. - DADOS SOLICITADOS: 

a) Veracidade 

h) Ficha conceito 

c) Outros dados julgados úteis. 

X —X—X—X—X —X —X—X—X—X— 

DFSP- DSG, SAv, 0068-E, 66 
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Banto National 	Ntraragua 
FUNDADO EN 1912 

 

DIRECCION CABLEGRAFICA: 

NABANICAR 
CAPITAL Y RESERVAS C$ 138 000.000.00 

CASA MATRIZ 

MANAGUA 
SUCURSALES V AGENCIAS EN 

MANAGUA 

AL CONTESTAR REFIERASE 

 

 

Y EN LOS PRINCIPAL-ES LUGARES 

DEL PAIS 

CONSTANCIA  

Eu atención a solicitud de usted, por medio de la presente 

hacemos constar que en esta Oficina le hemos vendido men-

sualmente un Giro por US$80.00 a favor dei Sr. Roger Ace-

vedo Luna, para cubrir sus gastos de mantenimiento y estu 

dios en la Repalica de el Brasil, donde se encuentra cur 

sando estudios de Farmacia. 

Extendemos la presente constancia, en la ciudad de Jinotepe, 

a los veintitres dias dei mes de Octubre de mil novecientos 

sesenta y siete.- 

BANCO NACIONAL DE NICARÁGUA 
Sucursal en Jinotepd 
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Subdelegacia Regional de Z,:inas Gerais 
PesSTO DA 7,07A LA MATA 	— CONFIDENCIAL — 

Aoeunto: Re2ro, ALONSO ACEVWC LARA 
Origem: PD no 496:SWAE4/67 
Clasificação: 
Difusão: Asto da Zona da 2ata (Juiz de Fora)—SDR/DP/VMG.— 

PEDIDO BUSCA Nc 056/67 

 

( 21 vet 67 ) 

LADOS SOLICITADOS* 

a) — Sim; não se arurou contactos subversivos; 
b) estudante vadio e boilmio; 
e) — relato a :3guir. 

R E met d 	- 

Seahor Doutor Inspetor: 
1. Conforme eu verifica do ANEXO I (cartas) — dez — Roger 
Alonso Aoevedo Luna (e não LARA), veffi recebendo de eeu avô, 
reneseas regulares de numerário (dólares), com o qual tem se 
mantido; 
2. Na oportunidade em que foi procurado, não se opôs a que 
se fiscalizasse 6611 aposento (quarto de Pensão), no qual na—
da de comprometedor foi encontrado; 
3. Sindicânoias foram foltas pelo Setcr competente e tam—
pouco se apurou vinculaçSes ou procedimentos que possam aer 
honestamente interpretados e aceitos como eubvereivos, isto 
á, que o sindicado teja militante comunista; 
4. Do aeu depoimento (AWLX0 II), esta Chefia colheu infor—
mes, atrav4s dos quaís, quer lho parecer, emerge ilrcitos que, 
data vãnia, oompete a V.3a. julgar do merito e determinar ex—
vi do tixto legal; 
5. Finalmente, pelos ANEXOS III, IV, V, Vi e VII (depoimen—
tos) e VIII (dezenove cartas envelopada), penso que inspira 
credibilidade o que consta do Á4 já supracitado anexo II; 
6. • ApreJadtand7À a V.Sa. minhas re6peitosas saudaQUe, acres—
cento que fnlendf ser mais acertado ouvir o acusado depois do 
pronunciamento dessa SDR. 

Juiz de Fora, M.1,1, em 13 de outubro de 1 967.- 
- -À 

— Ouetcidlo de Azevedo Beiral 

— Agente — Chefe do Pasto.— 
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SUBDELEGACIA REGIONAL DE MINAS GERAIS 
ASTO DA ZONA DA MATA 
GALERIA CONSTANÇA VALADARES $ /204 

TERMO DE DECLARAÇCES QUE PRESTAJuan ignacio Rodriguez 
Rodriguez, na forma abaixo: 

Aos catorze dias do mís de outubro de mil novecentos 
e sessenta e sete, nesta Cidade de Juiz de Féra, na sede do 
Pasto da Zona da Mata, da Subdele eia Regional de Minas Ge-
rais, sito na Galeria Constança Valadares, sala duzentos e 
quatru, onde se achava presente o respectivo Chefe, Agente de 
Policia Federal, Cristedio de Azevedo Beiral, comigo, Agente 
de Polfcia Federal adiante declarado, compareceu JUAN IGNACIO 
T1ORIGUEZ RODRIGUEZ, natural da Nicaragua, filho Juan Rodriguez 
e de Maria Peliciana Rodriguez, nascido em dois de maio de 
mil novecentos e quarenta e trís, solteiro, estudante de eco-
nomia, moam transferido para a Faculdade do Estado do Rio de 
Janeiro (Niteroi), residente na Avenida Rio Branco número trís 
mil e oito e com domicilio tambem na Praia de Icaraf niimero  
cento e trinta e sete,Eetado do Rio, o qual inquirido DISSE* 
que reside em Juiz de Pcira hd cerca de quatro anos; que nosso 
interregno vendeu a Maurício Lerner Sulteok ou Zulteók ou Sa-
muel Mosko Lerner Zulteok, aproximadamente oitocentos dolare; 
que, o declarante se recorda de haver testemu~do patrioios 
seus venderem ao supra citado, dolares que somriam mais de 
tras mil; que o declarante afirma que José Lerner, conhecido 
como irmo de Saltes* ou Zulteok, atualmente em Sgo Paule,par-
ticipava das mesmas negociaçae, aparentemente na condiçgo de 
e6oio. E mais no disse, pelo que depois de lido e achas o on- 

mr_ gente de Polfcia Federal, datilografei,--------- 
com o Chefe do Posto e a testemunha, Eu, 

!MN 

fo 	 
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SUBDELEGACIA REGIONAL DE MINAS GERAIS 
POSTO DA ZONA DA MATA 
GALERIA CCINSTANÇA VALA.DARM 3/204 

TEIMO DE DECLARAÇOES QUE PRESTA Francisco Javier Cerna 
Barquero, na forma abaixo: 

Aos catorze dias do mes de outubro áe mil novecentos 
e seesenta e sete, nesta Cidade de juiz de hira, na sede do 
Pasto da Zona Ca Mata, da Subdelegacia ReFional de Minas Ge-
rais, sito na Galeria Constança Valadares, sala duzentos e 
e quatro, onde se achava presente o respectivo Chefe, Agente 
de Policia Federal, .Custódio de Azevedo 3eiral, comigo, Agen-
te de Policia Federal adiante declarado, compareceu FRANCISCO 
JAVIER URNA BARQUER0, natural da Niearagua, filho Hugo Corna 
B e de Domitilila de Cerna, naecido em vinte de kevereiro de 
mil novecentos e quarenta e oito, solteiro, estudante de me-
dicina (Universidade edera]. de Juiz Jie Fóra), residente no 

Edificio *angulo  bloco c, apartamento trezentos e doiso qual 
inquirido DISSE: que, ratifica os termos das declaraçõee de 
seu compatriota Roger Alonso Acevedc Luna, que tambem ee assi-
na Roger Acevedo, relativamente a fórma de negociação estabe 
leeida com Samuel Moeke Lerner Zulteck cu Sulteck ou ainda, 
Mauricio Lerner Sulteck; que o declarante ressalva que s6 fez 
duas vendas de dolates, somando sento e sessenta destes; que 
sabe que Samuel ou Mauricio, nome de uma só pessoa, vem e ne-
gocia dolares, notadamente com estudantes estrangeiros; que o 
declarante recebe os dolares dos seus familiares residentes 

na Nicaragua. Ig mais não disse, pelo que depois de lido e 
achado o ' 	▪ 	com o Chefe do Pasto e a testemunha. , 
Eu, 	 Agente de Pollcia Federal, datilografei. 

(3 • 



O, SVT. 42,0, Pii48, 

SUBDELEGACIA REGIONAL DE MINAS GERAIS 
PS TO DA ZONA DA MATA 
GALERIA CONSTANÇA VALADARES 5/204 

TERMO DE DECLARAOES QUE PRESTA Carlos René Mártinez 

Cole, na forma abaixo* 

Aos catorze dias do mes de outubro de mil novecentos 
e sessenta e sete, nesta Cidade de Juiz de Fóra, na sede do 
POsto da Zona da Mata, da Subdelegacia Regional de Minas Ge" 
raie, sito na Galeria Constança Valadares sala duzentos e 
quatro, onde se achava presente o respectivo Chefe, Agente 
Federal Custddio de Azevedo Beiral, comigo, Agente de Polí-
cia Federal, adiante declarado, compareceu CARLOS RENÉ MAR-
TINEZ COLE, natural da Nicaragua, filho de Dr. Adolfo Márti-
nez Talavera e de Amelia Cole de Mártinez, nascido em vinte 
e um de setembro de mil novecentos e quarenta e oito, soltei-
ro, estudante de medicina (Faculdade de Juiz de FOra), resi-
dente na Galeria (Edificio Mágui) bloco c, apartamento trezen-
tos e dois, Juiz de Fdra, o qual inquirido disse: que reside 
nesta Cidade de Juiz de Fdra, há um ano e oito meses aproxima-
damente; que conhece Samuel aa Mauricio citado nos depoimentos 
dos seus compatriotas Gilberto Eduardo Morales Urey e Roger 
Alone° Acevedo lana, que tambem, assina seu nome OOMD Roger 
Acevedo; que ratifica as declarações dos citados compatriotas, 
porque tambem, o declarante, no periodo em que vem residindo 
nesta Cidade, nos ter, digo, nas mesmas condições transacionou 
com Samuel,Mosko Lerner Zulteck ou Máurioio Lerner Sulteck 
ou Zulteák; E mais nao disse, pelo que depois de lido e acha- 
do 	nforea a 	coa o Chefe do Peto e testemunha. Eu, 

Mente de Polícia Federal, datilografei.-- 

EM UMPOO 0 deálarante acrescenta que ate a data presente, 
Mauricio ou Samael adquiriu dele nas condições conhecidas, 
cerca dm mil e quinhentos dolares, 	  
5 mais no disse. Eu, 	 datilografei, 	
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Subdelegacia Regional de Mitais Gerais 
14,53TO DA ZONA DA MATA - Gal. Constança Valadares 

sala 204. 

TÉRMO DE DECLARAOES que presta Gilberto Eduardo Mora 
les Uk.ey, na forma abaixot 

Aos treze dias do míths de outubro de mil novecentos e sessen-
ta e sete, nesta cidade de Juiz de Fora, na sede do Pasto da 
Zona da Mata, da SUbdelegacia Regional de Minas Gerais do De 
partamonto de Policia Federal, sito na Galeria Constança Va-
ladares, sala número duzentos e quatro, onde se achava pre-
sente o respectiva chefe, Agente Federal Custódio de Azevedo 
Beiral, comigo, Oficial de Administração "o", adiante decla-
rado, camporecea Gilberto Eduardo Morales Uisey, natural de 
Nicarágua, e conforme consta da carteira de identidade para 
estudante-conWnio na parte de observações à fls. 20 o nasci 
mento do declarante se deu a treze de outubro de mil novecen 
tos e quarenta e quatro, solteiro, doutor em odontologia, re 
sidente na rua Rálfeld número trezentos e quarenta e tries,Ho 
tel São Jorge, o qual inquirido disset que ratifica, sem res 
salvas o termo de declarações do seu compatriota Roger Alon-
so Acevedo Luna, sue foi pelo declarante assistido, dai ter 
inserido na respectiva fOlha sua assinatura como testemunha; 
que neste ato o declarante, para o uso julgado necessário a-
presentou correspond;ncia a ele dirigida pelo Doutor Ivaillke 
res de Oliveira, na qual o mesmo solicita a presença do de - 
clarante para tratar de assunto (debito) a respeito de Samuel 
Moako Lerner Zulteck; que o citado Samuel é a pessoa referi-
da por seu compatriota, isto 49  por Roger Alonso Acevedo la-
na, que se assina Roger Acevedo; que o declarante quer esola 
recer que Samuel Mosko Lerner Zulteck e Mauricio Lerner Sal-
tek aa Zaeck é a mesma pessoa; que o declarante tem corres-
pond;ncia de seu pai, na qual e pela qual prova suo vem reee 
bendo ajuda financeira em dólar, o que também o declarantepo 
de afirmar em relação ao seu compatriota, que recebe auxilio 
de seu ave, conforme cartas que Roger neste ato entrega eque 
por sua vez o declarante promete imitá-lo, trazendo posteriar 
mente a correspondgncia que vem recebendo de seu pai; que o 
declarante acrescenta serem estudantes da Faculdade de Medi-
cina desta cidade Carlos Rene e Francisco Javier, Jose Jatilla 
da Faculdade de Odontologia e Nicolas Jureidini da Faculdade 
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de Economia, presentemente licenciado ou afastado daquela Pa-
culdade. E mais nãt disse, pelo que depois de lido e aohadocqa 
formo assina com o Chefe do Asto e a testemunha. Eu 
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Subdelegacia Regional de Minas Gerais 
Posto Ja Zona da Mata - Galeria Constança Valadares s/204 

TERMO DE DECLARAVIES que pranta Roger Alonso Acevedo 
Luna, na forma abaixo: 

Aos treze dias do mas de outubro de mil novecentes e 
sessenta e sete, nesta cidade de Juiz de F6ra, e na séde do 
resto da Zona da Mata, da Subdelegacia Regional de Minas Gerais 
do Departamento de Polícia Federal, onde, digo, sito na Gale-
ria Canstança Valadares„ sala duzentos e quatro, onde se acha-
va pre2ente o respectivo Chefe, Agente Federal - Custõdio de 
Azevedo Beiral, comigo, Agente Federal adiante declarado, com-
pareceu Roger Alonso Acevedo, natural da Niearagua, passaporte 
número trinta e oito mil cento e vinte e sete, solteiro, estu-
dante, residente na rua Halfeld número trezentos e quarenta e 
tres, Hotel S° Jorge, o qual inquirido dieees que veio a eeté 
Pasto em companhia do seu compatriota Gilberto Eduardo Morales 
Urey, residente nesta Cidade, no meemo endereço, a fim de pres-
tar declarações sobre MAURICIO LERNM SUITEK, residente nesta 
Cidade; que, conhece Mauricio Lerner Sultekaa treis- anos é Meio'  
por apresentaçZo de outros compatriotas que estudavam neta 
cidade; que, Mauricio Lerner Sultek troca os dolares que rece-
bem de seus familiares, mandados da Nlcaragua, por cruzeiros, 
pagando por cada dolar, menos dez centavos do preço oficial; 
que, Mauricio Lerner Sultek, faz adiantamentos em cruzeiros, 
para os estudantes extrangeiros em Juiz de ?Ora, cobrando a 
Juros de deT, por cento, sobre esse adiantamento, independente-
mente dos dez centavos de cruzeiro, pagos a menos pelo preço 
oficial do dolar; que, o procedimento de Mauricio Lerner Sul-
tek, é igual para todos os alunos já referidos; que, durante 
este ano, trocou com Mauricio Lerner Sultek, quinhentos dolares, 
sendo Tele a última transaçU foi realizada em setembro t(itimo; 
que, deverá pagar no fim de outubro corrente, à Mauricio Lerner 
Sultek, a quantia de cento e setenta a seis cruzeiros novos, 
relativos aos adiantamentos efetuados de fine de setembro aos 
primeiros dias de outubro; que, para garantia dos últimos adi-
antamentos, o declarante tem em poder de Mauricio Lerner Sultek, 
uma promissoria do valer de cento e setenta e geie cruzeiros 
novos; que, durante os tres anos e meio que faz transações com 
Mauricio Lerner Sultek, g entregou ao mermo, por troca, dois 
mil dolares, maio ou menos; que, Mauricio Lerner Sultek, recei-
os° de que o declarante embarque para a Nioaragua sem efetuar 
o pagamento da promissoria referida, entregou a mesma ao advo- 
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gado Ivan Soares, tendo este, convidado o 313U avalist que í 
o sou colega, riresentt, Gilberto Edualdo Mor ales, à eoppareeer 
ao seu escritório para saldar a dívida; que, por ngo ter ainda 
reoebido a mzsada Tae recebe da nearagua, ato powle ainda sal—
dar sua divida, o que, entretantc, pretende fazer, na oportu—
nidade; que o declarante, pelas aineunstancias J1 referidas 
e oonoidarando a presença daquele cauJJidico, concordou, digo, 
que o declarante acompanhou seu colega avalista a presença do 
advogado e entre os dois g  ficou eetabelecido una dilataAwo de 
trinta dias- para o pagamento; ae c declarante, no ato de 
assina.? a promisaoria, ponderou a Daltek que megaase o vnle 
referente aos Ultiros adiantamentos para a negooia4o c)s 
dolarcs, oonformn era a normativa que vinha sendo obserrada 
entre o declarante e Sultek; que o declerante se compromete 
a dar nomes ou se possível apresentar estudsutes extrai:3n—
ros que nas mesmas normael trannacienatt com Máuricio Lewner-
Sultek, entre os quais pode citar Carlos Ren4 Ilartinez Cole, 
Niculan Jureidin  Zelloit, Francisco Javier Jorra Barquero e 
jes‘ Jardim MOvales Mor-ale. E mais mo diesel  pelo que depois 
dê lido e achado co emelt& 	Chefe do Pasto e a 
testezunha. Lu, 	 )Agente de rolíoia Fede— 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
D. P F - POLICIA FEDERAL DE SEGURANÇA 
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ASSUNTO: 

ORIGEM: 

CLASSIFICAÇÃO: - 

DIFUSÃO: 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO GE POLICIA FECERAL 

SIE/MG .-. P26/ JF 

Ref.: Pedido de busca n2  016/68 
da SDR/MG 

Juiz de Fora, 2/10/1968 

Sr. Agente Encarregado da TOPS 

1) - Na Faculdade de Filosofia da UFJF, jamais teve 

professor cem o nome de CASSIANC NUNES BAEBOS.. 

2) - Existe porém, 3 Faculdades independentes, de 

filosofia, nas cidades de S.JoS,o Dei Rei, Muria4 e Barbacena, 

que tâm Os diplomas de seus alunos, registrados na citada 

UFJF. 

• 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

03 
1 - ASSUNTO 
	

CASSIANO NUNES BARBOSA. 

2 - ORIGEM 
	 SI/SR/DPF/MG. 

3 - CLASSIFICAÇÃO 	• • . 

4 - DIFUSÃO 
	 DZM/DPF 

5-RG NR 	: 00449/78 

PEDIDO DE BUSCA NB. 022/78  
SI/SR/DPF/MG/25.01.78 

1. - DADOS CONHECIDOS: 

1.1. - CASSIANO NUNES BARBOSA, filho de Arnaldo Lopes Bar-
bosa e Maria Nunes Barbosa, nascido aos 14 de maio 
de 1933, em São José do Calçado/ES, Identidade n2  
281.051/INI/DFSP, de 03.03.71/BSA/DF. Formado em ' 
Pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras "SAN-
TA MARCELINA", em Muriaé/MG., exerce a função de ' 
Professor, como Técnico de Educação, tendo traba-' 
lhado na Assessoria da USIMINAS, na função de Che-

fe do Setor de Profissiografia, no período de 1965 
a 1967, em Ipatinga/MG; 

1.2. - O epigrafado, como Professor de Filosofia, teria ' 

sido expulso de una Universidade no Estado de Mi-' 
nas Gerais; 

1.3. - Segundo Investigaç3es, o nominado não registra pas-
sagem pela Universidade Federal de Minas Gerais e 
nem pela UCMG; 

1.4. - Está sendo cogitado para a função de Assessor da 

Escola Superior de Administração Postal da ECT. 

2. - DADOS SOLICITADOS: 

2.1. - Confirmar se o nominado é formado realmente pela 
Faculdade de Ciências e Letras "SANTA MARCELINA" 

em Muriaé/MG e se, aí, como aluno ou Professor, te 
ria sido expulso da Faculdade; 

=CONTINIIA FLS. 02= 

CONFIDENCIAL 
DPF-SAv. 134 
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CONFIDENCIAL 	4411? 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

= FLS. 02 = 

1 - ASSUNTO 
	

CASSIANO NUNES BARBOSA. 

2 - ORIGEM 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4 - DIFUSÃO 
	

Cont. do PB NR 022/78/SI/SR/DPF/MG. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • 

2.2. — Confirmar, junto a outras Faculdades dessa área,' 

a veracidade do item "b" dos dados conhecidos; 
2.3. — Outros dados julgados úteis; 

2.4. — Brevidade no atendimento. 	• • • • • 	 . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	 •  

4.? 

CONFIDENCIAL 
DPV-Wo,-.134 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES — DELBGACIA DA ZONA DA imiATA — JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO r, CASSIANO NUNES BARBOSA 

2 - ORIGEM : SIAR/D2F/kG 

3 - CLASSIFICAÇÃO :- 

4 - DIFUSÃO : DELÜGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE LURIALAG 

PEDIDO DE BUSCA Mi 001/78—Dai/DPF 

— 02. 02. 78 — 

1. DADOS CONHECIDOS: 

1.1 — CASSIANO NUNES BARBOSA,  filho de Arnaldo Lopes Barbosa 
e iiiaria Nunes Barbosa, nascido em 14.05.33, natural de 
São José do Calçado/ES, identidade nk 281.051—INIMF, 
exliedida em 03.03.71. Formado em Pedagogia pela Facul—
dade de Ciôncias e Letras °SANWA UARUELINA°  em Iliuriaé, 
exerce a função de Professor, como Tãcnico-de Educaçp 
tendo trabalhado na Assessoria da UbLaINAS,  na funçao 
de Chefe do Setor de 2rofissiografia, no período de 65 
a 67, em IQatinga/MG.- 

1.2 — O epigrafado, como Professor de Filosofia, teria sido 
expulso de uma Universidade no Estado de kinas Gerais. 

1.3 — Segundo investigaçOes, o nominado não registra passa — 
gera pela Universidade Federal de iLinas Gerais e net pe 
la UCLG.- 

1.4 — j,isté sendo cogitadopara a função de Assessor da Esco—
la Superior de Administração Postal da ECT.- 

2. DADOS SOLICITADOS: 

2.1 — Confirmar se o &ominado é formado realmente pela Facul 
dade de Ciãricias e Letras "SANTA ARCELINA"  em kuria67 
Estado de minas Gerais e se, como aluno ou-Professor, 
teria sido expulso da Faculdade.- 

2.2 — Confirmbr, junto a outras Faculdades dessa Elrea, a ve—
racidade do item "b" doe dados conhecidos.- 

2.3 — Outras dados julgàdós 
2.4 — Brevidade no atendimento.— 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 

Delegacia de Palcia da Can-, rca de Muria; 

Ofíciaelç 51/78 

lourine ,13 da favareire dc 1.978 

Ilustre Delegada , 

Fra re spasta pedida da busca AS.i001/78-DZI4/ 

DPF, 02/01/1.978, iafermarnes a V .Se,  que '  no livro 02, fs 

1 ha_ s 3v. dg_ Faculdade de Ci;11CiZt .5 e Letras Santa. Narcs1j.,  

cata que CASSI AlIO Nuas i3".RB0SP, 	fornada ern peda- 

gogia. 

Out ra s si rn iif.rrn.mss stV.S que o epi gra. 

fada segunda cata, possui a diploma regi str.gds i. Mii 

t‘ri e d e rducaça'a e Cul  turc de JUIZ DV D0RA/11G, sab a aQ 

111 	falha E: 56 da livra IF ern 25/06/1.966. 
iT 

azp eportunidc„cit infarr.rmas 	V.S11 

que sei guiado levantamento e referida apigratrads leto faro. 

,tpulsafr  nem cama &luas aern cama professor. 

o levaatameate fera procedida ser. Gata ia/ 

Faculdade de Ci;11.CiV E e Latras Saata liarceliea dest& cidade. 

prave una s 	apartu dado p 	re 

a s pratç Etz E de e  

ratteRwm 
all a 

lk 
Dele 	s de Polici 

Abei. 8.11.11. 1 



NE O, TVÍ: 1;49, HV.,atv  

CONFIDENCIAL 
ese 

• 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 	 DA ZO.NA DA ILATA 

1 - ASSUNTO 	CASSIANO NUNÀS BARBOSA 

2 - ORIGEM 
	DzL/D22 

3 - CLASSIFICAÇÃO :- 

4 - DIFUSÃO : SIMPFAG 

5. RF,Fx.a5NCIA: Pedido de Busca n2 022/78-51/SR/DPFMG — 25.01.78 

INFORSIA ÃO N2 008/78—DZL/DPF 
— 15. 02. 78 — 

1. CASSIA:NO NU NBS BARBOSA,  brasileiro, natural de São Jose do Cal 
çadoMS, nascido em 14.05.33, filho de Arnaldo Lopes Barbosa e 
1,.aria Nunes Barbosa, 4 formado em Pedagogia pela Faculdade de 
Ciencias e Letras "santa iviarcelina", da cidade de kuriae/kG., 
conforme consta no-livro 02, fls. 3v daquela Faculdade.- 

2. O epigrafado possui o diploma registrado na Reitoria da Univer 
sidade Federal de Juiz de Fora, sob n2 111, fls. 56 do livro ' 
1FIT datado de 23.06.66.- 

3° fias investigaZies e segundo levantamento o nominado não fora 
expulso, nem como aluno, nem como professor.- 

4. Quanto aos seus antecedentes criminais e político, ncia consta 
nesta ãrea.— 

CONFIDENCIAL 
DPF-SAv. 184 
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MlNISTERIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

CENTRO DE INFORMAÇUES 
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Em, 16 Nov 70 	

?-5 
ASSUNTO! Pedro Martins 

ORIGEM : PB AQ 320/70 - DR/PR=SC 

DIFUSA(); DRs, SDRs e Postos/DPF; (txceto dep. do PR e SC) 

DE BUSCA }IQ  700 Ar 70  
(83-.3B53") 

,......rakareamawaar.amemuscma ,nemoins.... 

DADOS COJHECpOS 

- - PEDRO MARTINS, filho de Leopoldo Martins e Isabel gartins, nas-
cido em 11 de março de 1 94/4 natural de Passo Fundo/RS, carteira 
de ident. do M. Aer. nQ 185.361, emitida em 03.10.70, fOrmula da-
t1losc6pica série E/3333 Seção 1 1122, cútis branca, cabelos lou-
ros, olhos esverdeados barba raspada, bigode raspado e altura - 
1.66m. 
Identifica como sargento da Aeronáutica, dizendo-se Tenente concur 
sado aguardando designaçàe. 
- 1)esertor desde 25.10 ,59, do Parque da Aeronáutica de Recife, onde 
servia como 3S .Q AT MAV. 

DADOS SOLICITADOS 

- Prisão do epigrafado e quaisquer dados julgados de interesse, 
respeito do mesmo. 
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Pasto do DPF, zona da mata 

Consta que c:vereador JAIME PERE= 
DA SILVAI  teri sido injustiçado. 

Apurar inf rmando o que constar fia 

\if,- 
r. Antoni o  lio Romano 

Delegado Regional DPF/MG 

.„- 

MODELO 8 
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CÓPIA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
F — POLICIA FEDERAL DE SEGURANÇA 

CENTRO DE INFORDIAÇOES  

   

Neleeacia kupdt frt f3 

ASSUNTO: 	VEREADOR DA CMARA MUNICIPAL DE MERCES/MG 
Polícia de ãnurano 

=BA: 	Proc. n° 58.874/69-M.Justiça 

CLASSIFICAÇÃO: . 

DIFUSÃO: 	DR/rG 

PEDIDO DE BUSCA N° 611 
(5-1/522/04/12/69) 

• 

- DADOS CON,TJECIDOS:  

TrsnscriO:o rádio dirigido ao Exmo. Sr. M. Justiça: 
"TRANSMITO V. EXCIA. COPIA MEU TELEGRAVA DI-RIcIDO AO 
SNR MART',OHAL PRESIDENTE DA REPÚBLICA - 13RASTLIA DP - 

.NEM ATUAM POR FORÇAS OCULTAS (PESSEDISTAS ENVETE-
RADOS GRUPOS, ECONÔMICOS NEM A SENTENÇA CONDENATORIA) 

QUE ME LEVOU AO CÁRCERE CONSEGUIRAM ABATER MINHA pr, 
QUE CÍVICA (O ESPIRITO DE AUTENTICO COLABORADOR COM 

VOSSA EXCIA NO COMBATE)A CORRUPÇA0 1.AZEM PE SILEN - 

CIAR EVOCO O ERRO DA JUSTIÇA DE ARAGUARI DE YINAS - 
GERAIS E O CRIME DE HEITOR O ADVOGADO DO DIABO NO - 
RIO - ESTADO DE l'INAS DE 22 DE riAIO DESTE ANO PUBLI-
COU FARTA REPORTAGEM SÔBRE O QUE SE PASSA EM MERCES 
MEU BERÇO NATAL - SOLICITO VOSSAS URGENTES PROVIDEN- 

CIAS A FIM DE JULGAR-ME PELA JUSTIÇA MILITA-? DADA VI 
GRYCIA ATOS INSTITUCIONAIS - ATENCIOSAMENTE VG JAIME 
FERREIRA DA SILVA - VEREADOR A CÂMARA MUNICIPAL DE /TER 
cEs/mG - END EXP - EUA PRIMEIRO DE JUNHO - MERCES/MG  

2. - DADOS SOLICITADOS  

- Investirar em tOrno do assunto. 
- Outras providencias julgadas necessárias. 

DPIr 41Av. -701f).,1 
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SUBDELEGACIA REGIONAL DO DPP EM =NAS GERAIS 

ASSUNTO: ;',TAWIE. PIETRA. 	P 
ORIGEM: 	n2 31 3/SNIABH/C 7 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO : P0020 DO Dini EM JUIZ DE ?ORA 

• 

?'IDO DE .d.TÚCA N2052/67 

( 30 AGO 67) 

1. - DADOS CONHECIDOS: 

WALDIR PIETRA, advogado, formando em Juiz de 11'oral  onde era 
conhecido por suas atitudes esquerdistas, vem tumultuando, 
com o concurso de trabalhadores por ele aliciados, o meio 
sindical de Visconde do Rio Branco. 
O citado senhor tem promovido em sua residgncia reuni3es com 
operários e, atrav5s dgstes, vem coagindo a Diretoria do 
Sindicato local, de trabalhadores nas Industrias de Mear 
a abrir a sede da Entidade para assembléias ilegais, visando 
a aprovação de sua contratação para prestar servi(;os jurí-
dicos ?-t mencionada Entidade. 
A Diretoria do aludido Sindicato, que está sendo pressionada 
por vande nilmero de trabalhadores para contratar aqugle 
causidico, temerosa, ameaça renuncia coletiva. 

2. - DADOS SOLICITADOS: 

a) Veracidade 

h) Do referido os segurhtes 1.-..dos, na me.lida do 2ossíveli 
filiação, naturalidade, ligaç3es políticas, ideologia, 
atividades, anteced ntes e conceito. 

c) Outros 'dados julgados Uteis. 

x-x-x-x-x-x-x'x-x-x- 

DFSP-DSG. SAv. 0068-E. 66 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUBDELEGACIA REGIONAL DE MINAS GERAIS - BH. 

POSTO ,DA POLICIA FEDERAL - ZONA DA VATA - JUIZ DE 

Sr. Encarregado da TOPS. 

Com relacão ao pedido de busca ng 052/67, de 

30 de agt2  67, (PB313/SNI/ABH/67) - CONFIDECIAL, sObre VAL-

DIR PIETRE, consegui apurar o seguinte: - 

VALDIR PIETRE - brasileiro, natural de Viscon- 

e de Rio Branco, MG., com 25 anos de idade, nascido em 19/10/ 

1941, solteiro, estudante, filho de Natale Pietre e Maria Cor-

cina Pietre,,reidente á rua Melo Barreto, 57, em Visconde de 

Rio Branco,Minas Gerais.- 

x-x-x-x-x-x-x-x 

Em 17/1/62, foi identificado sob o n2. 42.179, 
no POsto de Identificanão da 2a.DRSP/JF, para obtençao da Car 

teira de Identidade; portador do Titulo de Eleitor ng-.6.887, - 

esp.pela 276a. Zbna Eleitoral (V.Rio 

Quando aluno da Fac.de Direito da Universida-

de Federal de Juiz de Fora, era, também, funcionário do Banco 

de Crédito Real de Minas Gerais (MATRIZ); residiu, nesta Cida-

de, numa República de Estudantes, à rua Oscar Vidal.- Elemento 

de "esquerda", tornou-se na sua vida Universitária um agitador 

perigoso, participando ativa e veladamente,de mevimentcs gera-

dos no seio da classe; consta que em outubro de 1966, como re-

presentante do Diretório Acadêmico da Fac.de Direito, teria se 

guido para Curitiba.PR., afim de tomar parte em Congresso Estu 

dantil; informes existem de que o fichado pertence à Ala Jóvem 

do PCB e que era, também, membro de "AP". - 

Em setembro de 1966, tomou parte ativa nos mo-

vimentos estudantis, com proibição policial, demonstrando a su 

capacidade de agitador. Eram seus compenheiros ROBERTO REZENDE 

GUEDES, Estudante de direito, recentemente preso em flagrante 

por infração da L.S.N.;JOSr SILVEIRA BEESSA, atunlmente advoga 
do, func.do  INPS., indiciado no IPM. pres.pelo Cel.EVERARDO,em 

Janeiro/65; ANTÔNIO RUFINO GONÇALVES FILHO, ex-funcionário do 

3anco de 'tinas Gerais; ex-Pres.do  DirYtório Academie° da Fac.d 
Direito, na Gestão 66/67.- 

VV. 
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Diplomando-se em Direito,em 20/12/66, transferiu-se para 

s, Cidade natal.- 

-X -.X -X -.X -.X -.X -.X -X 

Participou, como representante da XIV SEMANA NACIO 

NAL DE ESTUDOS JTUDICOS EM Saltador-BA.;fez concurso e se - 

registrou como professar de Dir•ito Usual e Lee;isIação Aplica 

da no M.da Educa-ão e Cultura; em 30/3/67, fez contrato de --

trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores na Undtístria de Aç 

car de Rio Branco.- 

Salvo melhor Juizo, para • a feiúra de um serviço - 

completo, conforme solicitação do informe citado, as diligen-

cias deverão prosseguir até a Cidade de RIO BRANCO, °mie o - 

indiciado reside e trabalha.- 

Anexo, um retrato de frente, do referido indiciado 

tirado em 1/1/1962.- 

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X 
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CONFIDENCIAL 

0,1‘2 	SUBDEL-EG:XIA REGIONAL DO DIT EM =NAS GERAIS 

ASSUNTO: Atividades de MARIA HELENA PAVX0 

ORIGEM: Posto do DE'-JF 

CLASSIFICAÇÃO: 

PWTO DO DlT EM JUIZ DE FORA 

PEDIDO DE BUSCA NQ051/67__ 
( 30 AGO 67) 

1. - DADOS CONHECIDOS  

Urja do relat6rio encaminhado a 3DR 

2. - DADOS SOLICITADOS  

a) Quais os nomes dos comunistas e simpatizantes que frequentam 
a casa de Maria Helena Pavão. 

h) Qualificação completa dos referidos. 
c) Verificar que MARIA HELENA PAVX0 recebe jornais, revistas 

de carater subversivo. 

00 	
d) Outros dados julgados áteis. 

.  
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

GO EMIL 

DFSP-DSG. SAv. 0068-E. 66 
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SUBDELEGACIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS 

ASSUNTO: Grupo de Ação Popular (GAP 

ORIGEM:(PB NQ216/SNI/ABIV67,) 

CLASSIFICAÇÃO: ---- 

• DIFUSÃO: POSTO DC DPF '±Pli JUIZ E FORA 
, 

PEDIDÓ DE BUÉCA NQ028/67  

( 12 de Mai 67) 

- DADOS RECEBIDOS  

Teria sido notado acentuado movimentaçgo em JUIZ DE FÓRAI MG, 

na organização esquerdista Grupo de Ação Popular (GAP). 

MAPIA HELENA PAVÃO, teria feito uma reunião em sue residância, 

naquela Cidade, convidando grande numero de pessoas,mos s?)men-

te 21 elementos teriam comparecido, sendo oito vinculados ao 

PCB (Comitê local) e o restante do próprio GAP esquerdista. 

A Própria MARIA HSLEN.-terie presidido a reunião., e, ao fili 

teria abordado o tema: POLITICA INTERNACIONAL COMTNISTA. 

MARIA HELENA teria informado aos presentes Que o GAP vai ter 

seu estatuto e que não tardarão ira JUIZ DE FORA alguns ele-

mentos do GAP Para da t entusiasmo à turma daquele municinio. 

2. - DADOS SOLICITADOS: 

Veracidade dos dados acima. 

Amnliação dos mesmos. 

Outros dados julgados úteis. 

Sôbre MARIA HELENA-  PAVÃO-, na pedida do possível, os seguintes: 
filiação, naturalidade, data de nascimento, ligaç3es polítie--. 

ideologia, atividades,rantecedentes2 conceito. 

x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x- 

CONFIDENCIAL 

• 

DFSP -DSG. SAv. 0068-E. 66 
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Subdelegania Regional de Minas Gerais 
POSTO DA ZONA DA MATA 

: Atividades de elemento filiado ao GAP/JF 
Origem: Pedido de &asna n2.a.».6/SNI/APC/67 
Difusão: Pacto do DPF em Juiz de Fora,MG.- 

PEDIDO/EnIISC1 720286 
( 12 de maio de 1967 ) 	- Respond e. •• 

A Turma de Ordem Politica e Social, por seu encarregado 
Agente Aleeiliar de Policia Federal, ao final assinado, tendo em v 
ta as solicitaçUe contantee do Pedido de Busca n2 028/67, de 12 
de maio de 1 967, orieindrio do PB n2 216/SNI/A/'67 - confidenci 
decenvolvou eindicanoiae sigilosas em tôrno da atividades de MAR 
HELENA ',AM, chegando às secuintee conclusSes: 

MARIA HELENA PAVÃO, braeileira, natural de Juiz de 'o 
MG, com 23 anos de idade, naecida em 13 de junho do ano de 19431e 
teira, e ,tudante, filha de Jouguila Pavão e Maria Luleie Pavão, real 
dente a Rua Chácara n2 104, bairro de Santa Luzia, portadora do 2 
tulo de eleitor n2 30.161, expedido pela 142a. Zona Eleitoral, el 
data de 19 de outubro de 1 961. 

É prontuariada no Serviço de Identificaçgio Criminal e C 
da 2a. DRSP (Juiz de Pora,MG) sob o ramero 46.391 - RG-645662, te] 
requerido carteira de identidade em 25 de eaio de 1965. 

ANTECEDENTÀS E ATIVIDADES: 
É filha do conheci de comunista Joaquim Pavão, g e durani 

euito tempo chefiou a Cèlula do Partido Comunista de Juiz de Fora 
bairro de Santa Luzia - onde reside. Integrante do Grupo de Ação 
pular (GAP), tem Aantido contactos frequentes com indivTduos de ti 
d;ncias esauerdistas e comunistas militantes, visando projetar e 
fundir a ideologia verielha no bairro, noUldamente no meio operdr 

É professora do Colégio São José e aluna da Faculdade 
Filosofia da UniersiCade Federal de Juiz de Fora. No meio univi 
trio, seguneo consta, tem se eobressaldo,de forma ímpar, por su 
ticipação ativa em tOdas as manifeetaçUs de desagravo da claest 
tudantil, agitando e conclamando seus colegas a fazi-lo. 

Prova insofiselável das :uas ati idades como agitado/ 
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capaz e bed doutrinada, foi a sua participação ativa no dia 22 de 
setembro de 1966, do moviaento universitário eclodido nesta cida-
de, visando a realização de una passeata em sinal de protesto pe-
la cobrança de anuidades e viol;ncias que teriam sido praticadas 
no Rio de Janeiro,Gb., São Paulo e Belo Horizonte, pelos órgãos 
encarregados da preservação da ordem pública. 

Naquela data, nas imediações e no interior do aáteo ex-
terno da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de 'oaa,MG, jun-
tou-se ao a aeus colegas mai.) exaltados, entre âles PAULO JOSÉ VI-
LELA Lone, ?residente do Diretória central dos Estudantes (DOE); 
AÉCIO FLÁVIO MEITELLES, vice-preiidente da referida entidade; MAU-
RIO MEGIOLARO CAMAES, rresidente em exercício do Dietério Acade-
mico da scola de Engenharia; VICENTE ARANTES, residente em Belo 
Horizonte, irmão do cx-Deputado Earo Arantea e ex-Diretor do Jornal 
editado naouela capital, denominado" PINóMIO", aluna,  do 32 ano da 
Faculdade de Direito nesta cidade; 9RANCISCO MÁRCIO DE MIRANDA, 
tambem aluno da mesma Faculdade; ANTêNTO RUFINO GONÇALVES FILHO, 
agitador esquerdista, na época funcionário de Banco de Minas Ge-
rais, Artância local, aluno da facaldade de Direito e Presidente, 
recentemente eleito, do Dieetório AcadUico "Benjamim Colucci", 
da mesma Faculdade; CALIL ROBERTO AROUAGI, eleaento perigoso cem° 
agitador e comuaizado, aluno da 4a. aérie da Escola de Engenharia 
(durante as manifeataçõea foi un dos mais exaltados e, à frente 
dos colegas, de braços levantados, gritava em altos brados "ABAI-
XO A DITAWRA" ); LUIZ EDUARDO DIAS BRUNEWALD,  aluno da Facul-
dade de Direito, aajitador inflamado, baatane comuniaado, ex-Se-
cretário da UEE/MG e representante, nesta cidade, da UNE, atual-
mente 4 aluno da Faculdade de Filosofia da UFJF; ALONSO AUGUSTO.. 
MOREIRA FILHO, academie° de Medicina, outro elemento de esqaer-
da, agitador inconteete nue, por ocasião do movimento, iniciou 
a agitação, resultando a sua atitude na invasão do pdteo da Rei 
tona, pelos Univeraitários, conclamando-os, ainda, a invadirem 
e tomarem o prjelio; MARCO AMÉM IIRIO REIS, na époea qaintania 
ta de Direito, exercendo na vizinha Comarca de Matias Barboseaao 
cargo de Adjunto de Promotor, przo pelas autoridades do Depar-
tamento de Vigi]alncia Social, em Belo Horizonte, quando da pre-
tendida realização do 211 Congrasso dos Estuantes, promoção da 
extinta UNIÃO NACIONAL D03 ESTILANTR'i s,as atitudes foram real 
çadas pelo incentivo dado aos seus colegas no intuito de desres 
peitarem a proibição policial e realizarem a passeata, de qual 
quer forma; ETIENE MAidHaDO, professOra, filha do conhecido 	e 
confesso comunista MANOEL ROSA MACHADO, residente no Distrito 
de Benfica, neste Municipio, igualmente de tendâncias comunis-
tas; Waldir Pietri,  formado pela Faculaade de Direito, em 1966, 
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apologista do credo vermelho; NILO BATISTA, outro agitador i à 
mado e que participara do referiJ o movimento; MAURO MOTTA DURS 
aluno da Faculdade de Direito e ex-Presidente do seu Diretório 
cadgmico. As suas agitações dura/abe o movimento concentrado no 
teo da'Reitoria, foram consideradas de relvo; CARLOS GÁI0, mui 
conhecido por sua atividade no meio estidantil;-BRENIIDO  TAVARE  

filho o atual Diretor da Faculdade de Farmácia4728=EW-,--
gualmen e _e end;nciae esquerdistas e hábil agitador; HELVECIO 
RONHA, filho do Sr. Ary Noronha, residente à rua Oscar Vidal nçfl 
e "EUSIANA MIRNIUA ROCHA, aluna da Pacildade e Filosofia, de tel 
dó.ncias esquerdistas. 

MARIA HELWA PAVÃO, tem realizado e participado, última 
mene, de reuniões no bairro de Santa Luzia, onde tem pregado a 
deologia vermelha, segundo substanciais informes chegados ao met 
conhecimento. 

Em dezembro de 1966, a pretexto ee consegui. benefícios 
para aquele bairro, on e reside, participou de una reanijo da -o-
ciedade Pró-Melhoramentos do Bairro, realizada no salão Parocuial, 
sob a presid;ncia do Professor ANTÔNIO DETTONI FILHO, do In -tituto 
de Educação (antiga Escola Normal). O assunto ventilado naquele e-
portuniade tinha como objetivo a constrenão do prédio destinadoao 
funcionamento do Ginsio OSWALDO VELOS O, provisóriamente inetala-
do era dependgelciae do Grudo Esooler. Estdveran preseneee à reunião 
c;rca de eiweenta peesoas, entre as (mais se deetecaram os seguiu 

tes elementos de esquerda e tidos como militantes ou simpatizantes 
do Partido Comunista Bra -retiro: FRANCISCO AFOWO PINH=O, eletri 
ejeta, ex-Vereador pelo extinto PTB (mandato cassado e direitos po 
liticos suspensos pelo Movimento Revoluciongrie de março de 1964); 
JORGe AFON30 PINHEIRO, irmão do primeiro, funcioedrio da Cin. Mi-
neira de Eletricidade, eleito vereador pela legenda do Mo-simentoDe 
mocrático Brasileiro (MDB-2), em 15 de novembro de 1966; JOX0 AFON 
SO PINHSIRO, também irmo de I_P°ancisco Afonso, 2Q ecretgrio da So 
ciedade Pró-Melhoramentos do bairro Sante Luzia; LUIZ LARCHER, a-
depto fervoroso do ex-petebiemo, Preeidente da Sociedade Pró-Melho 

ramentos do bairro Sanha Luzia, tido como simpatizante ieclaradodo 
extinto Partido Comunista Br ileiro; JOS HENRIQUE DE_OLIVEIRA,vul 
go"G-TO PRETO", motornei ro de bondes do Departameneo Autônomo de 
Bondes (DAB) a Pref:itura Municipal de Juiz de Fora, membro da Con 
selha Fiscal da Sociedade Pró-MEWORAMENTOS do bairro de Santa Lu-
zia, comunista confeseo e perigoso, iniciado em inquérito policial 
militar (IPM) mandado instaurar para apurar as suas atividadee sub 
versivaa; JOAQIM PAVÃO, pai de Maria Helena Pavão, adepto do coreu 
niemo; APIL ON e VSRA LUCIA rAvXo, irmão da sindicada e que tam- 
bém são - conhecidos por slas tenaêicies comuno-esquerdistae; PURO 

c 
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SEGUNDA SECÂO 

IN'-'0RMAÇÃO N.°./P7 / 8 2 / E 2 / 4a. RM 

1'. ASSUNTO 	BRENILDO FARIA WARES E LENIN IGNACHITTI 

2. ORIGEM 	 4â RM 

3, DIFUSÃO 	: DPF2/JF—SR/DPP—MG 

4. DIF. ANTERIOR: 

20 

5. REFERÊNCIA : PB Ng. 001/82-2.j22/Jr 

6. ANEXO 

En resposta ao PB de referésnci4, esta I informa que, em seus ar-

quivos, nada consta sobre os nominados. 

0o0o0o0o0o0o0 
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"O destinatário e respow•ável vela menutenço do sigilo deste documento" ( Art. 12-Dec. 79 099177-RSAS) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
PARA USO DA ESTAÇÃO 

o 

HRS: 

QUITAÇÃO 

OPR: 

N.° 

Nal FOI 
de 	 RERA NR 522/Da1 240882 VG Ii 
INDICIADO IPL 293/75 S—  DPF/DF VG INCURSO ART 303 
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Lode., OFICIAL 

Origem 	  

Número 	  

Palavra 	  

Data : 	  

Hora: 	  

POSIÇÃO: 

VIDE RADIOGRALA N 2  530/SI/SR/KG de 
24/08/82. Juntado a Inst. Normativa SET/8 
com Dr. NAU  

PARAG UNICO CPB P2 	= 	I/SR/151G 

,Juiitar ao i)CS;..dEii DE LENIN IGNACCLITTI 

DPF-84 

Assinatura ou rubrica do expedidor 	  
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

0 
Espécie.: OFICIAL 

Hora: 	  

Número 	  

Palavras 

Data: 	  

4-> 
uJ 

o 
	

COPIA DO RADIOGRAMA N 2  554/SI DE 01/08/8 ;_PosiçÃo. 
Ce 
La..J 

N.° 	 de 	 RERA 541/MM 310882 VG INFO REGISTRA 
BRENILDO TAVARES QUE EM 220966 PARTICIPOU DO MOYIMENTO UNIVERSITit—

RIO ECLODIDO -.EM JF VG VISANDO REALIZAÇA0 PASSEATA EM SINAL PROTEST 
PEIA COBRANÇA DE ANUIDADES ET VIOLENCIAS .(JE TERIAM SIDO PRATICADA 
RJ VG SP ET BH PELOS ORGAOS SEG PT TENDENCIAS ESWERDISTAS 
ET HÁBIL AGITADOR PT 

SI/SR/DPFAG. QUITAÇAO 

HRS, 
	

OPR: 

04 

1— 

O SIWG 
Ju.lizar lio DuSS1ER —de BliENIAJDO TAVAR. 

o 
é— 

Assinatura ou rubrica do expedidor 

o 
cn 

o 

DPF44 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO.ÁÁLUO 	kINAS GERAIS 

DELEGACIA E1L JUIZ DE FORA  

PEDIDO DE BUSCA N9 001/82-L222/JP-R/122/MG  

: 23 AGOSTO 1982. 
BRENILDO FAidA TAVARES e LENIN IGNACHITTI. 

DATA • 	ASSUNTO 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

DlP2/JF-3R/DPF/MG 

È.2/4 g- Ida 

1. DADO; CONRECIDOSt 
a. BRIZILDO FARIA TAVARES, Advogado 

ng 25.365 - Juiz de Pora. 
b. LiNIN IGNACHITTI, filno de Orlando 

Conceição Ignachitti, nascido em 08 de junho de 1951. 

2. DADO:-.; SO.iJCITAIJOS: 

1. O que constar nessa AI sobre os nominados; 
2. Outros dados julgados úteis. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

inscrito na OAB sob o /IQ 

Ignachitti e .taria da 
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LARGHM, tido como simpatizante do credo vermelho, numbro do Co 
selho ri cal d9- j,-í. citada sociedade. 

Outros informes chegados ao conhecime:Ito desta Turna, 
conta de que a sindicada M",RIA HELENA PAVÃO, com o apoio de seu 
pais e irmãos, vem promovendo reuniões em .Ala própria casa, da, 
quais tem _Jarticipado comunitas residentes do bairre, e adjacen - 
cias, para tratar de assaltos relacionado com a POLITICA INTERTA 

CIONAI COMUNISTA, rearticulaço de propaganifas visando o apoio de 
clases operdria e est:cantil à organização de fundo esquerdista, 
denominada GRCPC DE AÇO POPULAR, havendo, ainda, noticias de con-

tatos mantidos pela referida estudante com li-eres sir:icai-j, no 

me - mo sentido, embora que veladamen1;e. 

Recentemente, qtando da resolugo do Superior Tribunal 
Militar deterrinando o truncamento do IPM e. ua rejoLdi& na Au- 

itoria da 44  R.M., o advogado 7HOMAZ BERNARDINO e outros, envol-
vidos em atividades subver-Ava-J, receberan a visita da sin_icada, 
no escritório daucle causfdico, ruc.ali fAra cumprimentá-los e 
levar-lhes a sua solidariedade. 

No bairro de Santa tu -n os contatos de Maria Helena Pa 
vão tem sido feitos de prefert5ncia com lemento filios ou sim-
pati ant ,s do extinto Partido Comunista Brnsileiro, objetivando a 
consecução de novo, adeptos. Inteligente, persistente e de fUil 

e::. ressão, consegue imiscuir-se em tôdas as camadas sociais 	do 
bairro para a expansão de seus 

São est,s, as informações que me cabe prestar para ates 

dimento das solicitações referenciada-. no inicio deste relatório. 

Juiz de For,*  MG., em 	de agôsto de 1967 
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2.1 — Os constantes do a 

H E. 0, rvr. fc2,9. 1%ti  

CONFIDENCIAL 
9 

MINISTËRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL DO DP] EM MINAS GERAIS  

SERVIÇO DE INFORMAÇOES  

.'73 

ASSUNTO: HORACIO e TEL2MACO POMPEI 

ORIGEM: DSI/MJ 

CLASSIFICAÇÃO: ... 

DIFUSÃO: PZM/DPb /MG 

ANEXO: Cópia do PB 0170/73/0I/DPF e seus anexos. 

Rg. 308/73. 

PEDIDO DE BUSCA N2  011/73  

SI/SR/DPF/MG/21.03.73 

1. — DADOS CONHECIDOS: 

1.1 — Os constantes do anexo. 

2. — DADOS SOLICITADOS: 

CONFIDENCIAL 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLKAA FEDERAL 

H E.0.Iv1. 
CIAL 	 .2fY 

ci N'TRO DE INFORMAÇÕES 

Brasilia DF 	12/u/73  
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ASSUNTO: HORÃO I O e TELÊMACO POMPE I 

ORIGEM: 	DS I /MJ 

AVALIAÇÃO: 

DIFUSÃO: S R/DP F/MG 

DIFUSÃO ANTERIOR: 

REFERÊNCIA: 

ANEXO: CÓPIA CARBONO PG 123/73/DS I /MJ E SEUS ANEXOS 

Rg. 3722/73 

PEDIDO DE  BUSCA Ng ° 1 J / 73 	 

S- ! 

- JAnos CeNHErIDOS: 

Os constantes do ane>v). 

nANs SOLICITADOS: 

• 

Cs constantes do anexo. 
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DIVIt5A0 DE SEGURANÇA E :NFORMAÇÕES 

PEDIDO c:E BUSCA N.° 123 	IDSI/MJ 

DATA:  28 de fe¥C11111 PO de 1973 

ASSUNTO: tiOAXCIO e TELEr.*co P0?4PEI 

REFERÊNCIA 
DIFUSA! DPFAISS 

1. DAUS C.0214ECIOOS: 

1.1 - Os terso% contidos nas cípitt do documente ea anexe (6 folhas). 

• 	

2. DADOS SOLICITADOS: 	 `'•g• 

2.1 - O que puder ser apurad§ba respeito dos fetos apresentados. 
2.2 - QuKlificacio e antecedentes de SORRIO e TEIMO POMPEI. 
2.3 - Some completo, qualificado e antecedehtes do Prefeito, eleito. 

as 1.f.;/11/72, de MORIX/NG. 
2.4 - Outros dados julgndos iiitels. 

mu* 
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CONFIDENCIAL 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/14 - DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO 2 EORÁCIO e ibLIWACO POMPSI 

2 - ORIGEM I SI/SRA:4211W 

3 - CLASSIFICAÇÃO :- 

4 - DIFUSÃO g 	SI/SIVDPFMG 

5 - DIFUSÃO ORIGEM 	DSI/MJ 

6 - ANEXO s- 

7 -REFERÊNCIA 2 PEDIDO DE BUSCA N2 011/73-SI/SR/DPF/MG - 21.3.73 

INFORKAU0 fila 031/73-DaVDPF 

(21.05.73) 

1. - DADOS OBTIDOS: 

1.1 - HORÁCIO CORIOLANO 20MPEI • TELÉMACO CORIOLANO POMPEI, 
filhos de Telemaco Pampei e de Judith Pereira Pampei. 

1.1.1 - Não registram antecedentes nesta área. 

1.2 - PAULO FRAGA. 

1.2.1 - Pilho de 2aximimiano Soares Fraga e de Zulmi-
ra Ferreira Fraga. 

1.2.2 - Não registra antecedentes nesta ãrea. 

1.2.3 - É titular do 12  Tabelião da Comarca de Xuri-
aí, atualmente licenciado em razão de sua e-
leição. 

1.1.2 - HORACIO e TELIXACO compoem a firma denominada " Co-

mercio Indtatria Pompei Ltda", cujo número de me - 

crio é 439.35546/002 • CGC n2  22.776959/001. 

1.1.3 - São estabelecidos na Rua Dezembargador Canedo, 232, 
em Muriaá. 

1.1.4 - Grandes atacadistas, fornecedores de arroz em gran-
de escala, principalmente pura os Estados do Norte 
e Nordeste. 

1.1.5 - Os irmãos Pompei iniciaram suas atividades no Iuni-
cípio de Patrocínio de Muriaã, no ano de 1946, dee- 

CONFIDENCIAL 	contifitat''" 	 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO I HORÁCIO a TAL21ACO POM2EI 

2 - ORIGEM $- 

3 - CLASSIFICAÇÃO :- 

4 - DIFUSÃO 

5 - DIFUSÃO ORIGEM ta- 

6 - ANEXO t- 

7 - REFERÊNCIA s(Continuação dl /nformação ns2 031/73-DZM/DPF) 
fie. 02, 

locando-se, há dez anos passados, pare a Cidade de Mu-

riaé, dedicando-9e è Agro-pecuária. 

1.1.6 ... Possuem fazenda de arroz em Palma, não muito distan-

te de Iwiriaá. 

1.1.7 - ZELPÁLACO PUXEI foi presidente de Camara Municipal ' 

de iuriai no ano de 1972. 

1.1.7.1 - Em 1973 ato concorreu a nenhum cargo eleti 
vo, mas participou ativamente na campanha 
de seu cunhado PAULO FRAGA, eleito prefei-

to no pleito de novembro de 72. 

1.1.7.2 - Comenta-se que TELÉMACO P0M2EI foi o ori-

entador e financiador de seu cunhado PAULO 
FRAGA e que teria usado do aãiciamento, me 
diante suborno de eleitores do candidato ' 
derrotado WALLACE MOREIRA. 

1.1.7.3 - Consta que em Limeira, Distrito de Muriaé, 
forem aplicados cerca de 30.000,00 em su-

borno. 

1.1.7.4 - Dentre os subornados, estariam: 

- SEBASTUO LEVATI FELIPE; oferta de rolos ' 
de arame farpado; 

- PEDRO RAIMUNDO DE ALMEIDA - oferta de breui 
na para cerca; 

- ANTONIO BENEDITO - ganhou uma bicicleta; 
JOSÉ MACHADINHO (de Encoberta) - recebeu ' 
50,00 de PAULO FRAGA; 

. JUCÁ CUNHA - recebeu empréstimo de 600,00, 

CONFIDENCIAL continua 
DPF-SAv. 134 
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CONFIDENCIAL 	 7,2P1 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Lia/MG — D.1.4145GACIA DA ZONA DA MATA — JUIZ DE ÈORA 

1 - ASSUNTO 3  LIORICIO e TELUACO 201WEI 

2 - ORIGEM s. 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4 - DIFUSÃO s_ 

5 - DIFUSÃO ORIGEM 

6 - ANEXO 3. 

7 - REFERÊNCIA (Continuação ia Informação n2 031/73—D211/D1T) 

fls. 03  
com aval de MILTON RESENDE e do irmão de PAU 
LO FRAGA, cum promessa de, em caso de vitó—
ria, não ser obrigado a pagar a dívida. 

— 'SULINO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Paz de Li—
meira, recebeu oferta de 3.000900 para votar 
com PAULO FRAGA. 

— OLAVO JOSÉ DE FREITAS — recebeu dinheiro; 

— DULCINA MEIRELES, (do Distrito de Vermelho)—
recebera um machado p/ votar em PAULOAGA. 

— TEREZA DOS SANTOS — (de Vermelho), recebeu ' 
uma bomba. 

— MARIA RAIMUNDO (de Vermelho) — recebeu oito 
sacos de cimento para vol,ar em PAULO FRAGA. 
ALCY MARIA (de Vermelho), recebeu um aparelho 
de chá. 

— IGREJA BATLJTA (de Vermelho), recebeu todo.' 
os vidros do batsoulante, pare seus membros ' 
votarem em PAULO PRAGA. 

— GERALDO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, recebeu mani—
lhas de PAULO JOSÉ DA SILVA. 

— ANTONIO FRANCISCO FILHO (de Diviabrio), reco 
beu uma bomba dégua. 

1.1.7.5 — Consta que o dentista prãtico, Juiz de Paz, 
JOIO BATI-TA, fornecia atestados de residem—
cie em branco. 

e. 

1.1.7.5.1 — Cerca de 480 transferencie foram 
feitas para Muriaé. 

1.1.7.6 — Pessoas que tim conhecimento das irregulari—
dadeet 

CONFDENCIAL 
	continua.. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

WAIG WLEGACIA DA ZONA DA ZATA - JUIZ DE FORA 

1 — ASSUNTO : Heaício fià TgaUACO ICÁ2EI 

2—ORIGEM 3- 

3 — CLASSIFICAÇÃO s. 

4 — DIFUSÃO 1- 

5 — DIFUSÃO ORIGEM 

6 — ANEXO :- 

7 — REFERÊNCIA IContinungo da Informavlo n2  031/73-DZM/DPP) 

!Is. 04, 

- Dra. IRMA CATILINA (médica) residente na Av. Eu 
dócia Canedo, Muriaé; 

- Dr, ANTONIO JOEÉ MONTEIRO DE CASTRO NETO, (médi 
co), residente ne RUE1 Cel. Domicieno, 83, Murt 

má; 

- JOSÉ MONTEIRO DE BARROS (comerciante), Av. Cone 
tentino Pinto, 65, iuria; e 

- Dr. AUGUSTO ALVES PEQUENO (médico), Rua Dosem - 
bargador Ounedo, 328, Muriaé.- 

CONFIDENCIAL 
DPF-SAv. 134 
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MURIAÉ/MG 	(Cartório -ileitoral) 

PAULO FRAGA (Prefeito eleito em 1972) 

WALLACE MOREIRA (Candidato deratotada em 1972) 

MARIA AtCINA, era Escrivã do Cart6rio até outubro aproximadamente/ de 

1972. 

Presidente da Câmara Municipal em 1972 - POMPEI TELEMACO 

.éào, 1973 Telemaco não se candidatou a cargo eletivo, mais participou 
ativamente na campanha de seu primo PAULO BRAGA, :.)ara Prefeito de 

Muriaé. 

PAULO FRAGA, é titular do 12 Tabelião da Comarca de Muriaé/MG, atual 
mente licenciado, em razão de sua eãei o para Prefeito. 

442,0  
OS irmãos POMPEI,GORÁCIO E .,P43401.Pt-rda firma °IRMãO POMPEI" estabele 
eidos nesta cidde 1 rua Desembarudor Canado, 2321 41 grande atacadis 

ta. 

Filiação: 	Telemaco Pompei (falecido e Judith Pereera Pompei, resi-
dente 1 rua Olavo Tostes nsta cidade de íiluriaé/MG. 

A Firma Irmão Pompei, teve começo na cidade de J:atrocii:io de Muriaé, 
município vizinho; deslocandO- a Muriaé cerca de dez anos pasados. 
keíAãia Muriaé dedicou-se a "AGRO-PECUÃRIA°1  possuindo tambel Fazenda 
em Palma/MG. 

DELEGACIA  FISCAL DO E2TADO 

Rua Dr. Silveira Brum/Muriaé/MG. 

Atividades dos Irmãos Pompei - em 26/7/46 - Telemaco Coriolano Pompei 

e Horácio Pompei. 

Firma antiga - IRÃXOS POMPEI 

atual - COMLiCIO INDUSRIA POMPEI LTDA (20/10/64 idem 

Inscrição antiga n2  1555/74 
0 	atual n2  439.35546.002 

Cadastro Fiscal - CGC n2 22.776959/001 

WALLACE MOREIRA  

Candidato derrotado em 1972, concorreu cm Paulo Fraga, eleito este 

continua 
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segunda parta • 

Ultimo, teve como cabo eleitoral, 4 orientador e finnaciador seu cu-

nhado Telemaco Pompei. 

Comenta-se que em Limeira foram aplicados cerca de Cr$.30.000,00, Su 
boraando eleitores e Cabos-eleitorais contrérios. Consta que p Juiz 
Eleitoral, Dr. CAETANO CARELOS teria recebido um carro novo em troca 

do seu usado, ambos de marca Cofr9el, pela vitoria do candidato elai-
to; 
Consta que o Dr. João Batista Ferreira é funciongrio público federal 

e foi nomeado pelo o atual Prefeito para exercer 11 função de Sacreté 
rio da Salde. Trabalhou para o atual prefeito em toda a sua campanha 

Política. 

NOMES DOS ELEMENTOS SUBORNADOS  kia2 

SEBASTIXO LEVATI FELIPE - oferta de 4 rolos de arame farpados 

PEDRO RAIMUNDO DE ALMEIDA - oferta de lascas de braúna para cerca 

)(DANIEL VALENTIK - trabalho*no Arrastão, sabe de tres eleitore que 
:-Fé-c-eb

1 
d1/4,120,00 cada. tíadr,4c. 	Cit/IE-P 

,/,tNTONIO BENEDITO - rua São lificente - ganhou uma bicicleta  

ANTONIO DIOMEDES - iiscal da Prefeitura, recebeu 200,00 

ATKINSON - Morro Santo áatonio, informou que Pompei segurou o titulo 
de duas moças prometendo a elas duas.  bolsas de e tudos. 

AMELINHA, trabalha na casa de José Araujo, recebeu um par de °cuias. 

JOSÉ IACHADINHO - ENCOBERTA, recebeu 50,00 de Paulo Fraga 

LUZIA DO JOEL - Casa dos Pobres - MORRO DOS Rãdios recebeu dinheiro 

GERALDO BIRIBA  - Rua Felipe Curi, 33, recebeu 100,00 

MARIA APARECIDA FARIA, empregada de José Braz, informou que seu tio 

José Rocha Araujo, lhe disse que Leozina Rosa 

de Oliveira, ao votar na 64 Seção de Limeira, 
teve seu titulo rasgado. 

CRITOVAO LOURENÇO - bairro Dornelas no lar do Campo, kuriaé.seu Pau 
lo Fraga lhe ofereceu 100,00 para entregar c ti 
tulo. 

OSV LDO, empregado do Nedy sabe de uWaehtor que receu 50,00 para vo 
ter. 

JUCA CUNHA - Flopoberta, recebeu um empréstimo de 600,00 com aval de 
Nilton Resende e o irmão de Paulo Fraga, com compromisso 

em caso de vitoria não ser obrig do a pagar. 

ISOLINO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Paz de Limeira, recebeu oferta do 

continua 
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terceira parte  

Pompei e Nilton Resende de C/1.3.000,00 para ficar com eles. 

OLAVO JOSÉ DE FREITAS, recebeu dinheiro para votar e conhece mais 10 e-
leitores com as mesmas condiy-Ses. 

HÉLIO PEREIRA, recebu dinheiro para votar 

DELCINA iiiEIRELES - VERMELHO recebu um machado para votar em Paulo Fraga 

TEREZA DOS SANTOS - VERMELHO recebeu um Bomba para votar em Paulo Fraga 

MARIA RAIMUNDO - VEELHO, recebeu 8 sacos de cimentos para voater em 
Paulo Fraga. 

ALCY MARIA - VERMELHO recebeu um aparelho de café 

IGREJA BATISTA - VERMELHO, recebeu todos 	vidros da basculhantes para 
que seus a votasse em Paulo Fraga. 

GERALDO SIQUEIRA DE OLIVnIRA,- VERMELHO, recebeu laanilhas de Paulo José 

Á?:W4.  .42441 Ê;51^:2,,_(Áwc,laasi va  

1111KEIRA  	À' 4̀)  `-` 	eq724.447Á (,(- <A/1~ 
ertm- 

ANTONIO jOSI FERNANDES - 

FILHINHO VAZ DA SILVA 

JOãO LOUR,N(..0 DA SILVA 

RICARDO VALENTIM BRAGA 

DÁRIO DE OLIV-IRA 

EDUARDO RIBEIRO 

IRINEU 1.-NDONciA 

ATAIDES FERREIRA 	 _LA( ),AckAN.. 

Obs: estes todos recebe ara dinheiro para votar em Paulo Fraga 

 

OSVALDO JOSÉ DE REITAS é o elemento que sabe dos endereços 

OLDAIR 
MÁRIO LEITE 
SOM) 
JOSE VIEIRA 
ORLANDO 
RAIMUNDO 

Oba: todos receberam dinheiro para votar em Paulo Praga 

ANTONIO FRANCISCO FILHO - DIVISÓRIO receüeu uma bomba dagua 

eâ, 
/Nko-  
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Quarta parte  

FRANCISCO DWINGOS DA SILVA — VEM.SLHO recebu dinheiro de Paulo Fraga 

Oba: JOÃO BATISTA — Dentis a prático — Juiz de Paz, fornecia maços 

de atest os de residencia em branco. 
c.,,(0-ic — 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

1-1E, O. 1VT: 
'.92%.ffq 

Ao Agente José Saad Abrahão 

Verificar junto Auditoria da 4ê Rk e 7* Divisão 
Regional de Polícia da 5SP/11G, se consta alguma coisa con 

tra as pessoas — TELEMACO CORIOLANO =BI e HORACIO CORI 
°LANO PEOPEI, filboS 	Telemaco Pompei e Judith Pereira 

Ãe'„ Pompei. 
DA 4.  

. riv  

uventude Nare da Rocha 
Agente 1:nc. da TOWDZI . 	. 

Juiz de Fora, 07 de maio de 19 
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Palma, aos 25 de dezembro de 1972 

Exmo sr. Professor tlfredo Buzaid 

D.S. Ministro da Justiça do Brasil 

(Meu caro patrício) 

Já um tanto ou quanto descrente da idoneidade da maioria 

de nossas autoridades (denúncias sobre denúncias, foram destina 

das aos órgãos competentes, ficando tudo como se nada tivesse a 

contecido...), tenho a elevada honra de passar as vossas mãos, 

uma cópia de carta por Mim enviada ao digníssimo Secretário de 

Segurança de nosso È,stado, Coronel Odelmo Teixeira Costa. 	Pui 

compelido a tomar esta atitude em face de se tratar de um crime 

gravíssimo e de dois gumes, isto é, um roubo que enriqueceu a 

muitos e trouxe consideréveis prejuizoe para os cofres da Nação 

Ninguém, jamais, terá condições de adquirir fortuna em tempo e-

xíguo, através do trabalho cotidiano e honesto. Aliás, infeliz-

mente, antes da Revolução, nós cansamos de ver gente enriqueceu 

do ilicitamente por toda parte, sobretudo no governo J.K., o ho 

nem que permitiu descaradamente a robalheira desenfreada em to-

dos os reóantos da nossa terra. Casos semelhantes, creio que só 

tereis conhecimento por meio do qual estou fazendo uso. Reconhe 

ço que não estou fazendo mais que minha obrigação. Temos que a-

judar nosso governo a exterminar com a corrupção e os corruptos 

Não fora esta circunstância toda especial, em não estaria vos 

emportunando, porém, convicto de que providencias imediatas se-

rão tomadas para maior glória e melhor conceito de nosso bem co 

Cordialemónte, vosso bunilde criado, 

RIO SIMÃO 
(124)QÃ- TOAD (fg146-(a_i) 303-- ?4kM47MG-

P.S. Pui informado de que os senhores Secretários de Segurança 
somente tomou conhecimento dos fatos que lhes são relatados por 

cortas . De um modo geral, elas são lidas por seus asse4sores e, e 
logo após, jogadas ao lixo... Logo, todo nosso esforço e boa von 

tade com a simples finalidade de colaborarmos com nossas autori-

dades, tornam-se inuteis diante de tamanha displicencia... 2 in—

concebível que isto aconteça frequentemente, mas os comentários 
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desta pessoas relacionadas em casos semelhantes, acabam por nos 
recorrer da verdade. Será que mais um "crime monstruoso" contra 
g Pátria ficará impunes. 
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pg. 02 
Palma, aos 2 4 de novembro de 1972 

Exmo. ar. Uoronel Odeia° Teixeira Costa 

D.D. Secretário de Segurança Füblica-M.G. 

Desta feita ação vos escrevo para falar das falsas acusa-
çi5es das quais estou sendo vítima por revoltante descaso do nossas 
desprezíveis autoriddes. Estou dando tempo ao tempo, como se diz 
longamente... Aliás, como seria ao bem arbrite, estava apenso a- 
guardando uma oportunidade, para cumprir este trens 	arte? de- 

ver de brasileiro, baseado nesta sentença,pessoal: denunciar atos 

que passam acarretar danos morais e materiais a Nação, por pessoas 

indignas de seu convívio social, é como 'julgar em ar 	para de- 
dende-la em quaisquer circunstância com o propósito de evitar a 

falar &impressão de passar por criador de casos (posso desafiar a 

qualquer um para apontar me isso de minha parte), si agora é que 

estou fazendo esta denúncia por escrito. -e.0 também passaria 	por 
covarde se não a fizesse obedecendo a minha consciencia. "ntes, ' 

porém devo esclarecer que não sou testemunha do que vos, relatar, 
isto é, do roubo propriamente dito. Irei somente através das vo-

zes dos povos de várias cidades (passo citar entre elas, 

Patrocinl-o,-Saranjal, Palma e Leopoldina), apontar os cabeças de 
uma quadrilha organizada que teve a ousadia de, macumunda com 

gente do Exercito, !antes da Revo1u5ão apoderar-se de somas fabu- 
- 

losas- dos cofres do governo com rendas e notas fictícias de arroz 

que nossos soldados não comeram. Esta firma (IRM1OS PO?PEI S.A.), 

que ainda_ existe e é constitutida por dois nomes, HORÃCIO e TELE- 
__ 

MACO POMPEI, é a responsável por dezenas de calpinh3es de arroz 

que nosso Exercito na° r-cebia e pagava religiosamente em dia co-

mo se os tivesse recebendo. Esclarecendo melhor: por cada caminhão 

de arroz que era transportado para a Subsistencia do Exército ai 
em Belo Horizonte e Juiz de Fora, os menbro da quadrilha recebiam 

dois ou tres, e dividiam ent_e si, o produto do roubo, com prejui 
zos incalculáveis para as folhas de pagamento do Ministério da Fa 

zenda. lodo mundo aqui sabe sabe dito, mas ninguém teve a coragem _ .. — 
de dize-10 de houverc:a4uma dúvida, basta que sejam enviados al-
guns Agentes do DOPS (distarçados de qualquer coisa...) a Muriaé, 

onde ficarão hospedados e poderio conversar e ouvir a opini4o pá 

blica. Acredito que dentro dos próprios hotéis, eles ficarão mui 
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muito bem informados. 1,% para comprovar a verdade basta que se fa 

ça um "completo levantamento dos bens" doe dois componentes da 

famosa %AFIA DO ARROZ" que possuem até veículo (Carroço priva-
tivo do Êxercito em suas propriedades. Hoje, nadando em dinheiro, 
eles viriíraistribuindo "presentes entre os amigos", comprando 
tudo que aparece e... por incrível que pareça:, metidos na políti 
cai... Nesta eleição do dia 15 de corrente mas, um de seus cunha 
dos arranjado pela força do dinheiro", foi eleito prefeito de Mu 

riaé, igualmente pela soma espantosa de dinheiro gastos na campa 
nha. Só de an córcio novilhos, comprados nas vésperas, eles 
deram de graça, uma festa de 12 (uma duzial...) aos motoristas de 
praça que trabalhram em prol de candidatura do tal cunhado que 

estar a par de tudo quanto é safadeza da firma. Se este tomar 
posse, de uma coisa nós podemos ficar certos com pouco tempo de 

Prefeitura, eles "recuperarão com sobras" tudo o que gastaram. 
Aqui em Palma eles compraram uma monstruosa fazenda que vem ser 

vindo de "hotel de-Veraneio", p-ra seus amigos mais chegados, on 

de quando em quando 1  um dos sódios" manda abater um garrote es-

pecial para o preparo de saborosos churrascos, e vem distribui-los 
graciosamente com o povo da cidade, cativando a todos com uma anil 
zade que poucos percebem sua intenção ignóbel. Partindo da heran 	  - 
ça de um sitiozinho e, posteriormente, vendendo este e comprando 

_ 
uma mácluina de beneficiar arroz, em poucos anos de "trabalho see 

ereto, eles são donos de um patrimônio de fazer inveja a qualquer 
rendas prestada. Quase que não esqueço para quem não se estremes 

se com os recursos do Governo Federal, manobras os cofres de uma 
Prefeitura deve ser até motivo de chacota. A corrupção generali-
zou-se de tal forma que são poucos os homens em quem podemos con 
fiar. Resta-nos o apoio de gritarem co fortes reservas morais en 
tre os atuais dirigentes do pais. Teria que punir e punir a fraude. 
No meu modesto julgamento, este é um dos casos típicos para confia 
cemento de bens e condenação a pena m6xima em trabalhos forçados. 
Se as cadeias não couberem, que gente desta expécie seja metida 
em algum apropriados... Só não podemos admitir que crimes semelhan 
tes fiquem impunes, incentivando os criminos a outros crimes, tal 
vez meei graves ainda. É sumamente perigoso para nos e para o Bra 
sil, sabemos que a justiça brasileira se preocupa excessivamente 
com "Ave com fu 	, ladres de flores, casamento desfeitos, etc 
etc." enquanto ossuckorew criminosos vivem em nosso meio como se 

ativesse passivo grad 	. Combates sucessivamente a crimes cons- 
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constitui um dever indeclinãvel de nossas autoridades, solicitan 

do os crimes contra a Pátria. E bem generoso nãp deve ter direi-

to para votar, e muito menos nos candidAts se a qualquer prazo 

Não não podemos, perder a confiança nos homens da Revolução. Nee 

te sentido, escrevo tres cartas a um dos redatores de O Jornal 

do Itio, que publicadas parcialmente Uma entre, a quarta, deixou 

de se-lo por razões que desconheço certa que ser confidencial, 

estou remetendo cópia ao dignissimo Ministro da Justiça, Dr. Al 

fredo Buzaid. 

Aqii fico ao nosso dispor. 

MÁRIO SIMãO 



Cara Múnicipal de Muriaé,Sala das Sessães,20 de janeiro de „964. 

.vnnirerEiTi-nii7iira de MeW 
-Presidente- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

N.e 

Arunto 

RESOLUÇA° N 24 

APROVA  COM RESSALVA 4S CONTAS DO EX-PRUTITo DANT': BRUNO 

NO PERIMO DE La  31 DE JANEIRO PE 1123_ 

4 Camara Municipal de Muriaé.por seus Representante 
decretou e promulgou a seguinte Reso1ução:- 

Art_112:- Ficam aprovadas as contas da gestão adminL 
trativa do ex-Pradio Dante Drupèno periodo de 12 a 31 de janeire 
de 1.963 cora ressalva referente a movimentação do produto do enprès-
timo E4M/1.192,contraido por esta Prefeitura na Caixa Económica do 
rstado de Minas Gerais,cm face de 	vrem decorrido todos os prazos 
solicitados pelo senhor ex-Erefeito Dantc Bruno e pelo Vereador 
l'etrónio Caleagnoèconforme constam das textos das atas levrrdes ás 
fls.setênta e três (73)0itenta c dois (82) e oitenta e qual:o verse 
(84 v.) do livro próprio desta Cnmara èpara apresentação.sem z . ae o te 
nham feito dos documentos comprobatOrios pare cobertura da diferença 
de CR$1.770.996000 (hum milhão setecentos e setenta mil novecentos 
e noventa e seis cruzeiros),constatada pelo exame do extrnte de conw 
tas fornecido pelo Serviço de Contahilidnde da Matriz da Caixa Econõ 
M2ca Estadual, 

3.11.,21:- Revogadas as dispad:Kaes em contrai...4  
entrara esta resolução em vigor nn presente data. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

Termo de declaraç6es que presta MÁRIO SIMÃO, na 

forma abaixo: 

Aos treze dias do mes de abril do ano de mil novecentos 

e setenta e tres, na sede da Delegacia da Zona da Mata, 

onde se achava presente o seu titular Bel. Paulo do Es-
X pirita Santo, comigo escrivão adiante declarado, aí com 

pareceu o senhor MÁRIO SIMÃO, brasileiro, solteiro, na-

tural de Palma/MG, filho de José SiMão e de Violeta Si-

mão, nascido a vinte e quatro de abril do ano de mil no 

vecentos e vinte e sete, viaante, sabendo ler e escre-

ver e residente à rua Dr. João Pinheiro, nilmero trezen-

tos e 'tres na cidah de Palma neste Estado, o qual in-

quirido pela autoridade DISSE: QUE o declarante confir-

ma os termo de sua carta datada de vinte e cinco de de-
zembro do ano de mil novecentos e setenta e dois bem co 

mo as infortaçSes contidas na carta
1 
 também de sua auto-. 

rla, datada de vinte e quatro de novembro do mesmo ano, 
embora, infelizmente não possa fornecer provas concre - 
tas da denUncia ott,  melhor, dos fatos apontados pelo de-
clarante; QUE, entretanto,- é voz geral de que os irmãos 

POMPEI são autores de transaç5es ilícitas feitas 	com 
a Subsistencia do Exército nas cidades de Belo Horizon-

te e Juiz de Fora; QUE, embora o decl:nente não possa in 
dicar provas, auredita que um levantamento da vida 	e 
dós bens de HORICIO e TELÉMACO e ainda, um levantatento 
do consumo do arroz na Subsist;ncia poderá trazer luz 1  
ao fato; QUE esses acontecimentos descritos nas cartas 
do declarante eram comentados abertamente antes da Revo 
lução de mil novecentos e sessenta e quatro e, de lá pa 
ra cá diminuiram v.consideravelMent-e os coMentrios; QUE 
os irmãos POMPEI continuam fornecendo arroz para a Sub- 
sisttS:ncia do Exército porém o declarante não sabe 	se 
continuam os neggtiOs ilícitos; QUE o atual Prefeito de 

11.1riaé, PAULO FRAGA é cunhado dos irmãos POMPEI e, à é- 

poca dos negcios ilícitos aqui mencionados, PAULO - 7?,A-
A era o Guarda-Livro da Firma dos irmos HORACIO é m.ri, i,- 
tMACO; QUE, é voz corrente em Muriaé, de que PAULO PRA 

foi eleito mediante campanha cneteada por HORÁCIO 
_ 
e 

EL2M1CO; conta, ainda que houve ceffigeamento do eleita 

rado contrário a candicUtura PAULO BRAGA sendo que, a- 
-- 

/ 
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sendo que, até mesmo os carros de praga da cidade de 1,Lu 
rias foram requisitados_ previamente por ,I10,..a.LCIO e TELÉ-. 
MACO, com o .fim de impedir o ,transpor,te de • eleitores dos 
Distritos vizinho le pe.Bmet Rural,. vizando dificultar 
o-deslocamento dos eleitores -do candidato adversário de 
PAULO FRAGA.; consta-3  tombem,- que alguns ,mo t;oristas 	que 
trabalharam na, C..raidatura PAULO FRAGA receberam, de pre 
sente, autoracSveis , comprados por goXio e . TFTsttIACO ,e seu z 
grupo; QUE IIQRÁCIO POMPEI o administrador da Pagenda 
da Cidade de Palma, urna das maio27es lebas de terras 
que possuem os irmãos POREI; QUE o odorante já, foi 
cliente dos irmãos POSTEI I, quando possuia uma ,casa :ConT 
ciai em Palma, época em que o declarante recordw-se que 
ÉCR.ÃCIO son.egava abertamente o fisco, pois os irmãos PO' 
PEIjá jaais forneceram, digo, dificilmente, forneciam ' 
notas fiscais do mercaderia,vendida e, o detlaran,te ree-
corda-se também., qua Ruando os, POMPEIII- eram pelicitados" 
a fornecerem as .notas fiscais?, respondiam que nâ.'n podiam 
fornecer aw guias, aconselhando que os comerciantes evi 
tossem a fiscalização, deslocando-se pelas estradas on-
de não#ouvessem Postos Fiscais. E, mais não disse, nem ' 
lhe foi perg,mtado„. pelo que depois de lido, e -chada con 

forme 	ina o presente com a autoridade, comigo eacri 

ilof fo eas j. na • //////////////// //,//////// 

AUTORIDADE 

DECLARANTE 

'ESCRIVÃO 

1 

. . 	. 
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DELEGACIA DA ZONA DA ãATA - JUIZ DE FORA 

Teruo de declarações que presta MÁRIO SIO, na 

forma abaixo: 

Aos treze dias do mes de abril do ano de mil novecentos 
e setenta e tres, na sede da Delegacia da Zona da Mata, 
onde se achava presente o seu titular Bel. Paulo do Es-
pirito Santo, comigo escrivão adiante declarado, a/ com 
pareceu o senhor MÁRIO srao, brasileiro, solteiro, na-
tural de Palma/MG, filho de Jose Simão e de Violeta Si- 

nascido a vinte e quatro de abril do ano de mil no 
vecentos e vinte e sete, viajante, sabendo ler e escre-
ver e residente à rua Dr. João Pinheiro, numero trezen-
tos e tres na cidade de Palma neste Zstdo, o qual in-
quirido pela autoridade DISSE: QUE o declarante confir-
ma os termo de sua carta datada de vinte e cinco de de-
zembro do ano de j:1 novecentos e setenta e dois bem co 
mo as informações contidas na carta)  também de sua auto-
ria, datada de vinte e quatro de novembro do mesmo ano, 
embora, infelizmente não possa fornecer provas coarcre - 
tas da denúncia ou melhor, dos fatos apontados pelo de-
clarante; QUE, entretanto, é voz geral de que os irmãos 
POPEI sã9 autores de transaç5es ilícitas feitas 	com 
a Subsis-Wncia do Exército nas cicLdes de Belo Horizon 
te e Juiz de Fora; QUE, embora o decl/ante não possa in 
dicar provas, acredita que um levantamento da vida 	e 
dos bens de HORACIO e TELÉMACO e ainda, um levantaento 
do consumo do arroz na Subsist;ncia poderá trazer luz I 

ao fato; QUE esses acontecimentos descritos nas cartas 
do declarante eram comentados abertaente antes da Revo 
lução de mil novecentos e sessenta e quatro e, de lá pe. 
ra cá diminuiram,  consideravelmente os comentrios; QUE 
os irmãos POMPEI continuam fornecendo arroz para a Saio- 
sistaincia do Exército porém o decl,irante não sabe 	se 
continuam os negUios ilícitos; QUE o atual Prefeito de 
Muriaé, PAULO FR G 	cunhado dos ing7o3 POMPEI e, à é- 
poca dos negcios ilícitos aqui mencionados, PAULO 'A-
GA era o Guarda-Livro da Firma dos irmos HORÁCIO h TE-
LgAACO; QUE, 4 voz corrente em Muriaé, de que PAULO PRA 
GA foi eleito mediante campanha cnsteada por ii0RÃCIO e 
TELÉ1ACO; conta, ainda que houve caellewaento do eleita 
rado contrário a candid tara PAULO PRAGA

/  sendo que, a- 
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Tent) de declarações que presta MÁRIO SIMX0, na 
forma abaixo: 

Aos treze dias do mes de abril do ano de mil novecentos 
e setenta e troe, na sede da Delegacia da Zona da Mata, 
onde se achava presente o seu titular Bel. Paulo do Es-
pírito Santo, comigo escrivão adiante declarado, aí com 
pareceu o senhor MÁRIO SIMX0, brasileiro, solteiro, na-
tural de Palma/kG, filho de Joe4 Simão e de Violeta Si-
-ao, nascido a vinte e quatro de abril do ano de 'In no 
vecentos e vinte e sete, viajante, sabendo ler e escre-

ver e residente à rua Dr. João Pinheiro, nariero trezen-
tos e troa na cidade de Palma neste Estedo, o qual in-
quirido pela autoridade DISSE: QUE o declarante confir-

ma os termo de sua carta datada de vinte e cinco de de-
zembro do ano de mil novecentos e setenta e dois bem co 

mo as informações contidas na carta/também de sua auto-

ria, datada de vinte e quatro de novembro do mesmo ano, 

embora, infeliz:aente não possa fornecer provas coMere - 
tas da denuncia ou melhor, dos fatos apontados pelo de-

clarante; QUE, entretanto, é voz geral de que os irmãos 
POI1PEI 8ã9 autores de tranaações ilícitas: feitas 	com 
a Subsintçincia do Exército nas cidedee de Belo Korizone. 
te e Juiz de Fora; QUE, embora o declnente não possa in 
dicar provas, acredita que um leventamento da vida 	e 
dos bens de HORÁCIO e TELÉIACO e ainda, um levantamento 

do consumo do arroz na Subsist;ncia poderá trazer luz ' 

ao fato; QUE esses acontecimentos descritos nas cartas 
do declarante eram comentados abertamente antes da Revo 
luçgo de mil noveentos e sessenta e quatro e, de lá pa 

ra cá diminuiram consideravelmente os comenerioa; QUE 

ce ireaãos PWEI continuam fornecendo arroz para a Sub- 

sistincia do Exército porém o decl-rente não sebe 	se 
continuam os negaccs ilicitos; QUE o atual Prefeito de 
Quriaél  PAULO FR AG 4 cunhado dos ir no POMPEI e, à é-
poca dos neg'5cios ilícitos aqui nencionadoe, PAULO FRA-
GA era o Guarda-Livro da Firma dos irmgos HORÁCIO 6 TE-
Lg ACO; QUE, é voz corrente em Muriaé, de que PAULO PRA 
GA foi eleito mediante campanha aaatesda por hORÁCIO e 
TELtaACO; conta, ainda que houve celigea;aento do eleita 
rado conteelrio a candid tura PAULO PRAGA,  sendo que, a- 



Ht,oDJ1r. L21 

D=GACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA 

Ter -o de declarações que presta MÁRIO SIMKO, na 
forma abaixo: 

Aos treze dias do mes de abril do nno de mil novecentos 
e setenta e tree, na sede da Delegacia da Zona da :ata, 
onde se achava presente c seu titular Bel. Paulo do Es-
pírito Santo, comigo escrivão adjante declarado, aí com 
pareceu o senhor MÁRIO Ia0, brasileiro, solteiro, na-
tural de Palma/MG, filho de José Simão e de Violeta Si-
mão, nascido a vinte e quatro de abril do ano de mil na 
vecentos e vinte e sete, viajante, sabendo ler e escre-
ver e residente à rua Dr. João Pinheiro, námero trezen-
tos e troe na cidade de ralma neste Estedo, o qual in-
quirido pela autoridade DISSE: QUE o declarante confir-
ma os termo de sua certa dntada de vinte e cinco de de-
zembro do ano de eil novecentos e setenta e dois bem co 
mo as informaçõee contidas na carta,,também de sua auto-
ria, datada de vinte e quatro de novembro do mesmo ano, 
embora, infelizmente não possa fornecer proias ~e - 
tas de denáncia ou melhor, dos fatos apontados pelo de-
clarante; QUE, entretanto, é voz geral de que os irmãoe 
PUPEI sk autores de tramaçUs ilícitas feitas 	com 
a Subsistlência dc Exército nas cidedes de Belo Horizon-
te e Juiz de Fora; QUE, embora o decl rente não possa in 
dicar provas, ae:sedita que um levantamento da vida 	e 
dos bens de HORÁCIO e TELLIACO e ainda, um leventaeento 
do consumo do arroz na Subsistência poderá trazer luz 
ao fato; QUE esses acontecimentos descritos nau cartas 
do declarante eram comentados abertamente antes da Revo 
lução de mil noveeentoe e sessenta e quatro e, de lá Rã 
ra cá dininuiram consideravelmente os coennt'rios; QUE 
Os irmãos POZPEI continuam fornecendo arroz pera a Sub- 
sietência do Ex4rcito porém o declerente não sabe 	30 
continuam os negéicon ilícitos; QUE o atual Prefeito de 
Muriaé, PAULO ?RA.' é cunhado dos irnZoe POMPET e, h é-
poca dos neecios ilícitos aqui mencionndoe, rano 7'7).A-
GA era o Guarda-Livro da Firma dos íreãos HORÁCIO ó TE-
LAACO; QUE, é voz corrente em Muriaé, de que PAULO PRA 
GA foi eleito mediánte campanha casteeda . por eORÁCIO e 

TELÉêgiirgffiletilbc44014d AtiftailiPAVIOcidaddeenbeddoqudeike 
rado 
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sendo que, até mesmo os carros de praça da cidade de 
rias foram requisitados previamente por HORÁCIO e TEU-
':.ACO, com o fim de impedir o t ansporte de eleitores doe 
Distritos vizinho ie peadmete Rural, vizando dificultar 
o deslocamento dos eleitores do candidato adversério de 
PAULO PRAGA; consta,também, que alguns no-orietas que 

trabalharam na estia t.Àra 'AUL° li"AGA receberam, de nre 
sente, auto-a6veis compr dos por ~I() e TELtaACO e seu 
grupo; QUE NORACIO POMPEI é o adminis-Grador da Fazenda 
da Cidade de Palma, uma das maiores!, ebne de terras ' 
que poasuem os irmãos POIPEI; QUE o ecln-ante jd foi 
cliente dos irmãos PICIPEI, quando possuia uma casa Cozer 
ciai em Palma, época em que o decl'Irante recorda-3e que 
HORÁCIG sonegava abertamente o fisco, pois os irmãos POM 
PEI j42mais forneceram, digo, dificilmente, forneciam ' 
notas fiscais da merc doria v ndida e, o deelararte ree 
corda-se também, que quando os POMPE4 eram solicitados 
a fornecerem as notas fiscais, respondiam que nãn podiam 
fornecer ar guias, aconselhando que os comerciantes evi 
taseem a fiscalização, deslocando-se pelas estradas on-
de não4ouvessem Postos Fiscais, E mais não disse, nem ' 
lhe foi pergantado, pelo que depois dc lido e dhado em 
forme, alsina o presente com a autoridade, comigo escri 
vão 	&t 11 ;rafou e assina.//// //////////////////// 

AUTORIDADE 

DECLARANTE 

ESCRIVX0 
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sendo que, etet mesmo os carros d2 praça da cidade de Mu 

rias foram requisitados previamente por HORÁCIO e TELÉ-

1::ACO, com o fim de impedir o t_Ansporte de eleitores dos 

Distritos vizinho ie peelmete Rural, vizando dificultar 

o deslocamento dos eleitores do candidato adversário de 
PAULO PRAGA; conita,também, que alguns mooristas que 

trabalharam na Catid‘tara rAno P AGA receberam, de pre 
sente, automOveis compr?dos por uoatio e TELt7ACO e seu 

grupo; QUE HORÁCIO PCMPEI cç o administrador da Fazenda 

da Cidade de Palma, uma das maiores

m 	 1 eb

ns de terras ' 

: que possuem os irmãos PUPEI; QUE o 2cla-ante já foi 

cliente dos irmãos POPEI, quando possuía uma casa Comer 

cial em Palma, época em eine o decl.rante recorda-se que 

HORÁCIO sonegava abertamente o fisco, pois os irmãos POM 

PEI já mais forneceram, digo, dificilmente, forneciam 1  
notas fiscais fiscais da merc'doria v‘ndida e, o deClarante ree 

corda-se também, que quando os POMPEIg eram solicitados 

a fornecerem as notas fiscais, respondiam que não podiam 
fornecer ae guias, aconselhando que Os comerciantes evi 
tassem,a fiscalização, deslocando-se pelas estradas on-
de nãokouveesem Postos riscais. E mais não disse, nem ° 
lhe foi pergintado, pelo que depois de lido e áhado coa 

forme alsina o presente com a autoridade, comigo escri 
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sendo que, atã mesmo os carros de praça da cidade de lu 

ríaé foram requisitados previamente por HORÁCIO e TELE-

t,:ACO, com o fim de impedir o t -ansporte de eleitores dos 
Distritos vizinho ie peeímete Rural, vizando dificultar 
o deslocamento dos eleitores do candidato adversário de 
PAULO PRAGA; consta,também, que alguns mooristas que 
trabalha~ na Caalid'tura PAULO P AGÁ receberam, de pre 
sente, automOveis compr-dos por HoaCio e TELÉZACO e seu 
grupo; QUE HORÁCIO POMPEI 4 o administrador da Fazenda 

da Cidade de Palma, uma das maiores 9lebas de terras 1  

que possuem os irmãos POIPEI; QUE o eclarante já foi 
cliente dos irmãos POMPEI, quando possuia uma casa Comer 

cial em Palma, época em que o declrante recorda-se que 
HORÁCIO sonegava abertamente o fisco, pois os irmãos POM 
PE1 jEl_pais forneceram, digo, dificilmente, forneciam e 

notss fiscais da merc dona v'ndida e, o deClarante ree 
corda-se também, que quando os POMPEI/ eram solicitados 
a fornecerem as notas fiscais, respondiam que não podiam 

fornecer aw guias, aconselhando que os comerciantes evi 
tassem a fiscalização, deslocando-se pelas estradas on-
de nãol‘puvessem Postos Fiscais. E mais não disse, rem 1  

lhe foi pergintado, pelo que depois de lido e chado con 

forme, aisina o presente com a autoridade, comigo escri 
vão 	 /////////////////////// 

AUTORIDADE 

DECLARANTE 

ESCRIVÃO 
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sR/MG - Delegacia da Zona da Mata 

XXIMOCXXXXX 

Of.n2.187/73 - Juiz de Fora,MG., 	18 de abril de 1973 

Del.Paulo do Espírito Santo - Delegado Titular da DZX/DPP 

s Ilm2.Sr.Coordenador Regional do INCRA - Belo Horizonte-KG 

t Solicitação - faz - 

Senhor Coordenador: 

Valho-me do presente para solicitar de V.S. valio 

sa colaboração, no sentido de fornecer, com a brevidade possível, al 

guris dados, relacionados à firma cuja Razão Social, presumojeve o 
nome de seu proprietário, sendo este o Sr. TELÉMACO POMPEI e, prova-

velmente, seu irmão HORACIO POMPEI. 
Trata-se de firma produtora e fornecedora de arroz, 

localizada na cidade de Muriaé. 

Necessito dos seguintes dados: 

Data da instalação da firma e dndos qualificativos 
dos dirigentes; 
Produção; 

Consumidores, nas áreas de Belo Horizonte e Juiz de 
Fora (se possível a quantidade anual ou mensal for 
necida a cada consumidor); 
Filiais, se houver; 
Outros dados julgados úteis. 
No ensejo apresento a V.S. os meus protestos 	de 

consideração e apreço. 

Bel. Pa . 	Espirito Santo 
Delegado Titular da DZM/DPF 

Endereço: Galeria Carmelo Sirimarco, 

L
ng. 35 - Juiz de Fora-MG 
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D'ECL AÇÃO 5E PROPRIED;NL)!-:. DE IMÓVEL RURAL 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SR/MCI-Delegacia da Zona da Mata 

24P'• Gee 

INPORMAg0 
	

ti 
Atendendo ao solicitado na Análise no. 

05/73-CRJ e, apcis diligências procedidas,passo e 
informar o que segues 

MÁRIO SIMÃO é bastarte conhecido na Jo 
ealidade de Palma, onde, ao que enata, já foi 
proprietário de uma Mercearia. 

Parece levar uma vida normal no seio da 
sociedade local. Não conste tenha antecedentes cri 

Respostas aos quesitos formuladoss 
1) - MÁRIO Sin0 é autor de uma carta denún 

cia dirigida ao Sr. Ministro da Justi-
ça e Sr. Secretário de Segurança Pdbli 
ca de Minas Gerais, documentos esses 
que geraram o Pedido dç Bueea no. 170/ 
73 da MI" encaminhado a esta 
atra-rés P.B. no. 011P3-Si/W1/MG, dats 
do de 21.03.73. Esta a razão,porque Mik 
rio Simin foi chamado até esta Delega-
ciai  or s, para ratifi~ sua dendn 
cia; 

2) - Parece não existir antagonismo entre 'lá 
rin Simão e o então Delegado de Polí-
cia de Leopolaina, Dr. Ivan Vieira de 
Gouvêa, atual Delegadr T?.egional na mes 
ma cidade, como se depreende do relatí 
rio do Bel. Rubem Dias, às fls. 

3) - MÁRIO SIMIO é aposentado pelo INPS, 
gância de Miracema. Em sua ficha doINPS 
consta a aposentadoria "por inveli - 
dez". Segundo o Prefeito de Palma, Mí 
rio 3imo foi aposentado por doença n ,  
vosa. 
É a Informação. 

Chefe DrA/DPF 
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enNr.  URGENTE" MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

1 - ASSUNTO 	CORRUPÇr0 EM MURIAMMG EM TRANS r;CIS 'LICITAS DE HORA 
CIO E TELErAco 

2 - ORIGEM: 

3 - CLASSIFICAÇÃO 4, • 

4 - DIFUSÃO . DZM/DPVI:G 

5. Rc. 31440/71, 

r.e 011/74  

G-,/12.03.71 

1. - DADOS CONCITC2: 

1.1 - Consta crae 	SIla0 possue documentos comprobatOrios das 
irregularidad.::::.s dos irmãos 1-TORACIC e TELT-L'CO POMPEI. 

9. -  ADOS 2c)LICIT.30S: 

2.1 - O que consta sobre as transn3es dos irmãos POMPEI com o Exér 

cito, relativo a fornecimento de arroz, 

2.2 - O que constar apurado ou investigado a respeito de soneLaçSo 

de Notas Fiscais e Impostos por parte dos mencionados irmãos 

2.3 - Antecedentes, valificação e o que co=t-Ir cobre —A2.10 SII":0; 
2. - Outros dados julgados úteis. 
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DELEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE PORÁ. M.C. 

MICOGIOCIOCIOCE 

25 de março de 1974 

Ajente Julio Soares de Brito 

Sr. Chefe da Delegacia da Zona da j.ata. 

RelatOrio (PB n2011/74/SI/SRA)PPMG-12-03-74) 

Senilor Chefe, 

Cumprindo determinação de V.S„ desloquei-me pa-
ra a cidade de MUriaé, juntamente com o motorista policial Erva). Lei 
te, a fim de apurar irregularidade dos IRMUS POMPEI com referencia 
a venda de arroz para o Exército. 
DADOS SOLICITADOS: 

1 - 1 O que constar sobre as transaç5es dos IRAILS POMPEI com o Exército / 
relativo ao fornecimento de arroz: 

- Picou apurado com as próprias declaraçães do Sr Telemaco Pom-/ 
pei, um dos proprietários da firma "Correio e Industria Pompa/ Ltda 
que ha c;rca de 20 anos não tem fornecido qualquer mercadoria ao E-
xército. 

1 - 2 O que constar - apurado ou investigado a respeito da sonegação de No 
tas Fiscais e Im9ostos nor parte doa mencignalcs Irmãos Pompei: 

- Nada ficou apurado. 

1 - 3 Antecedentes e -lualificaçâo de MARIO 51:2:0: 
ANTECE)ENT3S Nwia consta. 

- QUALIPICAÇXO - MARIO SIMX0 PILHO, filho de Mario Simão e Zulmi 
na Feres Simão, nascido em 27.10.1936, natural de Coimbra/ke, advoga 
do, com eocritjrio k Avenida Rio Branco n2 2337 - 22  andar, residen-
te & rua Cezario Alvim n2 259 - Juiz de PoraAIG, portador do Titulo/ 
Eleitoral n2 3615 da 1422 Junta Ele1toral/22259(24o. 
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RelatOrio (PB n2  011/14/3I/tRAIPFAM - 12.03.74) - onnt:tnuação.- 

1 - 4 	Outros dados julgados úteis: 
- àinda com ref4,3r;Incia as infrxuaçaes áornecidas pelo Sr Relema 

co Pompei, que ha 2 anls, Ma13 od menos, pre9tou declaraçaes em Inqué 
rito intstauradc em Uuriaé4d4 contra a firma SIMIXO FERES & IRMX0, es 
tabelecida naluela cidRde rmn industrio Co arroz, que fornecia ao Eia+ 
cito, 45  R.M., sem a devida Nota Fiscal. 

Julio &tares de 'Brito.- 
Agente Aux. de Pol. Pederal.- 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES  

1 - ASSUNTO : CORRUPÇXO EM MURIAÉ/MG EM TRANSAÇOES ILÍCITAS DE HORA 
CIO E TELEMACO POMPEI. 

2 - ORIGEM: DZM/DPF/MG 

3 - CLASSIFICAÇÃO „ • 

4 - DIFUSÃO 	DZM/DPF/MG 

5. REF.: PB 011/74/SI/SR/DPF/MGde 120374 e Relatório datado de 

250374 do Ag. JÚLIO SOARES DE BRITO. 

6. Rg. 01804/74. 

PEDIDO DE BUSCA N2 01//74  

SI/SR/DPE/MG/28.03.74 

1. — DADOS CONHECIDOS: 

1.1 — Os aludidos nos expedientes da referencia; 
1.2 — Ao efetuar a diligencia, o Agente encarregado da missão dei—

xou de entrar em contato com órgão do Exército, em Juiz de 
Fora/MG, responsável pela aquisição da mencionada mercadoria. 

2. — DADOS SOLICITADOS: 

2.1 — Verificar junto ao órgão do Exército a veracidade de que há 
vinte anos os Irmãos Pompei deixaram de fornecer arroz; 

2.2 — Outros dados julgados itei9.jO 
_ 

O''.•""*".•""0 • e, • • 	"'• 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

=LEGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ DE FUÁ 

1 - ASSUNTO 2 CORRUPÇãO EM MURIAÉ/MG EM TRANSAÇOES ILICITAS DE 
HORACIO E TELEMACO POMPEI 

2 -ORIGEM * DZM/DPF 

3 -CLASSIFICAÇÃO 

4 - DIFUSÃO* si/sRAW/KG - arq. 

5 - DIFUSÃO ORIGEM I SI/SRAPIOW 

6 - ANEXO V"' 

7 -REFERÊNCIA 2 PEDIDO DE EMA Ne 017/74-EI/SR/DPF/MG - 28.03.74 
8 - Reg. ne 13/74 

INIIIMASALL11_259/21tRaiãE11 
- 02. 04. 74 - 

1. - DADOS W.-3TIDO: 

1.1 - Segundo informações do major CELSO e do contador ERMI-
NIO, membros da Comissão de Compras da ERS/4 da 44 RM, 
os quais afirmaram que, nos arquivos daquele órgão, a-
penas consta ume 1!-.nica transação efetuada na firma CO- 

I,DUSTEIA POiI LTDA, no ano de 1963, 	compra 
esta de arroz, no calor de Cr46.1.143.750,00 (Cruzeiros 
antigos).- 

2. - ADITAMENTO: 

2.1 - Com referância a informação anterior, datada de 25.3.74, 
referente ao Pedido de Busca n2  011/74-3I/SR/MG, DADOS 
SOLICITADOS item 2.3, nesta AI consta o seguinte: 

2.1.1 dit. MÁRIO SIMX0 brasileiro, solteiro, natural de 
Palma/MG, filho de José Simão e de Violeta Si-
mão, nascido a 24.04.27, aposentado pelo INPS 
por inval±dez e residente è rua Dr. Jogo Pinhoi 
ro n2  303 - Palma/MG.- 

2.1.2 - É bastante conhecido na cidade de PalmabIG, on-
de, ao que consta, já foi proprietário de uma 
Mercerria.- 

continua.... 

CC. :jr-iDENCIAL 	WF-SA, 13 



H E 0.n/1". 1,2 1 C,10:3/ 

CONFIDENCIAL  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
DELEGACIA DA ZONA DA MATA — JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO t CORRUPÇÃO EM munIAÉ/kG EM TRANSAÇOES ILICITAS DE 
HORÃCIO E TELEWACO POMPEI. 

2 - ORIGEM 

3 - CLASSIFICAÇÃO I"' 

4 - DIFUSÃO140  

5 - DIFUSÃO ORIGEM PI,  

6 - ANEXO 

7 - REFERENCIA: (0ticau.sztlo da Informeçãcl ng 009/74—DaVDP1AI-G) 

—02- 

2.1.3 — Perece levar =a vida normal ao seio da sociedade 
local.- 

2.1.4 — Cioneta que SU3 sAsentadoria se deu por motivo de 
floença mental.- 

2.1.5 —ro consta tenha antecedentes criminais.- 

CONFIDENCIAL 	DPF-SAv. 1 3 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

xam~p~m 

Em 15 de outubro de 1971 

FOra-MG,  

n  

"Ari ua'r" 

Senhor Chefe do Pasto: 	 &14Q' s' L  

M. J. - D. P. F. 	;.1. G. 
POsto Ga Zolata a;a 

PROTWOLO ;:.° ...6: ....... 
Juiz do 	- 	 /9 	 
Rubrica: 

OF. N9 	266/71-PC 

Do 	Chefe do Pasto do DPF/Campos-RJ 

Ao 	Sr. Chefe do Nisto do DPF/Juiz de 

Assunto - Informaç'ão (encaminha) 

Prot. 203/71-PC. 

v9 

• 
Em atenção ao solicitado no radiograma 462 - 

Circular - SRP/260871, junto a este informação de autoria 
do agente Cumieira, deste Pasto, na qual dito servidor da: 
conta do que fez na tentativa de localizar os dois menores 

referidos naquele radiograma. 

flte c osa 
1) 

Agnaldo.Fraficino da Silva 
Chefe do Posto 

AFS/lfb. 

12gi. 4, • 4. 

DPF-SAv. 
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M. J. --- D. P. F. - SUBDELEGACIA REGIONAL - DR/RJ 

Pasto do DPF em Campos/RJ 
Ref.: Radiograma 462-SRP/DPF-26.08.71 
Prot. 203/71-PC. 

Senhor Chefe do Pasto: 

Reportando-me ao 
diagrama de referencia, oriundo 
feito pelo Pasto do DPF de Juiz 
que foram de resultado negativo 
ta cidade de Campos objetivando 
AUGUSTO LEAL DE MEDEIROS e JOSÉ  

despacho exarado por V.S. no ra-
do SRP/DPF, transmitindo pedido 
de Fóra/MG, cumpre-me inform4r 
as sindicâncias que efetuei nes-
localizar os dois menores SÉRGIO 
AUGUSTO ALVES NETO, ambos de 16 

anos, estudantes, os quais, conforme consta do radiograma referi-
do, em data de 22/08/71, ausentaram-se de casa com a intenção de, 
juntos, irem a Salvador/BA, São Paulo e Paraguai, em andanças 
hippies. 

Face ao exposto, dei ciencia do ocorrido as auto-
ridades policiais campistas, principalmente aquelas que tem a 
incumbencia de lidar com menores. 

Campos, 15 de outubro de 1971. 

/ 

	'2'/ i f6--  

/ 

IP2.ÇZ;uim Teixeira CuMieira 
Ag. pol. fed. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
IMMUICARRIMMMWXWICKW~W 

DIVISO DE POLÍCIA IrEDERAL NO MARANHÃO 

ASSUNTO: 

DATA: 

ORIGEM: 

CLASSIFICAÇÃO: 

REFERÊNCIA: 

DIFUSÃO: 

FLÁVIO BASTOS DA SILVA 

10.05.73 

DZM/DPF 

PB NQ 028/73 — 

C1/DPF + SNI/AFZ + 24Q BC 

INFORMAÇÃO NQ 208/SI/DPF/MA 

Em atendimento ao PB em epígrafe, in—

formamos que: FLÁVIO BASTOS DA SILVA, filho de: Antonio 

Monteiro da Silva e Cecilia Bastos da Silva, nascido em 

04.09.1932, paraense, casado, comerciário e residente la 

rua Oswaldo Cruz, nQ 153, não se encontra mais nesta ci 

dade, estando em local ignorado, motivo pelo qual não 

podemos levantar o regime do casamento do mesmo. 

•›- 
otn 
• 

•9\14 	

) 
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' 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SR/MG — DELEGACIA DA ZONA DA MATA — JUIZ DE PORÁ 

CONFIDENCIAL  

)gq  

1 - ASSUNTOS 	FLÁVIO BASTOS DA SILVA 

2 - ORIGEM 	DZIVDPF 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

- DIFUSÃO t DPF/141 

5 - DIFUSÃO ORIGEM I DZMALG 

6 - ANEXO 

7 - REFERÊNCIA :••• 

PEDIDO DE BUSCA NO 028/73—~DIT 
( 03 — 05 — 73 ) 

1. — DADOS CONHECIDOS: 

1.1 — FLÁVIO BASTOS DA SILVAI— 

1.1.1 — Filho de Antonio Monteiro da Silva e de Ce— 
cilia Bastos da Silva.- 

1.2 — Consta que seria proprietário de uma frota de carros 
(taxi ou caminhão).- 

2. — DADOS SOLICITADOS: 

2.1 — Atividades; 

2.2 — Se é casado e qual o nome da esposa e regime de casa 
mento; e 

2.3 — Residencia. 

MIM 

DPF-SA v. 134 
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CONFIDENCIAL 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/MG — DELEGACIA DA ZONA DA MATA — JUIZ D.J FORA 

I -ASSUNTO 3 
 

FLÁVIO BASTOS DA SILVA 

2 - ORIGEM I DWDPF 

3 - CLASSIFICAÇÃO 3- 

4 - DIFUSÃO I DPF/MÁ 

5 - DIFUSÃO ORIGEM I DZNI/DPIP  

6 - ANEXO 1- 

7 - REFERÊNCIA PEDIDO DE BUSCA N2 028/73—DZM/DPF de 03.05.73 

INFORME ma 030/73—DZIOUT 
/4.0,5:7? 

1. 	Em complemen-ação ao PB nt2 028/73/UM de 03.05.73, infor- 

mo que FLÁVIO BAsTOS DA SILVA é sócio de Dr. JOSÉ VILHE 
NA em eupresa de onibos e camindóes com viagens entre Ma—
ranhão/Belém e Fortaleza.— 

tnt 

CONFIDENCIAL 	DPF-SAv. 134 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
:SIJIPELEGAMS,  REMOAM WS MARANT{,da 

DIVISÃO DE POLICIÁ PR:DE:RAI NO MARANHÃO 

ASSUNTO: 	FLAVIO BASTOS DA SILVA 

DATA: 	 30.05.73 

ORIGEM: 	 DZM/DPF 

CLASSIFICAÇÃO: 

REFERÊNCIA: 	PB Ng 028/73-DZM/DPF 

DI.WSX0: 	DZM/DPF 

INFORMAÇXO NQ 245/SI/DPF/MA 

Com referencia ao PB em tela, infor 
marnos que FLAVIO BASTOS DA SILVA, filho de Antonio Monteiro da Silve e 
de Cecilia Bastos da Silva, nascido em 04.09.1932 em Belém-PA, porta - 
dor do Registro Civil de ng 68596 e residente 'a rua Oswaldo Cruz, 153, 
não possui frota de carro, taxi ou caminhão. O mesmo á casado, verifi- 
cou-se nos cartórios da capital, não consta ter casado neste Estado. 

, 

C 0..."tit,Z Õ  

Á 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/MG — DELEGACIA DA ZONA DA MATA — JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO 2 FLÁVIO BASTOS DA SILVA 

2 - ORIGEM 
	DZM/DPF/MG 

3 - CLASSIFICAÇÃO t" 

4 - DIFUSÃO 1 
	DPF/Mk 

5-DIFUSÃO ORIGEM 2 DIM/ÉPF/MG 

6 - ANEXO :"" 

7 -REFERÊNCIA 8 Em complementação ao PB-028/73—DZM/MG — 03.05.73 

PEDIDO DE BUSCA N 2  036/73—DZM/MG 
( 12.06.73 ) 

1. — DADOS CONHECIDOS:  

1.1 — FLÁVIO BASTOS DA SILVA, brasileiro, natural de Belém 
Estado do Parã, filho de Antonio Monteiro da Silva e 
Cecilia Bastos da Silva, nascido a 04.09.32, Regis—
tro civil nw 68.596 e residente é rua Osvaldo Cruz, 
153 — São Luis 1aranhão.- 

2. — DADOS SOLICITADOS: 

2.1 — Nome da esposa.- 

2.2 — Local onde contraiu núpcias.- 

2.3 — Qual o Cart6rio.- 

2.4 — Se voltou a residir neste Capitel.- 

2.5 — Outros dulos julgados 

11111U 

CONFMENCIAL 	 DPF-SAv. 134 
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MINISTÉRIO IJA JUSTICA 

DEPARTAEDEATO DE POLICIA FEDERAL 
DIVISÃO DE POLICIA FEDERAL NO MARANHÃO 

ASSUNTO: FLXVIO BASTOS DA SILVA 

DATA: 	18.06.73 

ORIGEM: 	SR/MG —DZM 

DIFUSÃO: DZM/MG 

REFERENCIA: PB NQ 036/73 

ANEXO 

REGISTRO: 

INFORMAÇÃO N.° 286/5I/DPF/MA 

Em atendimento ao PB em tela, informamos que o 

mesmo é casado, segundo fichaaistente na Divisão Identificação 	da 

SSF/MA, não residindo mais nesta Capital e não tendo contraído ndpcias 

nesta cidade, pois não o registra nos Cartórios; conforme informaçao 

nossa anterior. 

3 
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M. J. - D. P. F. - DR/M. G. 
Pósto (ia Zona La Mat.a 

	  CONFIDENCIAL PROT0001.0  ã. e 	C7  

Jutz cie Fora,- MG,U/D / 19 1 1 72  
MIN/STÉRIO DO EXÉRCITO 	 &Ética: r 

EXÉRCITO — 4a. RM-4a, DI 

2a. SEÇÃO — EMR/4 

L ASSUNTO 	: CHANTAGEM ENVOLVENDO NOME DE GENERAI 

Juiz de Fora-MG, 

2. ORIGEM 	: I'Ex (SNI/ARJ) 

3. CLASSIFICAÇÃO: 

4. DIFUSÃO 	• pZM/DPF - Arq 

5. DIF ORIGEM 

6. REFERÊNCIA : PB 899/71-H do I Ex 

7. ANEXO 

PEDIDO DE BUSCA N2 	/72/E2/44 RM 

1. DADOS CONHECIDOS  

a. Nos dias 22 e 24 Set 71, prestaram declaraç3es, perante o --

Agente do Posto da Zona da Mata da Delegacia do DPF, em JUIZ DE FO 

RA, os indivíduos JORGE FIRMIANO E ANTÔNIO BENICIO DE OLIVEI:LAIque 

ali se encontravam com a finalidade de efetuarem cobranças para a 

revista "NAÇÃO ARMADA", a mando de WALTER EDUARDO DA SILVA, respon 

sável pela Agencia de Corretaens Publicitárias. 

b. Cs declarantes traziam recibos no valor de Cr$1.500,00 e Crç 

2,000,00, destinados a alguns frigoríficos de JUIZ DE FORA-MG, car 

t3es-de-visita do General CARLOS FREDERICO THEOFILO PINHEIRO, Dele 

gado Regional da SUNAB, e exemplares da revista Nãção Armada. 

c. Os valores acima indicados, pelos termos dos recibos, seriam 

referentes a umaessinatura da mencionada revista, com direito à in 

serção de um anúncio na edição "S=ANA DA PATRIA/71". 

d. Donos de frigoríficos de JUIZ DE FORA teriam recebido telefo 

nemas de WALTER EDUARDO DA SILVA e FRANCISCO DE ABREU, este dizen-

do-se doutor e Assessor do General CARLOS FREDERICO THEOFILO PIKEI 
•••••• 

RO, quando se insinuou que sua colaboração com a revista "NAÇÃO AR-

MADA" implicaria "em certa tranquilidade no tocante aos arrochos 

da fiscalização, pois qualquer caso com a SUNAB, eles quebrariam o 

galho". 

e. Dados sôbre as pessoas e entidades envolvidas: 

Continua ... 

1 

CONFIDENCIAL 1 

-0 destinatário é responsável pela manutenção do sigilo dêste documento" (Art 62-Dec 60.417.RSAS). 
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CONFIDENCIAL 

(Continuação do Ped Busca n2 	/72/L2/42E._ de 	n 72—fls 2) 

1) JORGE FIRMIANO: filho de Alvaro Firmiano (falecido) e de Se—

bastiãna Elias Firmiano, nascido em BARRA MANSA/RJ, em 15 Dez 39,ca 

sado, residente na Rua Morgado, 112, Belford Roxo, RJ, cobrador da 

Agência de Corretagens Publicitárias. 

2) ANTONIO BENICIO DE OLIVEIRA, filho de Maria Iris de Oliveira, 

nascido em PIEDADE/MG, em 23 Ago 16, casado, residente na rua Inhu—

mai, 186, PAVUNA/GB, comerciário, empregado da firma Indústria de 

Adubos Inseticidas para Lavoura Miguel Adri S/A, filial do Rio cb 

Janeiro. 

3) AGENCIAS DE CORRETAGENS PUBLICITARIAS: Avenida Rio Branco n2  

4, 149  andar, sala 1403 — GB. 

4) REVISTA NAÇÃO,  ARMADA:— Rua Miguel Couto, 105, Sala 227, Ten: 

243-6108 — GB. Diretor responsável: RAIMUNDO SCHAUN. 

r) WALTER EDUARDO DA SILVA e FRANCISCO DE ABREU: mesmo endereço 

'10 item 3) acima. 

2. DADOS SOLICITADOS  

a. C que for apurado com relação aos fato d narrados acima. 

b. O que constar sabre a revista "NAÇÃO ARMADA" e as pessoas men 

cionadas. 

c. O que consta a respeito do General CARLOS FREDERICO THEOFILD 

PINHEIRO, e se o mesmo possui algum vinculo com a revista "NAÇÃO AR 

:ADA". 

CONFIDENCIAL 	  

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo dêste documento" (Art 62-Dec 60.417.RSAS). 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLrCIA FEDERAL 

CENTRO DE INFORMAÇÕES 

• 

Brasília.DF  15-12-71 

ASSUNTO: Desaparecimento de Oficial da PM/ES. DEJALMIR CARLOS 
HOOPER BORGES. 

ORIGEM: Info-200460E/71—SNI/AC. 

DIFUSÃO: DRs 	SDRs — Postos - INI e PFS. 

DIFUSMANTERIOR: 

REFERÊNCIA: 

ANEXO: 

Rg• 3947/71 

INFORMAÇÃO N4 463 / 7 , 
S/1 

O epigrafado 	capito da Polícia Militar do Espírito 

Santo, filho de Djalmir Borges e de Sebastiana Hooper Borges , 

natural de VitOria/ES, nascido em 28.11.935, incluido naquela 

corporaçao em 17.03.55, de ac 	 () ordo com o Boletim parlo n2  63; 

possui carteira de Identidade n2  60, registrada sob o n2  2188-

GI1/1. 
Está' faltando ao Quartel daquela Polícia Militar des 

de o dia 05.10.71, sem permissSo de quede direito, jS tendo - 

completado os dias de ausencia que a Lei estabelece para 	que 

fique caracterizado o Crime de Deserçao, tendo a PM/ES lavrado 

o "I'rmo de DeserçSo, previsto pela Justiça Militar, conforme - 

publicaçSo contida no Boletim DiSrio n2  188, de 14.10.71. 

O DF_ 3T!NÁT4i110 É RESPONSÁVEL 
PELA IV1411U1EnA0 Do SIGILO ItSTE 
DOCUMENTO (Art. 62- Dec. N. 60417/67) 
Regulamento para Salvaguarda du Assuntos 
Sigiloaos). 

PPF-S.4,235 

M. J. - P. - DR/M. 

Pôst,i) (.a J.:mia da Mata 



6. REFERÊNCIA 	: Infe 01PG-04/71 

7. ANEXO 	 : Coluna de Jornal "Voz de Rio Branco" 

L ASSUNTO 

2. ORIGEM 

3. CLASSIFICAÇÃO : 

4. DIFUSÃO 

5. DIF ORIGEM 

: CLEBER LIMA DA SILVA - Visconde de Rio Branco 

TG 04-097 

A-1 

P2/:4,4 - DPF/10ZM 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I EXÉRCITO — 4a. RM-4a Dl 

2a SEÇÃO — EMR. 4 0.0/7,J 

CONFIDENCIAL I 

Juiz de Fora-MG, 

INFORME N2 J/5 /7l/E2/43ii 

1. Informo-vos que  CLEBER LIIA DA SILVA, ex-can,idato à Pre-

feito desta cidade PMDB (derrotado) vem semanalmente escreven 
do assuntos no jornal A Voz de Rio Branco, como o que segue anexo, 
criando um clima de agitação, ora ofendendo diretamente ou então 

aludindo fatos que teriam sido a causa de sua derrota no pleito - 

passado. 

2. Tal elemento é o antigo Presidente da UNIÃO RIG-BRANQUENSE 
DE ESTUDANTES SECUNDÁRIOS, estudante profissional, pois 86 se ma-
triculava e permanecia como estudante até o período das eleições 

da Entidade, não tendo conseguido ir além da 3g Séria Ginasial. 
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"O negócio é o ~Ate": 
Teremos 2* feira uma,-  renniáo da 

f! tura bancada do MD8 Será:' 
do o toier da bancada e traçaremos 
loa 1.):111+ ,  de oposição que 11981108 Ve-
reador es fará() Mi Câmara. 

Posso afirmar com tôda seguran-
ça que o nosso partido, apesar do mas-
s.lero ocorrido tio "Golpe do 15 de 
No,,embro", :ara uma forte oposição. 

t,posic.io que sei a feita, terá 
por t;ase as várias promeasas que fo-
ram fenas ao eleitorado. Para isso, te-
mo' ,nipressas e gravações para pro-
k ai. \leni da cobrança das promesaas.- 
o partiOu apontará graves falhas .que 
ocorreram nêste mandato, com o pret-
póst'o to: o prefeito eleito não fazer O 
no,srno. 'Cambem será feita sérias til-
etillidOes. nos diversos setores 'da 
prefeitura 

Um grupo econômico kcal. que é 
grande oportunista, sofrera mais Opo-
sição, do que propriamente o Prefeito. 
Nossos vereadores exigirão doe 
elpantes do grupo, os incoostoirEitii. . 	. 
e varias outras coisas. 

Os oportunistas que hoje latt:égrii 
a Arena falaram que "sustentam" 
tantas faintiias. que fizeram isto e a-
quilo Se fazem tudo eàzinhae, na° 
precisa de ajuda, isto é muito lógiCo.- 
E partindo dêtste principio o MDB prn-
yar qu não necessitam de ajuda do 
p0V0 e muito menos de subvençõendn - 
prefeitura. 

O N1DB na Cilanara é uma peque-
na minoria, iras atuara mais do que 
ARENA. lato podemos garantir, pois os 
vereadores nossos, estão sendo instrui- . 
dos a respeito. Estudando as leis e en-
trando em contatos com vereadores 
daqui e ;te fora. Já têm vários proje-
tos e ind le:I f tis prontos, esperando a 
posse. l'otioq que forem lançadea, se-
rão de interesse da coletividade. 

Existe um projeto então que será 
uma beint)a! ti tal grupo econômico 
oporturkta que falei, entrará peio ca-
no direitinho. Mas em compensação O 
município tudo lucrará. Será mais uma 
vez pr, ;\ ado que êstes eleineltok só 
fa;.,ciu a cidade regredir, e ainda di- 

zem que são caridosos e realizador 
Os "imperadores" da cidade, 

garão caro pelo que fizeram. S 
desmascarados. pois será provado 
são êles, um dos prineipais eulp 
pelo atraso de Rio Branco. O tal p 
jeto, que é para beneficio do povo, dm-
verti ser aprovado, pois inelusivr 
vereadores da ARENA deverão votar 
favoravelmente, pois tambern eles de-
vem querer o progresso da CAPITAL 
DO ACUCAR. 

São cinco vereadores do MDIL 
, Mas com apenas 3 podemos contar, 

outro dois, dois, são traidores. Come 
e orbite de infidelidade partidária 

'em parte da situação. Mas ésge pec. 
soai que tem "rabo prêso", tem de ir 
para o partido do govèrno mesmo! 

Com apenas três vereadores, te-
remos uma oposição grande, pois será 
tudo baseado em dados concretos_ Com 
Isto a cidade será beneficiada. 

Na ARENA, existem Vereadores do 
Ex-PSD (maioria) da Ex-I:DN e do Ex-
PR. No MDB, um do Ex PR, dois da 
Ala Jovem (sem compromissos com os 
ex-partidos) e dois infiéis do "PS" que 
em Outras palavras dizero Puxa Saco. 
Assim é composta a Câmara Municipal 
de VRB. 

Os do "PS", votarão onde o "chefe" 
mandar. Com  e‘ses ninguém pode 
contar. Nem MDB nem ARENA, Inclu-
sive um, disse ter o sobrenome do 
chefe. É o cúmulo do puxa-saquismo. 

Também éles sofrerão oposição, pe-
los nossos vereadores, a não ser que 
resolvam permanecer do MD8 e ban-
car o homem. O que está sendo falado 
para vice-presidente, deveria ser logo 
de urna vez o presidente. AI sim, que o 
nosso legislativo seria "bem represen-
tado". Na hora de dizer que está "a-
berta a sessão", diria está "abrida a 
sessão". 

Se o cara não fôr o presidente, con-
tinuará dando o seu voto de 'nádega' 
aquele do -senta-levanta", igual pro-
paganda de Nycron. 

Como são bajuladores, fazem parte 
do grupo oportunista, e dai u motivo 
de ser feita a oposição. E fiscalização 
se caso algum dèles fôr trabalhar na 

'Prefeitura. 
Vamos botar prá quebrar (ou "Cle-

bar)"_, mostraremos agora n nosso va-
lor. Esse pessoal que tira onda de bon-
zinho, vai ver com a gente, principal-
mente se TU contra algum beneficio da 
cidade, que a prejudique. 

Ameaça prá cima da Reide não 
diante mesmo. Pois se a ¡jantasse, nit 
seria candidato nunca. Portanto é 
bagem. Se quiserem debater com 
pelo jornal e pelo rádio, estou a intei-
ra disposição, se caso achem que falo 
mentira. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL 	
))' 

Delegacia Regional em Minas Gerais 

Pasto da Zona da Mata 

Termo de deelaraçães que presta 
CLEBER LIMA DA SILVA, na forma 

abaixo: 

Aos dezesseis dias do Ines de março de mil novecentos e 

setenta e um, nesta cidade de Juiz de Fera, Estado de Ii-

nas Gerais, na sede do Pasto da Policia Federal da Zona 

da Mata, presente o Chefe em exercício, Agente Sylvio Te 

xeira. dos Santos, comigo, Moysás Martins Cardoso Jdnior, 

Agente subchefe do PZM/DPF, em exercício, funcionando co 

mo datilOgrafo, compareceu CLEBER LIMA DA SILVAI  brasile - 

ro, natural de Visconde do Rio Branco, neste Estado, filo 

de Jose Lima da Silva e de Maria, Soares Lima da Silval na - 

eido em dez de setembro de mil novecentos e quarenta e o - 

to (10.09.1948), com vinte e dois (22) anos de idadelsol 

teiro, estudante, sabendo ler e escrever, portador do ca - 

tão de identidade do Departamento de Identificação de Mi 

nas Gerais, sob o registro námero novecentos e setenta e 

um mil, oitocentos e cinquenta (971.850), residente N, Av - 

nida Governador Veladores, námero cento sessenta e sete 

(167), na cidade de Visconde do Rio Branco, nesta Estado 

o Qual, inquirido,DISSE: queodeclarante exerce a 

Pinção de secretário da Redação do semanário "VOZ DE RIO 

BRANCO", editado na cidade do mesmo nome, sendo, inclusi 

ve, o responsável pelos artigos da coluna denominada - 

VOZ PORTE; que o declarante candidatou-se Para o Ultimo 

pleito eleitoral, sob a legenda do Movimento Democrático 
Brasileiro - MDB -, para o cargo de prefeito de Visconde 

do Rio Branco, não tendo logrado os sufrágios necessário- 

sua investidura, já que faro colocado em segundo lugar 

que o declarante foi o presidente da =X0 RIOBRANQUENSE 

DE ESTUDANTES SECUNDÁRIOS URES -, no bignio 1968/1970, 

tendo encontrado a entidade desorganizada, sobretudo no 

que tange N, sede, arquivos, etc., dal o afã do declarant 

soerguer a URES, notadamente na instituição do seu Regi-

mento Interno, em substituição ao Estatuto, isto 4, fra 
mentos daquilo que teria sido o Estatuto da Entidade,su-

perado, já que previa a defesa dos estudantes, enquanto 

que a nova carta estipulava como linha mestra de conduta 

a assistância e coordenação dos estudantes, além da eli-

minação de conceitos adversos N. política estudantil, com 

seja, por exemplo, o intercâmbio da classe com a área c 

ponesa, conceitos esses prontamente condenáveis pela n6vel 
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Delegacia Regional em Minas Gerais 

POsto da Zona da Mata 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

4É,  

(declaraçO'es de CLEBER LIMA DA SILVA - cont. - fl. 02).- 

diretoria da URES; perguntado ao declarante se tem ple-
na conscié'ncia dos dizeres insertos na sua crOnica jor-
nalística da edição de 16.01.1971, de "VOZ DE RIO BRANCO', 
e, em hipOtese afirmativa, se assume integral responsabi-
lidade naquilo que firmou, respondeu afirmativamente;per-
guntado ao declarante qual a serie e o ciclo em que está 
cursando, respondeu que possue "curriculo" equivalente à 
terceira série ginasial, cuja interrupção foi motivada 
por circunstâncias independentes de sua vontade, já que 
não lograra aprovação em determinada matéria, dai o de-

sânimo em tentar conquistá-la em segunda época; que, no 
momento, est& matriculado no "Curso Rio Branco", em Juiz 

de Fora, (madureza), com base no artigo 99 da Lei de Di-

retrizes e Bases do Ensino, para a conquista do diploma 

do segundo ciclo e, posteriormente, o vestibular na Fa-
culdade de Direito; perguntado ao declarante se tinha em 

seu poder algo de concreto capaz de comprometer políti-
cos da cidade de Visconde do Rio Branco,MG., exibiu uma 
otocjpia autenticada de uma mensagem (bilhete), conce-

bido nos seguintes termos: " Jose Rocha - Farei a sua 
barbearia como 4 seu pedido se o prefeito for da Arena - 
(assinatura ilegível, que o declarante afirma ser a do 
m&dico, Dr. Michel AbraEo Daibes) - 7/11/70."; que, a pr 
pOsito, tem o declarante a acrescentar o seguinte: de p0 :-
se do dito documento, consultou, juridicaménte, o Promo-
tor de Justiça da Comarca, sabre se se configurava a fi-
gura de corrupção eleitoral face a promessa consignada n 

tal bilhete, obtendo resposta afirmativa; que o declaran 
te indagou daquela autoridade judiciária, se poderia di-
vulgar em sua coluna semanal, algo sabre corrupção elei-
toral, face ao documento exibido, tendo a mesma respondi 
do que sim, de vgz que caberia ate a instauração de pro-
cesso; que, finalmente, em abono de seus artigos semana 
is, solicitaria providgncias dasmautoridades no sentido 
de que fgssem apuradas as irregularidades cometidas dura 
te a campanha eleitoral no município, em termos de pres-
são, influgncia do poder-econÉmico local, "curral-eleito 
ral", etc., dal o desfgcho contrário à corrente do MDB. 
E mais não disse, nem lhe foi perguntado, pelo que, de-
pois de lido e achado conforme, assina o presente com o 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Delegacia Regional em Minas Gerais 
Pasto da Zona da Mata 

(declaraçges de CLEBER LIMA DA SILVA - cont. - fl. 03).- 

o senhor Chefe do PZM/DPF em exercício, o quell, por na a 
mais haver a lavrar-se, mandou encerrá-lo. 
Agente antes declarado, o datilografei.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

- Chefe do PZMAPF, em 
exercício.- 

- declarante.- 
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Prof. 'Sebastião  Vian 
Por ato do Presidente Mé 

meado Diretor do Conserv 	ei- 
ro de Música, da Universida 	ederal, 
o professor Sebastião Viana, nosso ih 
lustre conterrâneo, a quem enviamos 
nossos votos de feliz administração. 

Onça na Rua Melo Barreio  
' "O negócio é o seguinte" 
; Fala-se tanto em nossa época em ju-
ventude revoltada. Em juventude de-
senfreada. Em juventude viciada. A 
'juventude é o principal tema das dis-
cussões: Por que? A culpa é atribuida 
apenas ao jovem? Será que o jovem 
revoltado não tem seus motivos? 

Sou jovem e me candidatei a prefei-
to de minha terra. Para uns fui um 
,louco. Para outros um audacioso. Pa-
,ra muitos uma esperança. Para a ju-
,ventudt idealista, um porta-voz de seus 
anseios. Perdi a eleição, mas perdi por 
causa das ,sujeiras e dos golpes rastei-
ros dos elementos tidos como "gente 
de bem". Êsses que assim agiram, não 
foram adversários, foram inimigos da 
juventude. 

Quando viram que iam ser derrota-
dos, apelaram para a bandalheira. Co-
mo não bastasse o pêso do poder eco-
hômico usaram do govêrno revolucio- N.. 
mário (que eram contra antes) para c" 
'vencer. Prevaleceu o "direito da fôr-
ça" e não a "fôrça do direito". 

Médicos e advogados. Autoridades 
:desrespeitando as leis. As leis que pre 7 
,gam.,As leis bonitas, mas que não fun-
.cionam. Se de fato existisse a tão fa-
lada "Dura lex, sed lex," muitos hoje 
estariam pagando pelos crimes de 
!'Corrupção, Coação e Subversão". 
Se fôssemos nós, a juventude que ti- 
véssemos feito o que fizeram, chama- 
Ham-nos de "Subversivos, agitadores e ...`-
terroristas." Mas como foram os "me- '4..  

te 'dalhões", nada aconteceu. 

Como pode os mais velhos, os que 
ocupam lugares de destaques em nos- 
sa sociedade, nos ensinarem uma coi-
sa e fazerem outra? Eles são dos tais 
que dizem: "faça o que digo e não 
o que faço" 
• A juventude rio-branquense que par- 11 
ticipou da eleição de 15 de novembro, 
agiu honestamente. Seguiu as leis co-
mo são e por isso perdeu. Os jovens 
terem perdidos não constitui proble-
mas, êles foram caluniados. Vítimas 
dos desonestos. Dos desonestos e co-
vardes que em nossa terra, empunha-
ram a bandeira do govêrno. A juven-
tude ficou decepcionada. Desiludida. 

Prova do que falo é a pura verda-
de, é que ninguém revida. Continuo fa-
lando, exigindo respostas. São corrup-
tos e subversivos os que mais se em- 
penharam na campanha da ARENA- . VRB, Por que? 

Sei que muitas autoridades daqui e 
de for, lêem o jornal, peço para me 

O mato está virando floresta na Rua 
Melo Barreto, no trecho Estação/ Santo 
Antônio. Seus moradores nos solicitam 
apelar para a direção da Rêde Ferro-
viária (E F L) para que mandem limpar 
o trecho. Se continuar assim, o mato 
crescendo, vai aparecer onça por lá. 

Wady Nagem 
Arquiteto 

chamar para prestar depoimentos. Se 
a lei foi feita para ser cumprida, que 
a façam cumprir. Estou aqui para a-
judar. Tenho documentos que compro-
vam desonestidade nesta eleição. Não 
penso, nunca pensei em anular esta 
eleição. Quem ganhou, ganhou mesmo. 
Azar é nosso, de quem perdeu. Quero 
é que sejam tomadas sérias providên-
cias para não acontecer o mesmo na 
próxima eleição. E que sejam punidos 
os que usaram das armas ilícitas para 
ganhar a eleição. 

Há hora que chego a pensar que 
nem existe lei. Mas refletindo, vem a 
esperança de que um dia os desones-
tos pagarão pelo que fizeram. A juven-
tude, que foi massacrada e ofendida 
pelos "imperadores" da cidade aguarda 
ansiosa o dia da desforra. 

O que falo no jornal, falo em qual-
quer lugar. Chego num "bolinho' de 
pessoas conversando politica, meto o 
o pau rasgado e cito nome de pessoas 
influentes. Todos sabem que faço isto. 
Porque não fazem nada .comigo? Não 
acham que estou falando demais? 

E 'quanto falo e provo a corrupção 
existente na eleição, os ofendidGs per-
manecem calados. Vamos pôr tudo eal 
pratos limpos, vocês (ofendidos) to-
pam? Por favor, aceitem o meu desafio. 

Além dos fatos que sempre cito em 
"VOZ forte", existe a infidelidade par-
tidária, que é outro problema sério, 
Vários candidatos a vereadores do 
MDB - VRB trabalharam escandalosa-
mente para a Arena. Dois dêles foram 
eleitos. Um inclusive fêz discurso em 
comício da Arena. O outro não fêz por 
ser analfabeto, senão faria. Traíram n 
partido por pressão, por mêdo e outros 
por puxa-saquismo. 

Tudo isso, meus leitores, faz com 
que tomemos sérias medidas. É pre-
ciso valorizar a nossa juventude. E só-
mente sendo tudo esclarecido na justi-
ça é que ela será valorizada. Solicita-
remos a quem de direito que tome as 
providências, nomeando uma comissão 
de sindicância para apurar os fatos 
ocorrilos em nossa querida, mas sa-
crificada e infeliz terra. 

f12 E' dal que surge a revolta da ju- 
ventude. Se nós não tivéssemos uma o 
lormação boa. Se não fôssemos bem ^,—
,instruidos a respeito, estaríamos nós, (X. 
ios jovens de ideais sadios, nos rebe-
lando contra tudo e contra todos. 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CONFIDENCIAL  

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

H C.. O. -k/1". i.2,P 1127-7"111 
31 
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• PEDIDO DE BUSCA N2 024/73  
SI/SR/DF'/MG/27.04.73 

1. — DADOS CONHECIDOS: 

1.1 — Em 18 de março de 1.968, realizou—se no município de IBItILV 
SP, o 302 CONGRESSO DA UNIX() NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)1 1  

onde foram detidos e indiciados em InowSrito Policial, os e—
lementos constantes da relação em anexo. 

2. — DADOS SOLICITADOS: 

2.1 — InformaçUs recentes sobre as atividades dos indiciados; 
2.2 — Tres fotografias atualizadas de cada membro relacionado; 
2.3 — Endereços atuais, inclusive de trabalho; 
2.4 — Outros dados julgados ilteis. 
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DELEGACIA ZONA DA MATA 

1. 

Manoel Seito - bras, nat, de Taubat ,SP, solteiro, 20 anos, filho de Shi-
, 

.50x.4cikcí,, 	Rei nichi Sej-to e de Doba Shie Seito, residente na Url 

versidade Rural de Minas Gerais em Viçosa, Est. da 
44iereem" 

2. 
R eynaldo do Carmo Neves - bras. nat. de Teixeires MS, solteiro, 23anos, / 

filho de Benjamim Lopes Neves e de Teresa do Carmo 
N eves, res. Praça Artur Bernar:;es,125, Teixeira - 
Minas Gerais, Estudante da 2sc. &uperior de Agroru 

Ik Elizabeth Shmith de Andrade -bras, nat. de Juiz de Fora,MG, solteira, / 
3 	

mia de Viçosa. 
. 	 ~na 

19 anos, filha de Jogo PEREIRA Almeida de Andrade 
e de Leda Shmith de Andrade, res. Rua Luiz Perry, 
• 297, Juiz de Fora, Estudante de Fac. de Servi-

ços Sociais de Juiz de Fora. 
• 4. 
Waldo Silva, bras, nat. de juiz de ora,MG, solt. 21+ anos, filho de Geral 

do Henrique da Silva e Janete Crispim da Silva, res 
tik,141,k -(ke- 	10k, 

Rua Vitorino Braga,50, Juiz de Fora MG, Est. Fac./ 
dfkA 	de Filosofia de M.G., em Belo Horizonte, 

5. 
)ÇRafael Arcuri Neto 

1 

6. 
Ricardo Fontes Cintra, bras. solt. 26 anos, filho de Francisco da Silva / 

eintra e Celia Fontes Cintra, res. Rua Baependi,239 
Juiz de Fora,MG, Estudante da Fac. de Filosofia da/ 
Univ. Red. de Juiz de Fora. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

mesma. 

- bras. nzt. de Juiz de Fora,MG, solt. 20 anos, filho / 
de Pantaleoni Arcuri Neto e Maria do 2osLsrio de Vi-
lhena Arcuri, res. AV. Rio Branco,271+1  Juii, de Fora 

4~NNWINIE~IMIN 

M irias Gerais, EstuJonte da Esc. de Engenharia da / 
Fac. de Juiz de Fora. 

CONFIDENCIAI. 
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COMICIAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
REITORIA 
36.570 — VIÇOSA — MINAS GERAIS — BRASIL 

N.° RS/06.73 RS 

Assunto Informação 

Expedido Reitoria 

Viçosa, 16 de maio de 1973 

Senhor Delegado: 

Em atenção ao seu ofício 227/73, de 11 do corrente, 
informamos—lhe que o Sr. Manoel Seito, filho de Shinichi Seito 
e
o
Shie Seito (consoante sua certidão de nascimento), á aluno do 

e 
3. perlado da Escola Superior de Florestas desta Universidade. 

Seu endereço, constante de sua ficha individual, á 
o 

o seguinte: Rua Orlando Brando, n. 125, Apartamento 4 — 	Ano 
Bom — Barra Mansa — Estado do Rio. 

Atenciosamente, 

Renato Sant'Anna 
Vice—Reitor 

e . 
no exercido da Reitoria 

m 
Il

o
. Sr. 

Dr. Paulo do Esplrito Santo 
DD. Delegado Titular da DZM/DPF 
36.100 — Juiz de Fora — MG 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA LATA - JUIZ DE FORA 

1 - ASSUNTO 
	302 CONGRESSO DA UNE AK IBIONA/SP 

2 - ORIGEM 
	5I/SR/D2FMG 

3 - CLASSIFICAÇÃO iam 

4 - DIFUSÃO $ ISI/SIVD.P.eAk1G 

5 - DIFUSÃO ORIGEM a DO2bA2  

6 - ANEXO 11 Doze fotografias doe epif,raiados, com exoevao de LA 
NOEL ITO e WAMDO SILVA 

7 - REFERÊNCIA 2 PEDIDO DE BUSCA N2 024/73-SI/u1i/Dr2/,G - 27.4.73 

10 	 INFORMAÇÃO N2 032/73-D7.M/112F 

(24.05.73) 

1. - DADOS OBTIDOS: 

1.1 - LANOEL SEITO.- 

1.1.1 - 5 aluno do 32 Período da Escola Superior de 210 
restas, da UFV - Universidade Federal de Viço-
ça/aG.- 

1.1.2 - Consta que reaide na Rua Orlando Brando, 125 - 
61.dt. 4, Ano Boa - Barra ..anse/RJ.- 

1.2 - REINALDO CARLO NEVES:- • 	1.2.1 - Atualmente, Àngewieiro Agronomo trabalhando na 
ACARI  em Lavras/MG:- 

1.2.2 - Formou-se no ano passado:- 

1.2.3 - Solteiro; Não exerce outra atividade; Residin-
do na Praça Artnur Jiernardes, 125 - Tei^eiras/ 

1.3 - ELIZABETR SCHLITH DE ANDRADE:- 

1.3.1 - Trabalha atualmente no INPS, Agincia Centro,na 
Guanabara, como Assistente Uociul; casada com 
José Antonio de La Rooque Romeiro, bancário, ' 
trabalhando no Banco do Brasil/GB; ele á filho 
de Gilberto Gonzaga Âameiro e de Cecilia Leria 
de La Rocque Romeiro:- 

1.3.2 - O caeal reside na Rua Tereza GuimFrãee, 195 e- 
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partamento 201, Botafogo/GB:- 

1.4 - WALDO SILVA:- 

1.4.1 - Consta que estaria rdsidindo em SJte Lagoas/kG:- 

1.4.2 - É desconhecido o seu endereço:- 

1.5 - RAFAEL AROURI NETO:- 

1.5.1 - Estudands k:ngennaria na UFJF e trabalha na Cia. 
Industrial e Construtora PANTALEONI ARCURI de 
proprieda(ia da familia:- 

1.5.2 - Localiada na Rua Esririto Santo, 444, em Juiz 
de Fora/MG:- 

1.5.3 - Casado há um ano com Maria Uargarida Guedes:- 

1.5.4 - Reside na Av. hio Bn.nco, 3.885 apt. 201, Ju-
iz de Fora,4.G:- 

1.6 - RICARDO BUTES CINTRA:- 

1.6.1 - Reside, atualmente, na Rua Engenheiro Cotrin, 

55 apt. 102 - Tijuca/GB:- 

1.6.2 - 'A professor de Ilist‘Sria no CoLãcio IBA - Ins- 
tituto Batista Americano, localizado na 	R118 
Visconde Itamaráti, na Tijuca/GB:- 

Dé aulas, umWaimn, no Colégio Batista Shepharb, 
na Rua Josá Higino, 416 na Tijuca/GB:- 
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