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CONFIDENCIAL IreJ • 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTALO DE MINAS GERAIS 
SERVIÇO DE INTUIGICIA 

PEDIDO DE BUSCA N9 027/93—SI/SR/1).à 

UAI A 

ASSUNT 	 n FP; Ao EM MINAS GERAIS, GOIXS E TOCAN- 
TINS 

REFERÊNCIA 
	• 

ORIGEM 
	

SI/SR/DPF/MG 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 	 DPF2/JFA/MG 
ANEXOS 

=MENTOS DISPONÍVEIS: 

a, atua na colônia italiana, em MINAS GERAIS, a entidade 
denominada COMITË DE IMIGRAÇÃO 1M MINAS, GOIÁS E TOCANTINS. O Comitê 
tem como Presidente ROMANO AICIATI e Vice-presidente FEDELE PUGIIESE 
Possivelmente a sede do referido Comitê seja em JUIZ DE FORA/MG. 

NECESSIDADES:  
1. Composição da diretoria da referida entidade; 
2. Antecedentes e qualificação dós seu.e membros e 

3. Outi'os comhecimentos julgados úteis. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO BE =NAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAOES 

INFORME N9 04 9/91-SI/SR/DPFAIG 

DATA 

ASSUNTO 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

AVALIAÇÃO 

:15 ABR 91 

:ROUBO DE ARMAS - CAMPO DE PROVAS DE MARAMBAIA - RIO DE JA 

NEIRO/RJ 

SI/SR/DPP/RJ 

1 
DIFUSÃO ANTERIOR : Cl/DPF - DPF./NIT/RJ - Dp;ticObi DPF/ME/RJ- SI'S/SR'S/DPF 
DIFUSÃO 
	

DPF.2/15RA/MG-DPF/JF/MG-DPF/GV/MG-E2/4âDE-E2/4f4BDA INF - 
ANEXOS 
	 : VIDE TEXTO 	 PM2 W1 - COSEG/SSP/MG - ERBH/DI 

RETRANSMISSÃO DO INFORME NR 098/91-SI/SR/DPF/W, DATADO NA 

ORIGEM EM 27 MAR 91: 

1. Na noite do dia 15 para 16 MAR 91, foram roubadas da Ca 

sa Balística do Campo de Provas da MARAMBAIA/MINISTBRIO DO EX±IRCTTO/RJ,' 

uma quantidade elevada de armas com grande poder de fogo (relação em ane 

xo), as quais possivelmente estarão em poder de criminosos. 

2. Este OI apreciaria a difusão da presente relação para ' 

as respectivas descentralizadas." 
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,n9 0143, 

n9 0132, 
524045 , 

n9 0118, 
n9 0023, 
524036 , 

n9 0078, 
346245 , 

n9 0124, 
1857454, 
n9 0159, 
n9 0082, 

n9 0096, 
n9 0207, 
n9 0205,  

cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 
cap. 

He. O. iiK6g,f:3/2,96 

RESERVADO  
, 

• • 

AWAÇÃO PAS ARMAS ROUBADAS DA CASA BAL1STICA DO CAMPO DE 

rnewq r.1‘ MARAMBAIA, NA NOITE DE 15 PARA 16 DE MARÇO DE 1991. 

• 

• 

'Mb 

mod. Exp. 

mod. Exp. 
s/mod. n9 
mod. Exp. 

mod. Exp. 

s/mod. n9 
mod. Exp. 

s/mod. n9 
mod. Exp. 
s/mod. n9 

6 tiros; 
6 tiros; 
6 tiros; 

6 tiros; 

6 tiros; 

6 tiros; 

6 tiros; 

6 tiros; 

5 tiros; 
6 tiros; 
G liron; 
6 tiros; 

6 tiros; 

5 tiros; 
5 tiros; 

6 tiros; 
6 tiros; 

6 tiros; 
6 tiros; 

6 tiros; 
5 tiros; 

6 tiros; 
5 tiros; 

". AV, Pg. ;12 ,Tpurus, 
- ni. 041.,a2gmxrus, 
- nv, crl. 	gaprus, 
- v. cal. ,32 ;Taurus, 

cal.,?2:Ta,urus, 
rv. cl. 32 ;Taurus, 

- P. v. cal. 32,T4,urus, 

Pv. cal. 38 1 a.prus, 
cal.38 Tapnus, 

Rv. cal. ,38japrus, 
Rv. ral. 38 Taurus, 
Rv. 	Taurus, 

Pv. cal. 38 Taurus, 
IZNI. cal. 38 laurus, 

cal..38urus, 
kg. cel. 22 Rossi, 

*Ia 

c'l. 22 Rossi, 

Taurus:, 
- Pst. Taurus, 

- rst. Taurust  

Nv. 
Y1-, 

" Rv. 

Rv. 
Rv. 

22!Ropsi, 

32 Rqfisi, 
32 ROA0- i 
38 

38 Rossi, 
38 Rossi, 

- 
- Rv. 
- Rv. 

Rv. 

Rv. 
Rv. 
Rv. 
Rv. 
Rv. 

- Rv. 

cal. 38 Rossi, 
czl. 28 Rossi, 
ca). 38 Rossi, 
cal. 38 Rossi, 

cal. .38 Rossi, 
cal. 28 IOSSi 
cal. 38 Rpssi, 

mod. 
mod. 
mod. 
mod. 
mod. 

s/mod. 
s/mod. 

s/mod. 
s/mod. 
s/mod. 
s/mod. 
s/mod. 
s/mod. 

n9 335 
n9 718 
n9 841 
n9 84 

n9 719 

n9 272 
ncp 335 

Exp. 
Exp. 
Exp. 

Exp. 

Exp. 

n9 70 Esp.01,cap. 
n9 54 Esp.02,cap. 

n9 483 Esp.01,cap. 
n9 69 Esp.01,cap. 
n9 89. Esp.01,cap. 
n9 4 Esp.02,cap. 

n9 851 Esp.01,cap. 

n9 88 Esp.01,cap. 
Esp. 

Esp. 
Esp. 

Esp. 

Esp. 

Esp. 

Esp. 

01,cap. 5 tiros; 
01,cap. 6 

01,cap. 6 

01,cap. 6 
01,cap. 6 
03,cap. 5 

02,cap. 5 

tiros; 

tiros; 

tiros; 

tiros; 
tiros; 
tiros; 

tiros; 

tiros; 

tf ;Rps 

Taurus,n9 Exp. 0311, cap. 6 
Rossi,'n9 91 Esp. 01,cap. 6 
Rossi, n9973 Esp. 02(cap.'6 
Rossi, n9 97 Es14 01,cap, 6 
cal .380 ACP, PT B, oap.12 4fos; 
cal 9 mm,PT 92 Ars, n9 19904,c,.4n. 15 tiros; 
cal 9 mm,PT 92 C, n9 P 003, çap. 15 tiros; 

cal. 357 
357 
357 

cal. 357 

cl. 32 11114, s/m9d, n? 149299, CAp. 6 t!ros; 
'na, s/mod.,n9 01, cap. 5 tiros; 

22stelo, t/mo8,o'ii9 121686, cap.8 tiros; 
; 	22 Castelo, s/mod. n9 03, cap. 8 tiros; 

"swn mod. 1937, n9 80689, cap. 6 tiros; 

Continua na folha  119 02 
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	f--  t P‘.1' 

Y1 n. 02 

3v. c.a. 32 Furtado de Melo, s/mod. n9 003, cap. 6 tiros; 

- Pv. cal. 32 Caramuru, s/mod. n9 01, cap. 6 tiros; 

ral. 22 Meco, s/mod. n9 12, cap. 5 tiros; 

- Pst. cai. 9 mm Astra, Mod 1921, n9 43367, cap. 7 tirosi 

- 1-t. cal. 9 mm "SI 	mod. 59, n9 A256925, cap. 15 tron; 

0,11. 9 mm,"SW", mod 39-2, n9 A120104, cap. 8 tiros; 

- Ist. c..1. 9 mm, SIG SAUER, mod. P220, n9 P84334, c,tp. 9 tire-; 

IsL. cal. 9 mm, SIG, mod. P220, n9 71792, rnp. 9 tlxos; 

- 	9 ”-m rw, s/mod. n9 T336283, cap, 10 t; .aos; 

- Pst. cal. 9 mm, FN, s/mod. n9 206, cap, 10 tiros; 

- Pst. cal. 9 mm, Colt mod Govermnent, nví,  70p4350, cap. 9 tiros; 

- ict. 	9 tutu, Colt mod Comandc 	n9 7013s 3 G]42, cap. 9 tiros; 

F. . cz:t. 	Ce,Jt, nod 	 G,,3!, cap. 7 tiros; 

ri, rttod 970, nV 1, c.:;p. 7  tiros; 

r:.1 Walter 1'11i, 	a610340  eap, 8 tiros ; 

,,, r neretta, ikod 975, n9 22544, cap. 10 tiros; 

c._1. 

cat. 

cal. 

cct. 

cal. 

cal. 

cal. . 

- 1st 

- P.gt. 

Pst. 

Pst. 

- 

- Pst. 
- Pst. 

- Pst-. 

9 iam, 11K, mod P9S, n9 106143, cap. 8 tirw; 

9 - mm, HK, mod VP70,n9 - 2002 , cap. 1.5 tires; 

9 rran HK, mod P9, n9 090432 , cap. 8 tires; 

6,35 mm,Beretta, mod 95013,n9 C01978, 
22 Beretta, mod 21, n9 00011, cap. 7 
6,35 mm, Beretta, mod 95013, n9 E54733, 

6,35 mm, INA, n9 000006, cap. 7 tiras; 

Cájr. 9 mm,Beretta, mod VT 1969, n9 38160, cap. 8 tiros; 

cal. 7,65 mm, Beretta, mod 1959, n9 03910, cap. *7 tiros; 

cal. 9 mm,Beretta, mod 1934, n9 713337, cap. 7 tiros; 

cap. 1 tiros; 

tiros. 

cap. 7 i ._ros; 

Seb-M!Aralhadora 

- Siai,-Mr,tralhadora 
Ex 25028; 

Sub-Metialhadora 

- 5ub-Metralhadorá 

- Sub-Metralhadorá 

- Sul)-Metralhadora 

Sub-Metralhadora  

HK, mod 53, Cal 5,56 mm, n9 1U247,(:Nl1'. 40 tiros; 

M-INA, 9 mu, FI M953,transformada para IMBEL, n9 

cal. 45, mod 953, INA, n9 00038 E, cap. 30 tiros; 

cal. 9 mm, TAURUS MT-12, n9 00010, cap. 30 tiros; 

cal. 9 mm, BERETTA, mod 972,n9 1002,cap.30 tiros; 

cal. 9 mm, URU Br n9 01003, cap. 30 tiros; 

cal. 9 mm, FI, CE 971 A2, Protatipo 3,cap.30 tiros; 

Sub-Mctralhadora• cal. 9 rua, IMBEL MD1 Al, Protaipo 4, n9 00003,c p. 
30 tiros; 

- Sub-Metralhadora cal. 9 mm, ALFA GP-1, mod 80, n9 001, cap. 20 tiros; 

Sub-Metralhadora cal. 9 mm, CEV M9 Ml, série 001, n9 00003, cap. 30 
tiros. 

- Sub-Metralhadora cal. 9 mm, 13 ot.Eitipo "KEMELMEIER" RS, cap. 30 tires; 

- Sub-MMralhadora cal.380(9 mm) IBU s/119, cap. 20 Lil(p.; 

2. Outrossim informo7vos ainda, que foram levados do pessoal es-

calado de serviço na Casa Balistica- Linha IV, e pertencente a carga da 

Con-, 	e Serviço, o armamento abaixo discriminado: 

Continua na folha n9 03 
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- ISt. 9 mlu, COLT, de n9 00306, com 01 carregador. e 07 tiros; 

- Fuzil liutomático Leve (FAL) , cal. 7,62 mm, n9 215465, 	01 
regador e 20 tiros; 

Vols carregadores para FAL com 20 tiros cada uni. 

Quartel em Barra de Guaratiba, RJ, 18 de Março de 1991 

I' 
CARLOS-  CARNIELETO - TC QEM Auto 

Encarregado do I P M 

5 

4:- 



ile.o.ixsg,p.6/07,96 
CONFIDENCIAL 

 

j 

   

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLtIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO E'ETADO DE MINAS GERAIS 

iediuo de isusca nç 0171/82-;i14.R/D2F/MG, (14 JUL 82). 
ABI/ NI (07 JUL 82). 

: A-1 
.-.-.-. 

• • • 
• • . . 

EEiLEGCIA El,. JUIZ DE FORA  

L 
INFORME N9 (162/8 2 —1)2 72AT 	R/D1-2.4•15 	_ 5  

DATA 	 : 30 JUL 82 
ASSUNTO 	 ATIV1bADEE 1)0 "i„OVIILENTO JUL2IçA I:, NÃO VIOLUOIA". 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

AVALIAÇÃO 

ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

1.- Esta DrF informa que ate a i)resente data, não foi constatada a 
atuação do 1,.ovimento Justiça e Não Violência, mesta área. .-.-.-.- 

0-0-0-0-0-0-0-0 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE LIINAS GERAIS 246R 
SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

PEDIDO DE BUSCA N9 0171/82-SI/SR/DPFA:G. 

DATA 
	

14 JUL 82. 
ASSUNTO 
	

ATIVIDADES DO " rOVIEENTO JUSTIÇA E Ni.10 VIOItáNCIA " 

REFERÊNCIA 	 • • • 

ORIGEM 	 : ABH/SEI ( 07 JUI 82 ). 

ÁREA 	 • . • 

DIFUSÃO ANTERIOR : E2 /4 2 DE = "112/PLI:G = OOSESASES.P/i:G. 
DIFUSÃO 
	

= DPP2/JF/ DPF2/GVAIG = DPF2PRA/1:G. 
ANEXOS 	 • • • 

1. DAJOS CONEECIDOS: 

a. O SECRETI,RIADO NACIONAL JUSTIÇA E N7,0 VIOLSNCIA, cue no BRASIL 

representa o Llovimento =0-VIOLSNCIA, também conhecido como " 

P,SRI.ANENTE ", está sediado na Avenida Ipir-tnga, 1267 -
92 andar - S C PULO/S1), no mesmo endereço da FI-CNT2 NACIONAL' 

DO TRABALHO (PNT), org_nização marxista integrante da " OPOSI- 
ÇO 	" de S::.0 PAULO/SI. 

b. O Lovimento Não- Violência - de caráter ecumênico e curiho mar-

xista segundo seus estatutos, teia a finalidade de "coordenar e 

divulgar as experiências não-violentas no Brasil". s ligado ao 
"Serviço Paz e Justiça Para a Almç..ica Latina", com sede em 3UE-
NOS AIR..,S/ARGENTIKA, criado e dirigido por ADOLPO PEREZ ES'ZUI-

VEL, Prémio Nobel da Paz de 1980. 
c. De acordo com o boletim "JUS:IÇA E N-AO-VIOL2NOIA ", órgão ofi-

cial do :.ovimento, o estudo da Não-Violência Ativa comporta 

três enfoque: o psié616We, o teolégTe o político. Dentro do 

enfoque político, o 1.:.ovimento prega a necessidade de um modelo 
de luta ue Permita à Não-Violência Ativa avançar com proposta, 

CONFIDENCIAL 
	- Continua 	
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CONTINUAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA NR 0171/82-SI/SR/DPF/MG. 

CONFIDENCIAL 
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• 

possibilitando a libertação do povo e a criação de IIM2  socie-
dade socialista. 

d. O Movimento Justiça e Nrlo-Violência está estruturado segundo' 
um Secretariado Nacional, sediado em S1'0 PAULO e mais quatro ' 
grupos regionais, entre os quais se encontra o Grupo Minas Ge 

rais. Nesta_Area integram o Movimento: 

l'epiwo ADOLFO SCHMITZ - Bispo de TOCILO OTONI/MG; 
oc\-  

ç   
1P4,\1-4y- Padre VIRGILIO LEITE UCHOA - Pároquia de Nossa Senhor das 

Dores, FLORESTA/BH; 

u-a4i;wEIRAIr  funcionária de CODEURB; 
-GROBERTO if, EIEJI. DE 0ARVi 	funcionário DER/MG e membro da 

Associação dos Servidores do DER/MG (ASDER/MG. 

e. Estado o Clero Progressista, presentemente, empenhado em mobi 

lizar índios, negros, trabalhadores rurais e urbanos, favela-
dos e associações de mulheres, I,ovimento Não Vidência é um ' 

dos principais instrumento utilizados nesse sentido. 

2. DADOS SOLICITADOS: 

1. Elemento sobre a ataução do Movimento Justiça e ao Violência 
na area de MINAS GERAIS. 

2. "Ligações dos membros da entidade em tela com movimento popula 
res e/ou organizações subversivasatuantes na Area; 

3. Resposta, mesmo negativa, até 30 JUL 82. 

4. Outros dados julgados 
• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

	
• 
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cif 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

INFORME N9 0133/79 —SI/SR/DPF/MG 

RG NR 	: 0319/79—SI 

DATA 
	

: 01 de março de 1979. 
ASSUNTO 
	

TIOKICO NA REGIÃO DE JUIZ DE FORA/MG 

REFERÊNCIA 	 • • . 

ORIGEM 	 : PM/2 

AVALIAÇÃO 	: A-1 
ÁREA 	 • • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : • • . 

DIFUSÃO 	 DZM/DPF/MG 
ANEXOS 

• • . 

TRANSCREVEMOS O SEGUINTE INFORME: 

1. É comum em JUIZ DE FORA/MG, os viciados em tóxicos e entorpecen-

tes serem internados em hospitais psiquiátricos, por determina 

ção do MM Juiz de Direito, baseado na Lei 6.368/76, artigo 10 ou, 

às vezes, por iniciativa da própria família do viciado, na tenta 

110 	tiva de recuperá-lo. 

2. Muitas vezes, os viciados internados saem para ir em casa, geral 

mente com ordem médica. Em alguns casos, com ordem do MM Juiz de 

Direito. Ocorre, ainda, que podem receber alta médica, sendo li-

berados com a participação posterior da clínica ao Juiz competen 

te 
• 

3. Os viciados internados nas clínicas desfrutam de muitas regalias 

e recebem tóxicos por intermédio das visitas, que fazem contato' 
com eles, sem serem molestados. 

4. FLAVIO RIBEIRO ALMEIDA, filho de José Manoel Ribeiro e Eunice ' 

Santos Ribeiro, solteiro, natural de Belmiro Braga/MG, nascido ' 

em 07 Out 952, residente na Rua Luiz Fellet, 106, bairro Santo 

=CONTIN1iA FLS. 02= 
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CONTINUAÇÃO  DO INFORME NR 0133/79-  SI/SR/DPF/MS. 

Santo Antônio, em Juiz de Fora/MG, no dia 03/04/78 foi preso em 

flagrante com 100 gramas de maconha, no Bar Choupana, situado ' 

na Av Independência, nesta cidade. Em 06/06/78, foi internado ' 

na Clinica São Domingos, por determinação do MM Juiz de Direito 

ISALINO R. LISBOA, e no dig 25/07/78 recebeu alta médica, não ' 

mais voltando à cadeia. 

5. GILBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de José Basilio de Oliveira e 
Benigna Santos de Oliveira, natural ce Cataguases/MG, nascido ' 

em 30 Jan 951, solteiro, representante comercial, residente na 

Rua Rosa Sfeir, 15, Bairro Grajaú, naquela cidade, no dia 10/05/ 

70, foi detido n, Zona Boêmia portando-  maconha. Em 27/11/72, foi 
detido numa "boca de fumo" na Av darii3aidi; no dia 18/12/73, foi 
preso na Rua Professor Lander, por posse de maconha; no dia 01/ 

03/78 mudou-se para a Rua Clorindo Burnier, s/n52 , onde vive ama-

siado com Suely Carvalho. Em 27/07/78 foi preso em flagrante, ' 
com 100 gramas de maconha. 

6. CARLOS ALBERTO SABINO DE CASTRO, filho de Rondolfo Barbosa de ' 

Castro e Florentina Sabino, natural de Barra Mansa/RJ, nascido' 

em 09/07/950, residente na rua Estácio Coimbra, 47/202, Rio de 

Janeiro/RJ, no dia 26/08/78 foi preso com 250 gramas de maconha, 

no Campo da Central, no Bairro Poço Rico. 

7. FLÁVIO RIBEIRO DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO SABINO DE CASTRO e GIL 

BERTO JOSÉ DE OLIVEIRA tem sido vistos constantemente, perambu-

lando pelas ruas de Juiz de Fora, livremente. 

8. Os advogados (e não médicos, como consta no documente de refe-' 

rância) que defendem os traficantes são: MARCOS MOREIRA LIMA, ' 

filho de Wandenkolk Moreira e Dalva Moreira Lima, natural de Ju 

iz de Fora, nascido em 03/09/46, residente na Av Rio Branco ng. 

4.217; ODILON BARBOSA, filho de Moacir Barbosa e Ofélia Lira ' 

Barbosa, natural de Lambari/MG, nascido em 22/10/927, residente 
na Rua Zely Lage, 45, AptQ 04. 	. . . . . . . . . . . 	• . • 

• • • • • • • • • • 
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2. ORIGEM 

5 
2  

3 4 

INFORME N  r).2g 7 9 / E 2 / 4a. RM 

1. ASSUNTO 	TÓXICOS 

B 

3. CLASSIFICAÇÃO: IXI 

4a RM 

P  1 

6 

 	NE, 0 . 1 K5:9, fxjjpg 6  
1 CONFIDENCIAL 	  

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I Ex — 4 • RM 

SEGUNDA SEÇÃO 

Juiz de Fora, MG,, 	de 	março 	197  c.'  

e 

• 

4. DIFUSÃO 

5. DIF. ANTERIOR: 

6. REFERÊNCIA : 

7. ANEXO  

DPF/DZIvi 

1. comum em Juiz de Fora-MG, os viciados em tóxicos e entorpecentes 

serem internados em hospitais psiquiátricos por determinação do MM Juiz 

de Direito, baseado na Lei 6.368/76, Art 10 ou, às vezes por iniciativa 

da própria família do viciado, na tentativa de recuperá-lo. 

2. Muitas vezes os viciados internados saem para ir em casa, reralmen 

te com ordem medica. Fm alruns casos, com ordem do MM Juiz de Direito. O-

corre, ainda, que podem receber alta medica, sendo liberados com a parti-

cipação posterior da clinica ao Juiz competente. 

3. Os viciados internados em clínicas desfrutam de muitas reralias P 

recebem tóxicos por intermédio das visitas, rue fazem contato com eles, 

sem serem molestados. 

4. FLÁVIO RIBEIRO ALMEIDA, filho de José Manoel Ribeiro e Funice San- 

tos Ribeiro, solteiro, natural de Belmiro Braga, nascido em 07 Out 52, re 

sidente a Rua Luiz Fellet, 106 - bairro Santo Antonio - JF, no dia 03 Abr 

78 foi preso em flagrante com 100 gramas de maconha, no Bar Choupana, si-

tuado na Av Independência. Fm 06 Jun 78 foi internado na Clinica São Do 

minnos, por determinação do MM Juiz de Direito ISALTINO R.LIBOA, e no .1;- 

25 	78 recebeu alta medica, não mais voltando sa cadeia. 

5. GILBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de José Basilio de Oliveira e de 

Benigna Santos Oliveira, natural de Cataguases-MG, nascido em 51, 
E 

jaú, no dia 10 Mai 70, foi detido na Zona Boêmia portando 

Nov 72 foi detido numa "boca de fumd" na Av aribaldit n 

solteiro, representante comercial, residente na Rua Rosa Sf 

1 
CONFIDENCIAL 1 Conti 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 1 



	  ~41,(5- 2âG 
	 I CONFIDENCIAL I 

( Continuação do Informe n.o 	/ 72./ E2 / 4.0 RM detígallq) 	 Fls 

foi preso na Rua Professor Lander, por posse de maconhal' no dia 01 Mar 

78 mudou-se para a Rua Clorindo Burnier, sfn; onde vive amasiado com Sue 

1.y Carvalho. Em 27 Jul 78, foi preso em flagrante, com 100 gramas de ma-

conha. 

6. CARLOS ALBERTO SABINO DE CASTRO, filho de Rondolfo Barbosa de Cas 

-"ro e Florestina Sabino, natural de Barra Mansa-RJ, nascido em 9 Jul 50, 

residente a Rua Estacio Coimbra, 47/202, Rio de Janeiro, no dia 26 Ago 72  

foi preso com 250 gramas de maconha, no campo da Central, bairro Poço Ri-

CO. 
7. FLÁVIO RIBEIRO DE ALMEIDA, CARLOS AI BERTO SABINO DE CASTRO e GIT 

FRTO JOSF DF OLIVEIRA tem sido vistos constantemente perambulando pelas 

'.11PS de Juiz de Fora, livremente. 

P. Os advogados que defendem os traficantes são: MARCOS MOREIRA LIMA, 

filho de Wandenkolk Moreira e Dalva Moreira Lima, natural de Juiz de Fo- 

ra, nascido em 03 Set 46, residente na 

3OSA, filho de Moacir Barbosa e Ofélia 

nascido em 22 Out 27, residente na Rua  

Av Rio Branco,4212 

Lira Barb2e,, natV14a 

Zely La 	45 

e ODILON BAR-

Lambari, 

cu 
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o 

----I CONFIDENCIAL 1 
"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 12 - Dec 79.099/77-RSAS, 



DA 

ne 

4(9 1"./ 
POLACO. /, 

—I  DA ZOW' 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAI) GERAIS 
DELEGâCIA Ek JUIZ i FORA  

INFORMAÇÃO N9 030/79-DPF2/a/kG 

DATA 	 03 de maio de 1979 

ASSUNTO 
	

ROBERTO TELLES PIRES PINHEIRO e JOÃO LUIZ 

REFERENCIA 

ORIGEM 

ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

Solicitação verbal 

DPF2/JY/kG 
. . • 

. . . 
B2/41 Ris 

• • • 

	

1. 	 ROBERTO TELLES PIRES PINHEIRO, brasileiro, natural 

de Resende/RJ, estudante, nascido em 24.12.59, filho de Osmar Ra-

mos Pinheiro e Eulélia Telles Pires Pinheiro e residente è rua Dr. 

João Ferido Filho ;aí? 318 - nesta cidade. O nominsdo é viciado em / 

maconha e em 20.12.78, foi detido por Agentes desta DZW., juntamen- 

• te com outros elementos na Praça Bom Pastor, quando enrolavam ci-

garros de maconha para uso.- 

	

2. 	 JOÃO LUIZ, brasileiro, natural de Juiz de Forales 

tudante, nascido em 15.11.58, solteiro, filho de Wilton D'Agosto e 

de kary Delorme Noronha e residente à rua Delorme de Carvalho, 153 

nesta cioade. O epigrafado foi detido em 20.10.75, por Agentes des 

ta Delegacia, na Praça Bom Pastor, quando pretendia comprar 'naco - 

nha de ANA IZA.BEL áLluEIDA PâIVA.- 

CONFIDENCIAL 
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401.- '.- NE•0•11/ 	 226 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
REITORIA 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

Em, 0,2 de maio de 	1979 

PEDIDO DE BUSCA NQOP-/79/ASI/UFJF 

1 ASSUNTO CONCURSADOS DO VASP 

2 ORIGEM ASI/UFJF 

3 AVALIAÇÃO 

4 DIFUSÃO DPF/DZM 
5 DIF. ANTERIOR 

6 REFERÊNCIAS 

7 ANEXO 

DADOS CONHECIDOS 

a) 	04 abaíxo xe/acíonado4 4ao concux4ado4 do VASP, pana 4e- 

,Lem awr.oveítado4 neista Uníve/L3ídadu em caAso4 díveA4o4: 

01.ANTONIO DE BARROS 

✓ 02.CARMEM CONCEIÇÃO COSTA 

03.EN01 MARIA DE ALMEIDA 

e 04.EVA DE CASTRO LOPES 
V 05.IRENE MARIA FERREIRA 

06.JOSÊ NELSON DE PAIVA 

V 07.MARIA DA CONCEIÇÃO CARRASCO 

v 08.MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 

09.MARIA JOSÉ BARBOSA DE CASTRO 

✓ 10.MARIA DE LOURDES MONTEIRO CARDOSO 

t 11.MARIA LUCIA DOS SANTOS 

12.MARIA DO ROSÁRIO NEVES DE SOUZA 

"d/  13.NÉLIO RIBEIRO LOPES 

14.NEUZA MARIA DA SILVA 

ti 15.0RANIDEZ MUNIZ DE SÁ 

16.PEDRO ÃVILA 

V 17.MNIA GARCIA DE OLIVEIRA 

t 18.TEREZINHA DE JESUS BARBOSA 

✓ 19.ANTONIA PEREIRA DA SILVA 

v 20.BERENICE ESTEVES DE OLIVEIRA 

✓ 21.ELZA MARIA FONSECA BATISTA 

22.JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 

✓ 23.MARIA DAS GRAÇAS VIANA 

V 24.MARIA JOSÉ GONÇALVES 

25.MARIA LUCIA FELIPE 

• 

1 

SEGUE... 

¡CONFIDENCIAL 
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MINISTÊRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

REITORIA 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇOES  

(Contínuação) 

PB N9 C9f5/79/ASI/UFJF/ 	 Em,C). de maío de 1979 

V 26.SELMA MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA 

J 27.TEREZA AUGUSTA DE OLIVEIRA 
e 28.VIRGINIA SEBASTIANA BARBOSA 

29.CAMILO JOSE DA COSTA 

kl( 30.DELMA DE SOUZA ROCHA 

V 31.SNIA REIS MARCHETTI 

32.ROSÃLIA GERALDA ABIGUENEN 

V 33.aNDIOA LUCRECIA FERNANDES DOS SANTOS 

V 34.MAR1LIA ABRAMO VIEIRA 

35.MAURILIO TIBERIO DE SOUZA 

V 36.IDAIR RIZIDORI 

a 37.WANDA LUCIA DE SOUZA FERREIRA 

1 38.ROSELI DOS SANTOS 

J
39.mAPIA I4FLE&IA DE OLIVEIRA 

40.CELIA MARIA VILLELA 

- DADOS SOLICITADOS 

a) O que con3taA no akquívo3 de44a Díví4jo 449bite 04 /tela-
cívnad04. 

b) Outt04 dad04 jtagad04 nece44a,U.04. 
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CONFIDENCIAL He. o3K5-9, ei6/07.% 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO .d:STA.J0 .1); 

DiÁiusGACIA Jau. JUIZ D. FOliA  

INFORMAÇÃO N9 031/79—DPF2/JFAG 

DATA 	 03 de maio de 1979 
ASSUNTO 	 CONCURSADOS DO DASP 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

• 
ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

Pedido de Busca na 085/79—ASI/UFJF 

. . • 

. . . 

. . • 

ASI/UFJ F 

• • • 

1. 	 t;sta Unidade na Policia Federal na Zona da Lata, 
após minuciosa busca em seus arquivos, informa que nada consta com 

relação aos concursados do DASP, mencionados no Pedido de Busca de 
referencia.— 

CONFIDENCIAL 	 DPF-1139 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

INFORME N9 017/80 - SI/SR/DPF/MG 

RG. NQ 	: 048/80 - SI/MG 

DATA 	 : 15 de janeiro de 1980 
ASSUNTO 	 ILDEU DUARD PORTO PEREIRA. 

REFERÊNCIA 	. . . 

ORIGEM 	 AC/SNI 

• AVALIAÇÃO 	: B-2 
ÁREA 	 : • • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : CIE - CISA - CENIMAR - DSI/MEC. 

DIFUSÃO 	 COSEG - PM2 - DWMG. 

ANEXOS 	 . . • 

RETRANSMISSÃO DE INFORME DATADO DE 14 DEZ 79. 

"1. ILDEU DUARD PORTO PEREIRA lidera, na Universidade Fe 

deral de VIÇOSA/MG (UFV/MG), um movimento contra o pagamento da ta 

xa de matrícula, em 1980, caso haja qualquer aumento de preço. Asse 

gora que ele e os demais estudantes da UFV voltarão das férias dis 

postos a lutar contra essa medida, pois acreditam que os aumentos ' 

visam a "implantar o ensino pago no País, e os universitários não 

aceitam definitivamente tal política". 

2. O nominado defende abertamente a tese de que o contelí 

do da proposta de autarquização da Universidade é "enganador e mau 

para o povo brasileiro", e que "pretendem, com a Universidade autar 

quizada, roubar ao povo brasileiro a oportunidade que tem de supe- 

rar o atraso tecnológico, o sofrimento social e a dependência 	cul 
tural". Disse, ainda, que "a autarquização virá atrelar de tal ma 

neira as universidades, que será impossível a criação científica in 

dependente de interesses econômicos espúrios". 

3. A tese defendida por ILDEU DUARD PORTO PEREIRA está ' 

calcada nas observações feitas por DARCY RIBEIRO, na palestra pro- 

CONFIDENCIAL 	(Continua...) 	DPF-1137 
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CONTINUACÃO DO INFORME. 017/80 - SI/SR/DPF/MG 	 - 02 - 

ferida a estudantes da UFV, em 14 Set 79, quando discorreu sobre e 

"Modernização Reflexa". 

4. O epigrafado é agitador, um dos líderes do ME de 

VIÇOSA/MG e participou, ativamente, na greve estudantil deflagrada, 

em Mar 79, naquela Universidade. 

5. DADOS DE QUALIFICAÇÃO 

- Nome: ILDEU DUARD PORTO PEREIRA 

- Filiação: JAIMERINDO PEREIRA BALEEIRO e HERCI- 

LIA PORTO BALEEIRO. 

- D L N: 04 Jan 57 - GUANAMBI/BA 

- Endereço: Rua Prof José Ferreira, 195 - Centro, 

GUANAMBI/BA 

Identidade: n2  1.004.105 - SSP/BA 

- Titulo de Eleitor: n2  23.422 - Zona 644 - Seção 

454  - GUANAMBI/BA.".x.x.x.x. 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

• 

DPF-1140 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO llu, INFORMAZODES 

INFORME N9 341.4P9-SI/SR/DPF/MG 

: 0901/79-SI. 
DATA 	 : 18 de maio de 1979 
ASSUNTO 	 :MOVIMENTO ESTUDANTIL NA UFV/MG.  

REFERENCIA 	: • , • 	nqO 

ORIGEM 	 : PM/2 

• AVALIAÇÃO 	: A-1 
ÁREA 	 • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : • • • 

DIFUSÃO 	 : DZM/SR/DPF/MG 

ANEXOS 	 : • • • 

Retransmissão de Informe recebido por este Serviço de 

Informações: 
" 1. DCE/UFV/MG, em reunião realizada em 06 Mai 79, ins 

tituiu uma Comissão de Negociações com a Reitoria. 

2. Ficou marcado que esta Comissão deveria se reunir' 

010 	
em 08/06P9, ás 12:30 hs no DCE. 

3. Decidiu-se, -bambem, convocar uma assembléia Geral' 
para o dia 24 Mai 79, em frente ao refeitório, para informar a res- 
peito: 

3.1 - Negociações com a Uni"; 

3.2 - Eleições; 
3.3 - Congresso da UNE. 

4. Marcaram presença reunião os diversos CAs (Cen-
tros Acadêmicos) da Universidade, bem como os membros da Diretoria' 
do DCE, FRANCISCO JOSÉ SOARES - Presidente e CERRADO GIOVANI VELLA-
2 52  Tesoureiro. Como membros da Comissão de Negociações: 

CONTINUA FLS. 02 = 
	

I§Y) 
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CONFIDENCIAL ".°./1/59'f*(2)/286  

CONTINUAÇÃO DO INFORME Nº 0414/79-S I/SR/DPF/MG 

Como membros da Comissão de Negociações: 

4.1 - FRANCISCO JOSÉ SOARES; 
4.2 - GENILTON T. DE PRADO; 
4.3 - ELENICE MARQUES CARRADO; 
4.)+ - MÁRCIO F. S. MórZ 

5_ 7 _pvApp_ Gpp_ 	_ • 

* * * * * * * * * * 

=02.. 

- -•- - - - 	 - : 	: - : - 
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CONFIDENCIAL i-le.o.iif<63,e67//256  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS 
SERVIÇO DE INFORMACES  

INFORME N9 0382/79-SI/SR/DPF/MG 

: 0832/79-SI. 

DATA 	 : 14 de maio de 1979 

ASSUNTO 	 : UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/MG. 

„ 	. 
REFERÊNCIA 	: • • • 

ORIGEM 	 PM/2 

1111 	
AVALIAÇÃO 	B - 1 

ÁREA 	 : • . • 

DIFUSÃO ANTERIOR : 	. • 

DIFUSÃO 	 DZM/SR/DPF/MG 

ANEXOS 
	

: • 	• 

Retransmissão de Informe recebido por este Serviço de 
Informações: 

"1. As lideranças estudantis da Universidade Federal' 
de Viçosa (UFV) em 25 Abr 79 iniciaram arrecadação de fundos para fp, 
zer face às despesas durante o Congresso de Reconstrução da UNE, pro 
gramado pára SALVADOR/A, neste mês de maio. 

2. HEWTON DONIZETE MENDONÇA e NOEL PERES DE ARAIITO 
são os lideres ativos do referido movimento, agindo como coordenado-
res e executores do trabalho de 

CONFIDENCIAL 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SERVIÇO DE INFORMAÇOES  

INFORME N9 0417/79-SI/SR/DITAI:G 

: 0902/79-SI 
DATA 	 : 18 de maio de 1979 
ASSUNTO 	 : MOVIMENTO ESTUDANTIL - UFV/MG 

REFERENCIA 	: • • • 	 gg 
ORIGEM 	 : PM/2 	

3(g 
AVALIAÇÃO 	: A-1 
ÁREA • • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : SNI/ABH - COSEG G - SR/DPF/MG E2/0..DE. 
DIFUSÃO 	 : DZM/DPF  - 
ANEXOS 	• . • 

Retransmissão do Informe n2 594/79/SST3.2.6/PM/2: 
1. DA/Agronomia reuniu-se no dia 07 de maio para deliberar a respei-

to de assuntos a serem levantados ao Congresso de Restauração da 
UNE, em Salvador/BA, e escolher seus representantes para partici-
parem do Congresso. 

2. Cada curso enviará quatro representante e o DCE mais quatro. 

410 	Pretendem que a Escola se faça representar de pelo menos 74 repre 
sentantes. 

3. Uma série de atividades, com a finalidade de angariar fundos para 
custear a viagem dos representantes, está sendo levada a efeito. 

4. Serão responsáveis pela instrução dos representantes os estudan-
tes HEWTON DCNIZETI, NOEL PERES DE ARAI/JO, ILDEU DUARD PORTO PE 
REIRA e FRANCISCO JOSÉ SOARES. 	. . . . . . . . . 

• • • • • • • . . . • 	 e • • • . . . . . • • • • • 

CONFIDENCIAL 
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2 
ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

. . O 

. . • 

C I/DPF - fl.Z1.11SR/DPF/1,1GÁ.  
• • • • 

4.0.11x69, P23/ez96 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE METAS GERATS-

SCRVTÇO  DE -11:WORAÇ'r_JES  

DATA : 18 
ASSUNTO : 

REFERENCIA • 

ORIGEM . 

AVALIAÇÃO : B- 

INFORME N9 0)--',1 577 9-S' /STVTYPF/I4C3- 

: 	O 9011-,17 9 - T. 

de maio de 1979 
ES1'1 PDAÏ.V.CT-L.-- 

Retransrniss-á'.0 de Informe recebido por este Serviço de 
Inforrn;-.., ç3es : 

" 1. Dados levantados por esta AT dão conta da existe' -
cia de articulação do DCE/LIFV, visando a partic'i_parjão em un "Ei;iCe;-1  
Trio ES'I'LÍDANr.21L", no dia 15 Ajo 73, em Curitiba/PR, quando debaterão' 
obre o Cooperativismo no Brasil° 

P. Pretendem programar atividades no sentido de anga-
riar J.ndos para custear a viagem dos representantes." 

-;-:-:-:-•-:-:-:-:-•-:-:-:-:-:-:-:-:-•-;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
* 	* * * * * * * 
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H20 1  escolar dos alunos discriminados no item 

pectivas qualificações". . . . . . . .  . • • • • • 
. a . • a • 	• • • . • • • . . . . . • • . . . • 

RETRANSMISSXO DE INFORMAÇÃO RECEBIDA POR ES- 

TA SUPERINTENDÊNCIA:  

"1. Ontem, durante manifestação estudantil o 

corrida em VIÇOSA/MG, promovida pelos alunos da UFV, foi distribui 

da e lida a "Carta Aberta à População" cuja cópia xerox segue apen 

sa à présente. 
2. Os alunos Francisco José Soares, Tamin 

Teixeira Mattar, Noel Peres de Araújo e Fernando Antônio Ferreira' 

Bartholo, têm sido, dentre outros, alguns dos mais ativos nas mani 

festações que ocorrem naquela Universidade e, particularmente nos 

preparativos da denominada MARCHA NICO LOPES, ontem realizada. 
3. ANEXO  

3.1. — Cópia xerox de "Carta Aberta à Po- 

pulação", distribuída à população viçosense pelos estudantes da I  
UFV. 

3.2. - Chia xerox da ficha de registro 

I CONFIDENCIAI 

contendo suas res 

	 HC.0./K59,M/07.96 	/0‘ 
1221FIDENCIALA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

RG NR 
Data 

Assunto 

Referência 

Origem 

Área 

• Difusão Anterior 

Difusão 

Anexos 

INFORMAÇÃO Nº 039/79—S/SR/DPFAG. 

: 0412/79—Si 

19 de março de 1979. 

MOVIMENTO ESTUDANTIL EM VIÇOSA/MG. 

: • • • 
: COSEG/SESP/MG. 

• • • 

: . . . 

: ,DZE;/DPF/MG  

Vide discriminação no item 3. 

23? 

• 
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CARI' ABERTA_  X POPULA22i0 

Hoje, 15 anos após o advento do golpe militar de 31 de março 

de 1964, que brutalmente alijou do cenário político amplas camadas da 

população, assistimos a mais um atentado contra os interesses do povo' 
brasileiro. 

A exclusão da participação popular no processo decisório, le 

vou à implantação de projetos de desenvolvimento, que concentram as 

riquezas nas mãos de uma minoria privilegiada, em detrimento da maio -

ria, que sofre os efeitos diretos da política econômica imperialista e 
antinacional. 

O Regime Militar, que se mantém alicerçado nos atos de exces 
são, fez com que a sociedade brasileira imergisse a partir de 1968 em' 

estado letárgico, atrelando à burocracia governamental os setores mais 

combativos, gerando um clima de viole/leia e terror, onde os direitos -

fundamentais do cidadão não são respeitados. 
A partir de 1977, com o aguçamento,  das contradições sociais' 

e a revitalização das oposições, o governo militar passa a sofrer um -
processo de isolamento, quando o bloco oposicionista, tendo como ex ii.-
press3es mais fortes o Movimento Estudantil, Movimento Operário, Cle -
rol  Associasses de Profissionais Liberais, etc., sai às ruas e colo -
ca abertamente a luta por melhores condições de vida, fim da Ditadura' 

Militar, Anistia Ampla Geral e.Irrestrita, convocação de uma Assemblé-

ia Nacional Constituinte Livre, Democrática e Soberana, causando ra - 

ehas dentro do próprio bloco dominante. 

Hoje, calar é mais do que consentir, é cumplicidade. E mis , 
• Estudantes da Universidade Federal de Virosa, vimos à público denunci-

ar mais este ato de arbítrio: A posse ilegítima do Novo Presidente da' 

República General de Exército João Batista de Figueiredo. 
Acreditamos que a superação das contradições da sociedade -

brasileira s6 se dará quando for assegurado ao povo o direito de gerir 
seu próprio destino e escolher seus representantes num regime de ple 
nas liberdades democráticas. 

* POR MELHORES CONDIÇOES DE VIDA PAPL A POPULA00; 

PELA MELHORIA DO ENSINO; 
PELO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO; 

PELA LIBERDADE DE ORGANIZAÇ7,0 E MANIFESTAÇIO; 
PELAS LIBERDADES DEMOCRI£TICAS; 
POR UMA SOCIEDADE JUSTA E IGUALIT4RIA; 
PELO FIM DA DITADURA WILITAII. 

ESTUDANTES DA UNIVZ"ZSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ATADO DE MINAS GERAIS 
SERVIÇO DE INFORMACUES 

INFORME N9 0319/79-SI/SR/DPF,4IG 

REG. NR 	: 0707/79-SI 	 (0?72  
DATA 	 : 25 de abril de 1979 7"q 
ASSUNTO 	 REUNIXO DA COMISSÃO PRd-UEE EM VIÇOSA,4IG 

REFERENCIA 	• • • 

ORIGEM 	 : PM -2/Kli G 
AVALIAÇÃO 	: A - 1 
ÁREA 	 : • . • 

DIFUSÃO ANTERIOR : . • • 

DIFUSÃO 	 : DZ/VDPF/SRAI G 
ANEXOS : 04 fichas estudantis; 01 exemplar do jornal Universi-

tário; 01 cópia de poesia distribuida pela delegação'  
de Juiz de Fora/MG. 

Retransmiss.ão de Informe recebido por esta Superinten- 
drmcia : 

nl. Com a presença de 49 (quarenta e nove) representar 

tes de diversas faculdades do Estado de Minas Gerais, realizou=se na 

Universidade Federal de Viçosa/MG, no dia 21 Abr 79, a reunio da cQ 
• misso Pró-UEE. 

2. Foi detectado a presença das seguintes delegaç5es: 
- JUIZ DE FORA: 04 (quatro) rapazes e 01(uma moça, 

não identificados, ocupando um Volkswagen branco, placa DB-6158 de 
Juiz de Fora/MG; 

- UBERABA: 02 (dois) rapazes e 1 (uma) moça, não 

identificados, ocupando um Chevette Bege, placa EA-1623 de Uberaba/MG 
- UBERLINDIA: 01 (um) rapaz de nome FERNANDO ,olhos 

castanhos esverdeados, cabelo ondulados e cheio, barba e bigode com 

1,70 m de altura; 
- LAVRAS: 02 (dois) rapazes de nomes LEONARDO 	e 

AFONSO (vulgo 'iaca4), estudante do primeiro período de Agronomia da 

c b 
CONTINUA 	

DPF-1137 
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CONTINUAÇÃO  DO INFORME NQ O U9/79-SI/SR/DPF/MG 	 =02= 

Agronomia da ESAL(Escola Superior de Agricultura de Lavras). Perten -
ciam, anteriormente, ao ME paulista. Ocupavam um Volkswagen verdelDla 
ca AT-2913 de São Paulo/SP; 

- OURO PRETO: ILDEU DUARTE PORTO PEREIRA, estudante de I 
Farmácia da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), residente em 

uma república na localidade de Passagem de Maraiana/MG, integrante do 
CBA e da Convergência Socialista; 

- VIÇOSA: 11 (onze) representantes, destacando entre 
eles, HEWTON DONIZETTE MENDONÇA, NATALÍCIO INÁCIO TAVARES FILHO, CON-
RADO GIOVANI VELLA, FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA BARTHOLO e MÁRCIA DAS 
GRAÇAS FAGUNDES ( fichas anexas ); 

- POUSO ALEGRE: não foram identificados os membros da dg 

• 
legação e nem o número de participantes; 

- BELO HORIZONTE: com 11 (onze) representantes, sendo 

10 (dez) rapazes e 1 (uma) moça, destacando EDUARDO DA MOTA E ALBUQUER 
QUE, membro do DCE/UFMG, JOSÉ EUST4UI0 DINIZ ALVES, estudante 	da 

FAFICH e coordenador do 'Hg EUE e GUILHERME FÁTIMA DE FARIA, ex-pre-

sidente do DCE/UCMG. Foi ainda detectada a presença de 03 (tr'es) ra-

pazes e 1 (uma) moça, ocupando uma Brasília Azul escura, placa AV-69-

23 de Belo Horizonte/MG. O referido veículo conduzia muitos panfletos 
porem, os mesmos não foram distribuídos. 

3. A reunião iniciou-se às 13:00 horas do dia 21 Abr 79 
no DCE Administrativo da UFV, com a presença de somente 20 (vinte) re 
presentantes, onde foi decidido a pauta de discussões; 

- Criação da UNE e UEE; 

- Divulgação do movimento em prol da UEE e da UNE, den-

tro das faculdades; 
Participação dos estudantes mineiros no congresso da 

UNE em Salvador/BA. 

4. Às 11+:15 horas, no DCE/Piscina da UFV, iniciou-se a 
reunião propriamerite dita, com a presença dos 49 (quarenta e nove) re 

presentantes presentes em Viçosa. A comissão foi presidida pelos esta 
dantes HEWTON DONIZETTE MENDONÇA (vulgo "João Pinheiro), estudante de 
Agronomia da UFV e EDUARDO MOTA E ALBUQUERQUE, presidente do DCE/UFMG 

5. Ficou decidido as seguintes propostas: 

- As delegações a serem enviadas para o congresso da 
=CONTINUA FLS 03= 

CONFIDENCIAL 	 DPF-1140 
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congresso da UNE em Salvador deverão ser composta de pessoas que ten-
ham condições de expor o que ficou decidido no congresso,, seja através 
de relatórios ela jornais estudantis ou de propoganda falada nas Esco,  
las. 

- Os DAs e DOES deverão mandar elementos credencia -
dos para participarem do congresso; 

- Para segurança dos participantes do congresso, que 
seja levado o mínimo de documentos estudantis e que deverão utilizar' 
ve‘culos próprios, partindo do local de origem com a maior anteceden-
cia possível; 

- Nova reunia() da comissão Pró-UEE em Uberlgndia/MG, 
no dia 28 de Abril de 1979; 

- Confirmada reunião da comissão Pró-UNE no dia 05 
de maio de 1979, em São Paulo/SP; 

- No dia 08 de maio de 1979, em Juiz de Fora haverá' 
um debate sobre a UNE, com a presença de um antigo integrante da mes-
ma, de nome GEN4NO. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
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O Movimento Estudantil em Juiz de Fora sofreu uma grande derrota. Deflagrou-se u-

ma 
 

movimentaaao tom o intuito de conseguir um congelamento nos preços da alimentaçao e uma 
melhoria na qualidadedesta. Chegou-se a uma greve geral, e no fim os ganhos foram mínimos • 

Para não'cairmos no descredito e levantarmos o moral dos mais abatidos; precisa- 
. 

mos fazei uma seria e fria avallaçao e autocríaica de nosso comportamento, A movimentação 
foi uma Erogressão de erros: começou na Assembleia geral convocada para discutirmos o pro-
blema. Nao houve primeiro um encaminhamento melhof"nos'cUrsos e salas de aula para clarear 
situarão e 'extrair propostas. E na assembleia o que vimos foi uma repetição das passadaà, 

discussoes estareis ocasionando polêmicas querem nada colaboraram para o fortalecimento do 
ME, nem da consciência e posicionarrfnto,para irmos certos e unidos lutarmos pelas soluções 
. 	 O esvaziamento recorde da Assembleia foi uma resposta dos estudantes a esta pra 
ticainconsequente - e irresponsavel: r'o final décidiu-se por uma comissao que levaria.ao 	e 

Reitor; as poucas. reivindicacges ti,"as como acatadas pela Assembleia. 
'Nestas reivindicaçoes arem da aresanca diria da nutricionista, cardápio com um 

dia de antecedãncia,‘e fixaçao da data de funcionamento do RU, que todos viatn como justas, 
existia a do congelamento dos preços que, embora tambem justa, não , era encampada, por fal-
ta de-esclarecimento, por arande'a-arte dos estudantes..., 

0 Reitor concordou com todas elas,- menos com a"que pedia congélamento do preço , 
alegando que o preço era dos mais baixos, e que nao teria verbas para cobrir os gastos. Es 
tas deciaraçoes confundiram alguns estudantes que foram engrossar ainda.  vais o numero dosalk  
que nao tinham como certa esta exigenc]a. Em cima desta resposta promoveu-se outra assem 
bleia no RU, para se extrair raiíeiras de precionar a reitoria 

Em vez de flindamentarmos a disCussão com nossos colegas,- e mostrarmos que e obri 
gaçao da reitoria dar assistencia aos estudantes, e que cada dia mais ela negligencia esta 
responsabilidade, passando-a para nos; que ela nao nos da alojamento e nem transporte; que .  
ela gasta dinheiro com obras supérfluas, demosntrando a imcompetJncia administrativa deste 
Reitor. Enfim, fazer todos entenderem que no final das contas:o pxeço da afimentação esta 
caro demais, e que deveria ser igual e em Salvador: 'alimentaçao gratuita. Mas nada disto 
foi feito. Sem vincular ate o problema mais sentido(qualidade da -comida), apresentaram-se 
propostas parapressionara Reitoria. A diretoria do DCE propos um boicote ao RU, fazendo a 
alimentação a Cr$ 6,50 no DCE.,Apareceu uma outra proposta de se tomar o RU. Diante das du. 
is propostas os usuarios ficaram apáticos por nao estarem suficientemente esclarepidos pa 
ra votar, e, na hora da votação a grande maioriã-se omitiu. Mas um certo número de estudam 
tes, que na hora de votar em sua proposta, gritaram, bateram na bandeja e fizeram um tal 1-
barulho que fez parecer que era a assumida pela asSembleia. O imediatismo e desvinculação 
com a realidade da proposta era patente, pois, do dia da assembleiá ksexta-feira) para 	o 
dia marcado para a tomada (terça-feira) avisando ao inimigo o dia-dd ataque, teríamos pra 
ticamente um dia apenas para a preparaçao de toda a universidade. 

As consequências nao poderiam ser outras, e os relutantes em aderir a greve pelo 
RU tinham suas razges..Enquanto a greve existia para libertar os companheiros presos, a 
des-Ão foi maciça, pola sabiam.  porque estavam lutando, mas a&rtir da libertação destes re 
cuaram, afinal ninguém luta pOr aquilo que nao tem certeza- 

Na Assembleia que decretou o fim da grevé, acusaram a diretoria do- DCE de falta ' 
de pulso para mante-la. Ngs reconhecemos falia de pulso nossa, mas nao para manter a greve 
e àir, para evitar manobras, evitar que oroçostas tão distantes da realidade dos estudan -
tes, feitas por e para ulaa minoria, sejam cncaminLadas em nome do'conjunto dos estudantes. 
A.diretoria do DCE errou em se preocupar excessivamente com as críticas desta minoria, per 
dendo o referencial que_ todas as diretorias de entidades devem ter, o conjunto dos estudan 
tes. E quando bà um afastamento, o que acontece e'uma sucessão de erros, porque perde-se 
visão da realidade destes, e as propostas nao os atingem., 

É este o maior motivo pelo qual nos co; atemos aeirradaa.ente todos comportamentos 
elitistas e sectrios, acreditamos que todos os trabalhos devem ser .f_itos dentro das sa - 
las de aula, DAs e DCE, para que as decisões sejam dos e para todos os estudantes. 

Apesar de'tudo, existiu algo positivo. Alem da constatação- de que a "Abertura" 
das cadeias para nos jogarem dentro, e que o nosso Magnifico Reitor não merece a mínima ' 
confiança, vemos que os estudantes da UFJF estão entrando em ama nova fase de conscancia, 
mais críticos e mais dispostos ao trabalho, sentindó sua importincia na estruturaçao de 
de uma Universidade qaaatenda a todos. Que esta disposição seja canalizada pari nossas en 
tidades, esperamos ta.' em que a disposição que certas pesadas ampara criticar seja a mos 
ma para trabalhar, que haja críticas, mas que sejam com a intenção de nos aprimorar cada T  
vez mais, mas sem esquecer que so com Açao havera Unidade. 	 - 
-a 	- 
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0 oroociwento da luta pela anistia ' 

correwpondeeó crescimento da aposição 

G3 regime ditatcrial e e exigãnoia d3.. um 

regime danwirético. A betes social da lute 
pela anistia é não só o grande mirre ro de 
brasileiros vitimas diretas ou indiretas 
dos atos de exc.'ção, mas o agaí° povo, 
no csu conjunto, na sua aspiração pollti 
co ds 11.bardads. Desta forma este lute 

43 pncL3 SLr vista isoladsmsnte, e sua e 
fegvação não poderá se dar de forma ple 
na cum a =quieta ao reses tempo de li-
berdades demotráticas efetives. Isto se 
comprova facilmente pelas palavras Saí 
das da boga deste governo anti-popular e 
cnti-nacional, avocando uma Anistia par-

cial. A Anistia deve ser ampla, garrei e 
irrestrita com o fim de todo o aparato • 

depressivo, todos os punidos ou persegui 
IgMos pollticos devem readquirir plenamen-

te todos os seus direitos. 
Com a crieçgo do C64.JF (aprovação do 

estatuto e eleição da primeira diretoria), 
er.= Ascambléia realizada no Ultimo dia 20, 
foi dado um pasaC decisivo na lute pela A 

nistia em J.F. Esta luta toca a mis, es-
tudantes, muito de perto quando observa -
mos o sem número de professores, estudan-
tes e funcionários afastados de suas ati-

vidades na Universidade por força dos a-
tos repressivos (AI-5, 477 e 226). Portan 

to empato a nós u= participação ativa 
levando a bandeira de Anistia para todas 

HE. O. 	69 do. 4912,g 
as trincam', criando um farta núcleo or 

. dnntil, paia não ser podo esperar ,Mi 
geral k) plana Ouro Uma concecr3o.ea3, 	11* 
brpos dá podar,,.ris tira pomo uma conviló-
ta do pov.*, braCileiro. 

• 

CeaSSOES 

Em btisCa de abrir novos canais de 
participaçgo aos estudantes e fortaltçár 
os laços que ligam DCE e DAs, esttmoa ' 
partindo para a concretização das Co 1V-
soes de Imprenssa e Cultura. 

A comissão de Imprenpa; com sua pri 
meira reunião marcada para 24 de abril,r  
à noite no DCE; será composta por um ele 
mento dei  cada. DA e ainda todos aqueles "r  
que se dispuserem a trabalhar, seja como 
rePgrter, dingramador,datilGgrafo ou o 
que pintar. Trabalhar vai ter tares de 
todo mundo, ficando para c representaçao 	' 
de DAs estabelcçsr sa pridridadaa 44  jsxr. 
nal UniversUIrféNam voto .para 0.Uj 
tidade). O ediçorial fica 	a cargo 
diretària ïio lCE. Assim"¡SreÈendemes 
zer com que o JU se transforme num ins-
trumento vivo dé luta, que faça parte ' 
Lao dieS-dia dPs estudantes,e sirva de 
canat'para a troca de idéias entre as' 
diversas Zreas de nossa Universidade. 

Quanto ã comissão de Cultura, as..', 
sementes estão lançadas. V5rics iniciati 
vas estão sendo tomadas. O teatro, o Poe 
sia, o som•Aberto...Cabe-nos reunir a mo 
çada, para centralizar melhor os trababí 
lhos. 
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Segundo recentes declarações de pollti 
cos, militares e inclusive do Ministro da 

Educação, comprometidos em manter a ordem 
• econômica e politica imposta pelo golpe ' 
de 64, e reconstrução da UNE serie uma 
nostalgia. 

Afirmam que a participação dos estudan 
ne vida universitária é aceitável, ' 

1.:_s uma entidade a nível nacional com co-

notação política, está fora de qualquer ' 

cogitação. 

Para eles o reconhecimento de nossa ' 

cidade máxima, da maneira como existia 
as de ser destru/da pela repressSo , 
acontecerá. Vieram inclusive com uma 

proposta alternativa, em que a UNE ressur 

gíria atrelada ao MEC, subvencionada e 
automaticamente, limitada por ele. 

Como analisar estas posições? 

O que se nota é que o governo, apesar 
dos falatórios democráticos, continua com 

aias posições ditatoriais, onde e partici 

	

0 popular á totalmente excluída. 	E 

do a mobilização popular exige esta ' 

icipação, através de suas entidades , 

permitem mas controladas, como á 

dos sindicatos, controlados por ps 
lagos. O que eles temem á um questionamen 
to de suas diretrizes. Uma participação ' 
popular nas decisOes, acarretaria uma me-
lhor distribuição das recaitas, aplicando-
as em projetos que atenderiam a nossa rea 
lidada, e a toda população, e não, como g 
contece hoje, visando apenas interesses ' 
catrangeiros e de uma minoria que á bene-

ficiada por eles. 
Duant) a pretensão de tirar da UNE seu 

caráter político, voltando nossa partici-

Npação apenas para e vida universitária, é 

mais uma tentativa de nos desviar das ria{ 
de nossos problemas. Se hoje nossas u 
rrsidades não teM professores adequa -
laboratórios, uma assistSncia mate -
aos estudantes suficiente, isto se 

are diretamente ás poucas verbas desti 
- 	 , 

,fidas a educação. Se não temos currículos 
voltados para as necessidades da popula-
ção , se existem reitores ia usam de sol 
dados como intermediários em conversações, 
isto á reflexo do autoritariani a que to 

3 o pais esta sujeito. Para fazermos 	' 

ile.O.JK5g,re q57112-96 
frente a esta política e nível nacional, 
s6 com uma União Nacional dos Eátud4tea, 
criada apartir de discussões dentro de ca 
da escola, para fazermos um levantamanto 
de nossos problemas e criarmos um progra - 
ma que seja e aspiração de todos nós. 

Dias 29 e 30 de maio acontécerá em Sal - 
vadar, o Congresso de Reconstrução de UNE 
é hora de nos conscientizarmos da importA2 
cia desta União para nós estudantes e para 
todas, sociedade. Apartir de hoje Comece - 
mos as discussões, com colegas, professo -
res. nts'salias, cantinas, nos DAs e DCE 

para que possamos traçar um plana de reer-

guimento de nossas Universidades, da manei 
ra que melhor atenda a nossa realidade. Um 
programa feito pelos estudantet, para quan 
do, intenções espúrias, acusarem a UNE de 
ser instrumento de manifestação de grupos 
aoliticos, dizermos: 

"A UNE somos nós, e UNE é a nossa voz" 

SOM ABERTO 

Entramos no ano 5 - Som Aberto. Pe 
lo palco do ICBG já passaram nomes co 
mo Joíío Bosco, Grupo Tarancon, Grupo 
Agua, Joao do Vale, Aniceto o parti 
deiro, Sueli Costa, dentre outros. Tu 
,do.isso nos motiva a continuar. Reco 
nhecenos que ainda nao alcançamos 	o 
ideal. 

Mas, apesar disto, o universitário --
ainda nao se conscientizou que o Som 
Aberto Eertence a ele, e sem ele não 
tem razao de ser.Precisarl.amos 	reno 
var sempre o nosso panca.. É ali o 
único local onde 115 um entrosamento ' 
de alunos de todas as áreas. É ali o 
único palco onde se pode mostrar um 
trabalho na universidade. 

Precisamos de um piano, de melhor 
aEarelhagem, de paineis para 	exposi 
çao de quadros,etc mas o que precisa 
mos realmente á de participaçao ou se 
ja, se voce toca violao, cavaquinho , 
etc, saia da casca do ovo e deixe que 
seus colegas compartilhem de sua arte 
ou criaçao. E vocé que nao tem dom ar 
tistico, prestigie cdm sua presença . 
Seja o critico e se enriqueça 	com 
seus colegas. 

SABADO SIM, SABADO NÃO 10 hs 

•• 
ANFITEATRO DO ICBG 

COMPAREÇAM PARTICIPEM 

e...C.S 

o caso 
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mazonia, pois a politica anta-pop 
anti-nacional deste vai muito ai 
demonstram mora os novos contrata de 
risco, que so hao foram ainda implanta-
dos devido à intensa oposIç.ão por parte 
ds opinião panca. SC; ela conseguirá 
evitar definitivamente mais este ato de 
entreguismo. 

ZOO 

TEATRO - 

AMAZÔNIA 
A AMAZÓNIA E  NOSSA, ESTÃO ROUBANDO  

O VERDE • DE NOSSA BANDEIRA (I) 

Amazônia e nome dado à região que 
- 

compreende os estados do Acre, Amazonas 
Para, Amapá, quase todo o Maranhao,nOr- .  
te de Goiad e Mato Grosso, e ainda 	os 	• 
Territórios de Roraima e Rondónia. Sua 
arca florestal atinge 320 milhões 	de 
hectares, sendo 280 milhões constitui 
dos de florestas densas, repreSentando' 
80% da area total de florestas densas ' 
do pais. É nesta area, correspondente a 
59% de todo território nacional, que o 
governo tenta implantar os famosos "Con. 
tratos de Risco" para a exploração 	da 
madeira e outras riquezas. 

Risco de não encontrar madeira? 
O que vem a ser contratos de risco' 

too defendidos pelo governo? 
Trata-se de mais uma jogada do go 

verno para entregar nossas riquezas aos 
41, trustes internacionais. Estes contratos 

'facilitariam o acesso desses trustes 
2reas riquíssimas em madeira. A madeira 

'entrai:da seria exportada, ficando a me 
tade da receita para o Brasil e a meta-
de para as multinacionais. O argumento 
com o qual o governo proèura justificar 
Je contratos de risco g que, a exporta-
ção de madeira nos ajudaria a saldar a 
nossa (deles) divida externa ( 42 	bi- 
lhges de dólares), ja que : 	.. 	esta 
esta avaliada em 90 bilhges de dglares, 
regundo levantamento de tecnicos ofici-
ais do governo. Segundo eles, 20Z desta 
madeira pode ser absorvida nos prgximos 
.2nos pelo mercado externo, rendendo 18 
bilhões de dólares (dos quais 9 bilhões 
ficariam nas mãos das multinacionais ). 

Mas para exportar 20% da madeira, 1.  

a palavra, a mensagem, o'.  
• 

E podemos notar que diversas situa 
çoes atualmente merecem um tratamento 
teatral, uma caracterização vibrante - 
nue so o teatro pode dar. 

Pensando nisto ,e na criação de um.. - 
outro canal de participação recriamos 	• 

"o antigo GTU. 
O primeiro passO foi dado com a.re 

presentação na praça dos estudantes 
(ex-praça cívica), e na porta do • DCE 
sobre a posse do Figueiredo. 
'As reUniges estão sendo realizadad 

as 39 feiras de 19 as 20:30 e as - 69 
das 18:30 às 20 horas. 
. Esperamos que você divulgue 	"a 
idgia'e tente criar na sua escola um 
outro grupo. Qualquer' sugestao• ou cri, 
tica g so procurar-nos. 

A 
LIVRARIA , CONVENTO E 

FARMÁCIA 
Encontram-se em fUnCionamento no DCE ' 

uma farmácia,. uras livraria e um sistema da 

convênios com módicos, dentistas, leborató 
rios, citic.es e farmácias. Tais serviços a 
judam a minimizara falta, de assistência 
aos estudant2s,pois todos sabemos que es -
tas coisas São tão necessárias quanto o ! 
transporte, alimentaçgó e alojamento, que 

são da responsabilidade de:±eitoria e esta, 
ou 	es nãoforneCe ou as fornece precária - 
mente. 

LIVRARIA- Os livros mais adotados em cada 
•. curso estão à venda com descontos Cedi go- 

•ral 310n. Podem Ser feitas encomendas. 
FARMÁCIA- Funciona atreves do sistema de 
trocas, cada amestra 'retirada é substit4 
da por outra. 

CONVÉNIOS- Os descontos variam de.20%. 

60%. Parautiligt-los á necessário pegar -
uMa guie no OCE..• • 

O horário do funcionamento dos servi-
ços acirra é: 

- de 211 ã 61% feira, das 13 ;s 18hs. 

la pera preciso ,  devastar 40% da floresta' 
arvores, 

 
(ja que muitas 	serao <ueimadas 
?or nao serem comercializãveis). Fortan 
to, o solo amazônico ficara sujeito 	a 
intensa luminosidade do sol, a uma infi 
nidade de pragas e perdera &ua fonte de 
material organico. Isto levara o solo a 
sofrer uma inevitável erosão, transfor-
Jwndo a floresta num imenso desérto. 

A devastação da Amazônia não e novi 
dade. Ela vem sendo praticada pelos gru 
pos nacionais e internacionais desde T  
1966, recebendo por parte do governo in 
centivos, tais como: isenção total ou 1" 
redução de 50% do Imposto_de Renda por 
dez anos; isenção 'de qualquer Imposto ' • 
ou taxa de importacíão de maquinario .e 
equipamentos, benefícios estaduais e mu 
nicipai's; enquanto que, para pequenos e 
maios produtores, responsaveis pela ' - 
produção da maior parte de nossos ali - 
nentos, os incentivos quase nad existem.-

hão bastam ao governo essas "pou - 
ras facilidades" para a devastação da A 

•-• 	• 	• .! 	1-• 
O teatro àe-define hoje como a for 

ma mais"conCreta'de representar 'as ir 
tuaçoes humanas. O ator g então 'Lei- - 
tuaçao viva, 
conteudo. 
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CARTEIRINHA 

Já estamo na final de•abrial e todps 
os çatudantes mostram um sinal de impaala  
A ancia pela falta 	carteirinhas. Adredi 
tomas que rmomento de damas uma 

de esclere: .rç.an'toa sobre a problema das ' 
meamas:  

f . 	. 

• O papel'da.carteirinha ngo'existe em 

Juiz de Fora. E um papel próprio para com 

putadores que só se encontra no Rio ou 8, 

Paulo. No ano pasSado o,DCE ainda tinha ' 
esta tipo de papel, em estoque,. qua foram' 

suficientes para feitura da tadas es car-

Aras daquele ano. Este ano, entretanto, 

iveMos;entrar com nave pedido. Começamos 

ver ver com a Reitdria no final dé Dezembro 

possibilidade de compra do papel,. Em ' 

Janeiro Ultimo foi aberta conCorrencia. A 

firma MOGRE FORMULÁRIOS CONT1NUO3 foi 

quem ganhou a concorrencia e 12álaiente o 

prazo de entrega do papel e até o dia' 27 

de abril. Desta Forma a Reitoria não tem 

como exigir a entrega antecipadà..Ma2, tia 

vemos um contata peÁàÃíC regre um dos  

"Sentantes da firma. que fará tudo pare que 

o mesmo chegue até o dia 20/04. 

Chegando o papal este segue para a)*  
CPO da UFJF (Centro da Processamento de 

ideia) para qua sejam impresSoS os dados 
nome;  curso,etc). 

A responsável pelo CFO nos garantlua 

que assim que o Papel chegar o serviço se 
rã feito no menor tempo PaasIvel (mais oq. 

menos 10 horas). Depois disao o papelvi, 
-aaaa 

4.1  para o ME, onda será 'feita a Coleganr.: 

as retratos•e a plaatificaçgo. E .rmédij(

a -que ficarem prontas., co maçaremos a 

distribui-ias.. 
Enquanto ledb, martivamos -coritj.tos ' 

com representantea da MAOREV 	Melo) 

.1 da EMBRAFILME(Dercio Keller) e fim de 
,aanseguirmas um_prolcriganento nu prazo-

das carteirir.as de 78. ConseguiMase 'pri' 

msiramente, ate v dia 03/04 e-  agora ate o:  
0220121;'e estamos tentando qua aprazo 
se estenda ate que as novas sejam 

buidas. . 	- 

RÁPIDAS 

* Doppia de uma momentgnea-melhoria, 

os transportes voltami  'pouco a pouco, a .1  
constituir um problema para o estudante de 

Juiz de Fera. Alem da má localização do 
ponto,' a regularidade dos horários vem sen 

do nos últimos dias desrespeitada. Quanta; 

a regularidade dos horários, cada'astudall 

te tem um Papel importante de fiscaliza, 
çgc; deu mais de 5 min. no horário da pi- 

que, ou'mais-de 10 minutos no restante do 

dia, vamos botar a boca no trombone, Rede 
me com o fiscal, conaersescom o motorista, 
denuncie aos colegas. A luta pormelhoreamk 
condições de transportes e assistericia tmr 
que sor retomada. E isso tem que partir de 
cada sala da aula. 

* Os estudantes interessados em parti-
cipar do " POESIA " devem procurar a Bar-
ral., na Faculdade de Comunicação. 

* Leandro Konder, sociólogo, autor ' 

dos livros "Introjução 'ao Fascismp, Marx ' 
Vida e Obra", entre outros, estará emJFO 
RÁ Ola 11 da maio, para o debate sobre "Si 
tuaça:o atual da cultura brasileira". 

*0 ax-mambro da diretoria da UNE, v.2 - 	- 
nuSfio, vira' a Jui± da Fana; tia 08 de ' 

melo, para um bate paro sobre e reconstrá-
çgo da 'UNE (União Nacional 'dos Estudantil, 
a sua importância: Este papo sobre a UNE, 

está sendo levado em''várias Universidades" 

JilD pais. . 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO iieSTA.1)0 DE INIINAS GERAIS 

DELEG.CIá Eiá JUIZ DE FORA 

INFORMAÇÃO N9 026/79-1).222/JF/IviG 

DATA 

ASSUNTO 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

ÁREA 

17 de abril de 1979 

ILOVIENTO ESTUDANTIL NA UFV/IiiG 

Info n2 0016/79—ASI/U2V 

ASI/UFV 
. • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : 	• • • 

DIFUSÃO 	 : SI/LR/D2F/LG 

ANEXOS 	 . . • 

RETRAI ISSX0 DE INFORkAçÃO RECEBIDA POR ESTA DELEGA 

ClA EU JUIZ DE FORA: 

1. 	 O processo de agitação e contestação, desencadeada ' 

pela minoria ativista do DOE/U2V que teve início com a passeata de 

protesto contra a posse do Gen. Figueiredo, realizada a 15.03.79,foi 

reativado com enorme intensidade dia 20 daquele mesmo mês, já então 

com conotação de subversão da ordem. 

O posicionamento radical adotado pela liderança ati—

va daquele Órgão representativo estudantil, só fez confirmar a infle 

xibilidade com que atua ultimamente, numa tentativa quase desespera—

daree impor sua vontade è cúpula administrativa da Instituição. 

Dentro dessa linha de atuação, empunharam a "Bandei—
ra" do congelamento do preço da refeição, recusando sistematicamente 

e de modo sibilino, discutir o reajustamento de 38% proposto pela / 

Reitoria desde o final do exercício próximo passado com aprovação do 

Levantou—se desde o início também, que a liderança ' 

do ".cOVIENTOfina UFV estava apoiado por ativistas de outras Universi 

dadós que se valem das vulneraoilidades do "Gampus" "área aberta",pa 

ra engajamento fácil nessas ocasiões. 

CONFIDENCIAL cont• 
DPF-1139 
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Ãssa circunstância aumenta suostancialmente o potencial' 

da liderança local. É. de relevo acentuar que esta Universidade tem 
-se constituído em ponto estratégico para articulação e desdobramen 

to de movimento estudantis, graças à facilidade de comunicação com 

lideranças ativas de outros, tais como: Belo horizonte, Juiz de Fo-

ra, Ouro Yreto e até mesmo RJ e 

O processo de agitação em objeto aflorou por ocasião de 

Assembléia Geral realizada às 12:30 noras, do dia 20 mar 79 com pla 

teia de 500 a 600 estudantes, onde lideres agitados e agressivos,de 

cidiram iniciar passeata para concentração junto à Reitoria. 
• Delimitada è área pela Segurança Física do "Campue, ali 

os inflamados maniiestantes, estacionaram e eombi do DU com micro-

fones instalados, ocasião em que os oradores se revezaram a todos / 
indistintamente, desfecharam violenta onde de críticas contestatóri 

as ao governo e particularmente è Administração desta Universidade. 

Destacaram-se como agitadores mais violentos os Universitérios: TA-
kik Tr.TXr.IiiA aelTAR, BATALICIO IRL010 TAVARÃZ (Jacaré), NADIR D.eitiCU 
RA FILHO (Topogígio) e RÀWTON DONIZbU ildÀãDONÇA. Objetivava a mano-

bre, impingir ao iagnífico Reitor uma comissão de doze r_embros, pa-

ra discutir num clima de alta pressão as múltiplas reivindicações ' 

do alunado. Nesse ambiente de elevada turbuleacia, tornou-se portan 

to impraticz.!vel qualquer possibilidade de diálogo. 

Atendo para a soberania da Instituição e a preservação ' 

da autoridade, sua Magnificência mancou anunciar que apenas recebe-

ria em audiência os legítimos representantes da classe ou seja Pre-

sidente e Vice-Presidente do Dag., com os quais acertaria melhor oca,  
sigo para dialogar sobre as pretenções que pudessem ser considera - 

das justas. A ação firme e decidida da autoridaue provocou tal inana 

formismo na liderança ativa do IkOVIMáÃTO", que passaram a partir / 

dal, conclamar os liderados parã deflagração de uma greve, a que de 
noMinaram "GlieVÃ ACAD2â1UA". 

-Ãul clima de grande agi ração e de violentos protestos di-
luiu-se a manifestaego e foi efetivamente deflagrado o evento. Nes-
sa altura os fomentadores da greve percebendo ser a mesma vazia e 

sem conteúdo, pois não contavam com 30% de adesão, buscaram sanar a 

falha, mascarando-a com reivindicações que poderiam ser considera -

das verdadeiramente despropositadas. 
Cont. 
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Dia 21 de março em Asembleia Geral que passou a ser diá 
ria e tendo como massa ae manobra fácilka "Calourada°, os principais 

agitadores e fomentadores ca greve, impingiram a esies a tarefa de / 
organizarem os piquetes nas entradas aoe prédios como único recurso 
capaz de impedir o fracasso que já parecia iminente. Apelos dramáti-
cos foram feitos para que se estabelecesse verauseira muralha hu-ana 
naqueles locais, visando com isso impeair definitivamente que os ais 
coraahtes (70%) penetrassem. 

Ainda nesse dia, depois de se rearticularem, fizeram di 

fusão de panfletos contendo críticas conteesatórias è posição pela 

10 Reitoria, acusando-a de não aceitar o diálogo. 

Dia 22 de março, enfrentando forte resistência da Isaio-

ria, principalmente lori~ctos 79, que continuavam furando o bloqueio 
montado nas entradas dos prédios. Nesse clima de conflito, os líderes 

do %1OVIMENIO" intensificando o poder de persuasão sobre os inocentes 

úteis (calourõs), faziam pelos desesperados a estes para aumentarem 

a pressão sobre os furauores do bloqueio, sem o que a greve se anula. 

ria. SiNultaneamente difundiam outras notas de protestos, uráa delas 

de autoria do ativista NOEL 2s:REL JÀ ARAUJO, estuasnte já considera-
do profissional (matriculado em 1972). Ainda nesse dia, em Aseembleja 
Geral que começou às 21:00 horas e prolongou-se até às 02:30 noras 

da mannã seguinte, com mesa composfa por: TAMIL TEU-EUA IsATTAR, Pre 

• Bidente, ULMO VINICIUS DA SILVA (Mazzaropi), NEWTON DONIZETE MENDON 

R1CAR4,0 WAGNER SAL1M, EDUARDO DE ALmEIDA PRATA (Ratinho), NATALf 

CIO INÁCIO TAVARES ÈlsáO (jacaré), EDUARDO DELGADO A:sL>AD (Dadu) e NO 

EL -1)iiES DE ARAUJO, deu-se oportunidade a que cada C.A. colocasse /' 

suas reivindicações. COBRADO GIOVANNI VELLA (Engenharia Civil), comu 

nicou ao plenário que se a greve terminasse a turma de Engenharia Ci 

vil continuaria, porque o pessoal havia assim decidido. Retornariam 

ás aulas com as reivindicações atendidas. Ventilador (estudante de A 

gronomia) reivindicou: Melhores Condições de Ensino, LaboratOrioslEs 
tágios, melhores Professores, Melhores Fontes de Pesquisas, além de 

alegar que o curso havia sido pulverizado com a Eng. Florestal, Eng. 
Agrícola e Zootecnia. 

A esses seguiram-se os demais em nUmero de 15 ao todo, 

cujas reivindicações eram praticamente as mesmas. Ao final NATAL1010 

(Jacaré) dizia: "Como vimos as reivilluicatícies foram votadas e aprova 

cont. 
DPF-1140 CONFIDENCIAL 



CONFIDENCIAL 146  o. Vr:53,e 53/2-9c  

fls.40.4$1°..  
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aprovadas em Assembléia. Pergunto: há condições de ceder? Ceder si-
gnifica perder e não conseguir o que exigimos". TAMIL afirmava: "A 

greve é a arma que temos para impor nossas condições". 
Dia 24 março (sábado), o "MOVIMENTO" se limitou a Assem-

bléia de pouca expressão, mas contintiou dirigida pelos lideres: TA-
KIM TEIÁEIRA MATTAR, NATALÍCIO INÁCIO TAVARES FILHO, NOEL PERES DE  

ARAUJO, EDUARDO DELGADO ASSAD, NEWTON DONIZETE MENDONÇA, EDUARDO DE  
ALMEIDA PRATA, CORRADO GIOVANNI VELLA e TELIM) VINÍCIUS DA SILVA.Nes 
se período esteve ausente o Pres. do DCE, FRANCISCO JOSÉ SOARES (Xe 

xeca) que foi a Alfenas visitar a família. A essa altura era figu - 

• rante inexpressivo do "MOVIMENTO". Retornou segunda-feira, mas per-

maneceu omisso ou poucô interessildo. 
Dia 25 março (domingo), dia estrategicamente escolhido / 

pela "Comissão de Greve", realizou-se o "Plebiscito" anunciado na / 

véspera, onde ficaria définido se esta cõntinuaria ôu não. 
Com presença de cerca de 1000 estudantes calculadamente, 

a liderança dirigente (Utak, KAZZAROPI, JACARÉ, DADII, DONIZETE, SA 
LIR, NOEL, RATINHO, Sià1DRA MARIA PEIXOTO e outros) utilizando-se da 
coação, induziram os votantes a aprovar a continuação do "MOVIMENTO, 
conseguindo por esse processo sujo 60% dos votos, contra 40% dos que 
souberam resistir ao processo coercitivo implantado pelos ditadores. 
Para ilustrar basta dizer que apenas era entregue aos votantes, céè 
dulas com a palavra "sim". 

40 

	

	Dia 26 março, 'na iminência de ter a greve fracassada, a 
liderança que a sustentava, mobilizou novamente a "Calourada" d al-

guns veteranos, visando reativar os "Piquetes" que - continuava sendo' 
a arma para prosseguimento da luta. Verdadeirõ atentado 1 integrida 
de física dos anti-grevistas foi perpetrado. A mutalba humana já / 
não era bastante para impedir alunos corajosos de adentrar ás aulas 
de aula. Como alucinados, alguns calouros, passaram a agredir físi-
ca e moralmente quem tentasse passar. Isso redundou tamanha provoca 
ção, que gerou natural revanchismo entre grevistas e não grevistas. 
Alguns estudantes começaram a andar armado para se defender de pos-
síveis agressões. Os paredistas num verdadeiro desvario, passaram 

então a ir è porta das salas para aliciar companheiros e quando e-
ram rechaçados os fotografavam pera ficarem marcados pelos grevis -
tas. Nesse clima de vandalismo, jé não exi,,tia alternativa para coi 

cont... 
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CONTINUAÇÃO da Informação nº 026/79-D2F2/JF/kG de 17 de março 1979 

coibir o abuso, senão a pronta intervenção policial militar para res 
tabelecimento da ordem. professores e Professoras sentiam-se impoten 
tes para por termo èqueles descalabros, tal a violência com que agi-
am os paredistas. 

O clima de tensão e pressão imposto pelos paredistas con-
tinuou evoluindo, e era chegado o momento de se por um basta èquele 

estado de coisas. 
A série de medidas cautelares adotadas até então pelos di 

rigentea, em nada havia alterado o quadro anterior. Notas de CI fo-
ram divulgadas visando esvaziar o "MOVImr;JA20" mas produziram resulta 

10 	dos pouco expressivos diante daquele clima dó guerra. A essa altura, 
por solicitação do Magnifico Reitor a sua Ãxcelância Sr. Secretário 

de Segurança Pública do i5stado de Minas Gerais, je se achava montado 

o dispositivo que interviria a partir do instante que recebesse coem 
nicação do Magnifico Reitor. 

O clima de provocação, agressão física e moral que já era 
inaustentável mais se acentuou.:atavam esgotados todos os recursos 

internos para restabelecer a normalieLde no"Campus". 
Dia 27 março, numa ação decidida-e firmõ, o Magnífico Rei 

tor determinou então o acionamento da tropa sob o Comando do Cel. PbÀ 

Jose de Abreu Soares, Cat. doe Batalhões do Interior. Objetivava a 
medida extrema, não apenas o restabelecimento da ordem ferida ou vio 
ladáqda pela liderança estudantil, mas sobretudo, salvaguardar a 

e 

	

	
so-

berania da Instituição que estava ameaçada pela turba incontrolável. 
Desencadeada então a ação rápida e decidida, mas de caráter meramen4 

te preventivo, o Cat. da Operação Policial Militar determinou a dig.:-
solução doe "Piquetes" ao tempo em que informava ao público o resta-
belecimento do direitõ de livre trânsito és salas de aula. 

Sm cada entrada de prédio onde houvesse sala de aula, fi-
cou montado um dispositivo policial sem grande ostensividade, apenas 
e tão somente para garantit a normalidade da situação. 

Sem qualquer detenção ou violência que pudesse deslustrar 
a beleza da "Operação", ao cabo de 45 minutos estava concluida a ação 
policial. 

A reação inicial que se observou da parte dos participan-
tes da chamada "Greve Acadêmica", foi a de impácto. 

Algo-desorientados, formaram vários grupos isolados, en- 
conto 
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enquanto a liderança ativa do "h►OVLtiiENTO", procurava se rearticular 
através de avisos por alto—falantes do DCE, convocando todos para / 
uma Assembléia defronte ao bar do Diretório. 

A partir dal, violenta onde de protestos contra a inter — 
vençgo da polícia no "Campus" surgiu de líderes inflamados e a se—

guir, era distribuida-sob reãponsabilidade do DCE/UFV, "Carta aos / 

Estudantes". Nela consideravam arbitraria a atitude da Reitoria, ao 
ordenar a intervenção da Polícia kiliter no "Campus". Alegavam dis—

posição de dialogar com a Reitoria e em respósta obtinham: "Um Bata 
lhão da Policia Militar Invade o Campua Pronto a Intimidar e Amedraa 

• ter os Estudantes Para Que Paralizam a Greve". 
Ao final, reafirmavam que continuariam em greve até que / 

tivessem as reivindicações bésicas atendidas e as demais considera—

das. Concluíam dizendo que "repudiavam a posição da Reitoria pela / 
incoerncia de atitudes". - 

Supe.rado o impacto inicial, constatou—se que a presença da 

tropa que se conduziu atrosamente produziu um efeito negativo. 
Se ate aquele momento, os grevistas encontravam série re 

siatencia da maioria que não a aprovava — porque destituída de con—

teúdo — por solidariedade essa maioria aderiu, chegando a quase 100% 
de adesão. Consequência natural de um choque nunca antes vivido. 

A partir daí, mesmo sendo desativado o policialáento nas / 
entradas dos prédios a situação em nada se alterou. 

Reunidos em Assembléia desde ás 09:30 horas daquele dia, 

os líderes do "MOVIiiiENTO" cada qual mais inflamado, desfechavam vio 

tentas criticaii contra oaparato policial. 
Alguns mais exaltados diziam estar materializada uma opres 

são que desde alguns anos os vinham oprimindo. Cerca das 10:30 hs. 

transferiram a Assembléia para a porta do refeitório com o objetivo 
de estabelecer bloqueio da entrada, ao mesmo tempo que* agitadores 
exaltados propunham boicote ao refeitório. Aprovada a proposta, fo—
mentadores do 91110VINIENTO", passaram a solicitar auxilio para faze —
rem a própria comida. Alguns se dispuseram colaborar com colegas,le 
vando—os para casa, enquanto algumas doações foram feitas aos gre —
vistas, destacando—se que uma das primeiras a chegar era procdente 
de uma IGREJA PRESBITERIANA que se situa próximo 1 entrada do "Cam—
pus". Neste local, também foi rodada até altas horas da madrugada / 

cont. 
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CONTINUAÇÃO da Informação ns 026/79—D222/J24G de 17 de ~1 de 79  

do dia 28 de março a "Carta à População" e °Uerta aos Professores" 

da UFV/kG. 
Dia 28 de março, o quadro do dia anterior se manteve 

com Assembléia, boicote ao refeitório que teve frequência reduzidís 
sirva devido ao bloqueio que foi estabelecido na entrada pelos mani—
festantes. Nesse mesmo dia, uma Comissão de representantes do DC.r; 

era recebida pelo áagnifico Reitor, Dr. 2aulo Mário dei Giudice,que 
manifestara disposição de negociar com os lideres do Dek4 desde que 

retornassem às aulas. 
Acordes com essa decisão, prometeram suspender a greve 

00 	enquanto se processassem as negociações. 
tarde circulou no "Campus" notícia da chegada dos De 

putados Federais do b13, RONAN TITO e FUr;D DIB, que viriam com o ú—

nico objetivo de mediar com a Reitoria para tentar solucionar o im—

passe. 
Restabelecido o canal de ligação, ficou também acertado 

no encontro que a tropa polcial seria dispensada no dia seguinte. 
Por volta das 16:30 horas, desciam em viçosa os Deputados retro—ci—
tados que se dirigiram primeiramente ao LC.c a fim de manter contato 
com os lideres do órgão. 

Ainda aquele dia em Assembléia Geral inciada às 20:00 
horas, e terminada às 01:00 noras do dia seguinte firam colocadas / 
em 1Jauta para votação, diversas propostas bãsicas, tendo vencido a 
que recomendava a °bUSPENa0 DA GEÀVÃ COM VOLTA ÀS AULA 	',1W10 DE 
USA camal;sio A R:sITORIA PARA NI;GOCIAR°. 

Com a aprovação da proposita acima houve grande arrefee 
cimento do clima anterior e as aulas foram normalmente reiniciadas 
no dia 29 de março. Nesse dia houve a dispensa da tropa e a normali 
dade plenamente restabelecida no °Campus°. 

Dia 30 de março iniciou—se então as negociações que / 
continuam em curso, com reuni&e diárias que estão sendo,acompahha—
das de perto pela Assessoria de Informações para posteri. Informa— 
(Mo"' 	 II ii l'i 

LÀ 	,r 

¡e , .• 
: !  : : I  !!'\ 

/4 
o 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO FV)TADO  DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

INFORME N9 0298/79-SI/SR/DPF/MG 

REG. NR 
	0680/79-SI. 

	 O 
DATA 
	

23 de abril de 1979 
ASSUNTO 
	

GREVE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/MG 

REFERÊNCIA 	: INFO Nº  041/79-SI/SR/DPF/MG 

ORIGEM 	 PM-2/PMMG 
AVALIAÇÃO 	: A - 1 

ÁREA 	 • • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : • • • 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

Cl/DPF -DZIMSR/DPF/MG  
Uma cópia de Nota Reitoria; Uma cópia de Portaria; 21+ 
cOpias de panfletos e 17 copias de fichas escolares. 

Retransmissão de Informe recebido por esta Superinten- 

dencia: 

"1. O processo de agitação e contestação desencadeado' 
pela minoria ativista do DCE/UFV que teve inicio com a passeata de pr2 

II 

	

	testo contra a posse do General Figueiredo, realizada a 15 Mar 79, foi 
reativado com enorme intensidade no dia 20 do mesmo mes, já então com 
conotação de subversão da ordem. 

2. O posicionamento radical dos dirigentes estudantis 
conduzido principalmente pelo universitrio NATALÍCIO INÁCIO TAVARES. 1  
FILHO, vulgo "Jacaré", que neste movimento despontou como um perigoso' 
agitador, 4 fez confirmar a inflexibilidade com que atua ultimamente, 

numa tentativa desesperada de impor sua vontade à cúpula administrati-
va da Universidade. 

3. Dentro desta linha de atuação, empunharam a "ban—

deira" do congelamento dos preços das refeições, recusando sistematicã 

mente a discutir o reajustamento de 38 % proposto pela Reitoria. 

= CONTINUA FLS 02 = 
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4. No entanto, o congelamento dos preços dos bande—

j6es e apenas um pretexto para outras reivindaçSes, tais como, libe 
ração de horrio de recolhimento das moças alojadas no Campus, ex—
tinção da presença obrigatória Is aulas, questionamento da qualida-

de de alguns professores, mais Material para os laboratcfrios, além' 

da criação de um Conselho de Moradores para os alojamentos. 

5. A linha moderada e a incapacidade de conter o ím-
peto dos lideres mais agitados, por parte do Presidente do DCE/UFV, 

i4EANCISCO JOSÉ SOARES, vulgo "Xexeca", alem do apoio recebido de 
ativistas de outras Universidades, presentes no Campus, aumentou 

substancialmente o potencial da liderança radical, que j‘ trama a 
deposição do atual Presidente do DCE. 

6. O processo de agitação aflorou por ocasião da As-
sembleia Geral realizada no dia 20 Mar 79, com a presença de 600 es 
tudantes, onde lideres agitadores e agressivos, decidiram iniciar 
uma passeata para concentrarem junto ao prédio da Reitoria. 

7. Os alunos manifestantes instalaram um sistema de' 
alto-flante em frente á Reitoria, ocasião em que os oradores se re-
vezaram?  e todos indistintamente desfacharam violenta onda de critl 

cas contestatp'rias ao regime e principalmente à Administração da I 
Universidade. 

8. Destacaram-se como agitadores mais inflamados os' 
Universitários TAMIM TEIXEIRA MATTAR (Presidente do DCEPFV, gestão 
77/78 e atual Tesoureiro), NATALICIO IN(CI0 TAVARES FILHO, vulgo ti 

Jacaré", NADIR DE MOURA FILHO, vulgo Topogigio) e NEWTON DONIZETE 
MENDONÇA. Objetivava a manobra, levar ao Mag4fico Reitor uma comis 
são de 12 membros, para discutir as múltiplas reivindicações estu - 
dants. Como o Reitor se dispusesse a receber somente os legítimos' 
representantes da classe estudantil, ou seja?  o Presidente e o Vice 
Presidente do DCE, os lideres ativistas conclamaram a massa estudau 
til a deflagar uma greve, a qual denominaram "GREVE ACADtMICA". 

9. No dia 21 Mar 79, em Assembleia Geral, que a par-
tir desta data passou a ser diária, os principais fomentadores da I 

greve, utilizando os "calouros", decidiram organizar piquetes nas 

= CONTINUA FLS. 03 .0\ 
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nas entradas do restaurante e do pavilhão de aulas visando impedir o 

o acesso dos alunos não-grevistas, que neste estágio ainda era a gra 

nde maioria. 

10. No dia 22 Mar 79, enfrentando forte resistência da ' 

maioria, principalmente dos formando/79, que continuavam furando a 

greve, os lideres estudantis intensificaram o poder de persilasão so-

bre os inocentes úteis (calouros), apelando desesperadamente para 

que os mesmos aumentassem as pressões sobre os "furadores" da greve.' 

Simultaneamente difundiram panfletos contendo criticas contestateria 

à posição da Reitoria, acusando-a de não aceitar o diálogo. 

•   11. Em Assembleia Geral, sob a coordenação do universitá-

rio TAMIM TEIXEIRA MATTAR ( o Presidente do DOE, já uma figura inex-

pressiva no movimento, havia viajado) e com a mesa composta pelos e2 

tudantes TET2,10 VINICIUS DA SILVA (Mazzaropi), NEMTON DONIZETE MENDOã 

ÇA, RICARDO WAGNER SALIN, EDUARDO DE ALMEIDA PRATA (Patinho), NATAL 

CIO INÁCIO TAVARES FILHO (Jacaré), EDUARDO DELGADO ASSAD (PadO e 

NOM, PERES DE ARAIP-0 (Já considerado estudante profissional, matricu 

• 

lado em 1972), 

colocasse suas 

12. 

reivindicações 

greve.  

deu-se oportunidade para que cada centro academico(CA) 

principais reivindicações. 

Ao final, foram selecionadas e votadas as seguintes' 

- Congelamento dos preços das refeições; 

- Formação de um Conselho de Moradores ; 

- Extinção da presença obrigatória às aulas 

- Melhores condições de ensino; 

- Abono de faltas e reposição de aulas no período de 

13. Em Assembleia Geral, no dia 24 Mar 79, ficou decidido 

sobre a realização de um plebiscito, onde decidiria pela continuação 

ou não da greve'. 

14. No dia 25 Mar 79, com a presença de 1.000 estudantes' 

foi realizado o plebiscito proposto na véspera. A liderança estudan-

til induziu os votantes a votar pela continuação da greve, obtendo 

assim 60% dos votos. 

= CONTINUA Fia 04 ..") 
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15. Durante a votação foram entregues aos votantes so 

mente cédulas com a palavra "SIM". 

16. Sem o apoio maciço e total da massa estudantil a 

na iminencia de ver fracassada a greve, a liderança mobilizou novamen 

te os "calouros" e reativou os piquetes. 

17. No entanto os piquetes já não eram bastante para' 

impedir a entrada dos alunos não-grevistas e alguns "calouros" passa 

ram a agredir fisicamente quem tentasse passar. 

18. Isso redundou tamanha provocação que gerou revan- 

• chismo entre os alunos grevistas e os não-grevistas. 

194 Estudantes passaram a andar armados para se deferi 

der de possíveis agressões. O clima de tensão e provocação imposto t 

pelos grevistas continuou evoluindo. 

20. No dia 27 Mar 79, a Reitoria da UFV emitiu uma N2 
ta dirigida aos estudantes grevistas repudiando a atitude radical 

dos alunos, os quais se negavam a dialogar com a Administração da Es 

cola, esclarecendo que não seriam atendidas quaisquer reivindicações 

que contivessem carácter contrário à sistemática usada pela UFV.(An2 

7,0) • 

21. No mesmo dia a Reitoria expediu a Portaria n2243/ 

79 fixando o preço básico do bandejão em Cd 11,00 (onze cruzeiros). 
(Anexo). 

22. As decisões tomadas pela Reitoria causaram impac-

to no meio estudantil. O clima de provocação, agressão física e mo - 

ral que j‘ era insustentvel se acentuou ainda mais. A essa altura,' 

por solicitação do Magnifico Reitor ao Secretário de Segurança Pall 
cal  a tropa de choque da Policia Militar ocupou o Campus Universitá-

rio dissolvendo piquetes e restabelecendo o livre transito ao restara 

rante e as salas de aulas. 

23. Apesar do impacto inicial causado pela interven - 
ção policial, a liderança ativista procurou rearticular o movimento, 

convocando os estudantes para uma Assembléia Geral em frente ao DCE, 

onde oradores se revezavam, lancando uma violanta onda de protesto t 

= CONTINUA FLS 05 =o\ 
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contra a presença de tropas no Campus, alegando disposição em dialo-

gar com a Reitoria e em resposta obtinham "um Batalhão da PM invade' 

o Campus". 

24. Rearticulado o movimento, constatou-se que a pre-

sença de tropas no Campus produziu um efeito negativo, pois, se ate' 

aquele momento, os grevistas encontravam séria resistência da maio--

ria que não apoiava a greve, esta passou a aderir ao movimento, che-

gando a quase totalidade. 

25. Em Assemb14a realizada no dia 28 Mar 79, os gre-

vistas, com total apoio da massa estudantil, decidiram manter o boi-

cote ao restaurante e montaram um sistema de alimentação paralela. 

26. Uma Comissão de Estudantes dirigiu-se á Brasília, 

a fim de solicitar apoio dos membros do Congresso na mediáção do im-

passe. Na tarde de 28 Mar 79, compareceram no Campus os Deputados FU 

ED ADIB, do MDB/MG e RONAN TITO, do MDB/MG, que conseguiram estabele 

cer o canal de negociações entre o DCE/UFV e a Reitoria. 

27. O Reitor concordou em congelar os preços das re--

feiçSes, solicitou a retirada das tropas da PM e criar Comissões pa-

ra estudar o problema do abono de faltas, reposição de aulas e dos I 

alojamentos. 

28. No mesmo dia, em Assembleia, os grevistas decidi- 

ram* 	pela paralização da greve enquanto uma comissão negociava com a' 

Reitoria. 

29. Com a aprovação da proposta acima houve grande 1  

arrefecimento do clima anterior e as aulas foram normalmente inicia-

das no dia 29 de março de 
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PROPOST.AS SOBRE ...iI(OJANENTO 

1- No caso de 100% de rerrovaçOes o aluno será autdma 

tiCamentelle'sli-gadd.do.-.al-djamento:fno-,:semestre..segairitá, ressal.:. 

vando-;-se_que:.-o (.mesmo:•.:ter_á 	 •de'..requerer. (novamente a - sua 

reintegração- -ao aldj amentõ . 

24-Noccaso:cdel.:2 ,itsemes_tr'e. -consecutivos).-ocorrere. 	50%). 

de conceitos R, o aluno será desligados  ressalvando-se que: o 

mesmo terá o direito de requerer novamente uma vaga no alojamen 

to, , ..acrescentando--se ainda que poderá - justifidar-se -  por .dois se • 

mestre-s,.La ..uma!•-comisão.::-posteridrmente- . -formada, 

com-o numera-a-.1ec 

ele-ment-=:- and-ti Ga 

dantes -indiCadds pelõ DCE;partindc - a .convocatória .clarpessoa. -. ' • 

responsável pela Pró-Reitoria de :assuntos Comunitários. A fina-

lidade dessa comissão seria analisar quaisquer ocorreribias ex-

traordinárias nos alojamentos. 
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CIRCULAR - rocE/uFv 

Todos os estudantes da UFV estão convocados para uma 

assembléia geral a realizar-se dia 20/03 (terça feira), 	ás 

12:30 12:30 h, em frente ao refeitório. 

ASSUNTO: 

1. Bandeágo - discutir sobre a posição a assumir, u-

ma vez: que nada foi decidido pela administração até a presen 

te datai  

2. Taxas - normalmente elas sofrem aumento sem que o 
estudante tome parte nas decisões sobre esse acréscimo. É im 
portanto participarmos da discussão de assuntos que nos di-' 
zem respeito. 

v....„._3,.ghamad5- a chamada assume, para alguns professo-

res, importância primordial em detrimento das aulas. Como 
reagir a esse veículo de cerceamento? 

É imprescindível a participação de cada um de nós, ' 

estudantes, para que as nossas reinvindicações tenham força. 

• 
DCE - -UFV 
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POMIáÉIG PERM..ÚJENTR 	 

1 -192UNIID - Realizada com a presença de todos os seus membros efeti= 

vos ficou estipulado: 

REUNIXO HOJE (20/03/79) as 19:30 h PARA DETERMINAR; 

- Os responsaveis pela feitura e manuntenção de pique-1  

tes junto aos prédios de aula. 

- Encaminhar de forma geral o andamento da greve; 

TODOS -0 z.! ALUNOS DE=1.1.0 	PRESENTES NOS HOR4RIOS NORMAIS DAS AU- 

LASy 	.EM.. SALA, FICANDO DO LADO DE FORA, NO PIQUETE, :F;OLDá; 

CITANDO ADES21.0 /1. GREVE.- 

2 	Criação de uma comissão de informação permaneikte com funções: 

MANTER INFORICiDOS TODOS OS COLEGAS DO AND4MENTO DA GREVE. 

3 - Realização de uma Assubleia'Geral TODOS 'OS DIAS-as 12:30h P .  

ra manuntenção ativa da gre'Ve. 

4. Mandar ofícios para todos os departamentos, comunicando a .1 

Greve Geral, solicitando apoio dós proTesgores. 

Agir da Universidade reposição das aulas, prevas e abono de 

faltas. 

4 	Convocação de Assembleia Geral por parte de todos os CAs para 

disoussãn e reinvidicaçges específicas de cada curse 

7 	Prnvd.denciar atividades de lazer no decorrer da greve. 
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AOS-  ESTUDAIIT -TE•Ecbnox_ia' .E Administr.ação--• 

ATRAVES DL SSW3LÉIA GERAL REALIZADA-  HOJE, 20/3, em em frente ao 

refeitgrio, 'foi deliber-Ldos greve. geral. na  UFV, n funçg-o .da neces 
. 	. 

sidad-&Ide9 Tressioh-ar-, -a. treitdri-aJ 	 e'.,cons e guia'. :o congeli  

ment! b 

_fra Lr_laicipb.çiIrJÁrl ai stuil ah_tadoi e:.;.Edem  nmi  ai te :-.21(Itni  sitraçW.(deirB.-e 

mostrai a sua posiçã.p.  diante dOs acontecimentos. Assim;  aderindo . 	_ 
• 

a :_es sa:.-.-win_ibta'ç.o.o.-,,o pleis±atrzir orrç-apd-oO p OrJ.  Tb ab 	'qup ta irei tk)t;-o' 

defenda :03.. int ere s s-er.: :do: e s tudaiite. ue ..:_se-::servai do(iDdnde'570'-:.0 

para sua .  e.limentaç-ao r. 

A par outras reivindice... es apresenta2_as em assembléia, sugeri 

mos-  --ona- -reuniTio:.aurac,--  para- -debatemos -as -..necessidades.:que, --especi..•.. 

f idament-dc in o 

ASSIDITUr -.60113TOCIAÇ-MIP/_~,~.-0GiOJET2 P.31S'iSI..91J-IS-illf1FRENTEE 

ACrtzP.AIVLIa6,(D.E)1AUT_AST?:3 1.13AJ l'A;LEXA2 	: : 

.NO 	O3I 	E= 14 

- AVAIIA.:;71.0rDAr MEM r."_AS SREB btiÁíi21EMIE Z!AIADA 
(E6nomia/Adri3m9   striaçãO))) • 

f 

Presidente CA -Economia 

/ i ,/ i  , , 	/ 	, 	ti 	/- - 	l).  

Presidente .CA:ARministração i 

- 
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Durante a reunião de 20/03 às 21:00 hs e em entendimento 

com os colegas de Ec. domestica em asseembléia geral hoje 211 03, 

ás 10:00hs, ficou decidido a nossa participação à.  greve acadêmica 

apoiandó asseguintes reivindicações: 

1) pela reposição de todas as aulas, relatórios, trabalhos e pro-

vas perdidas neste período de greve como condição básica para se. 
voltar às aulas; 

2) pela regulamentação da profissão do Economista doméstico. 

3) pela seleção de professores capacitados a orientar os alunos 

4,12 relação as disciplinas durante o decorrer do curso. 

4) maior divulgação do curso e estágios fornecido pela própria es 

cola,,,  através de,conven4s, comifirmas•ou empresas.,. 

5) contra utilização de aulas práticas como teóricas. 

6) contra baixo nivel dos p-rogramas de algumas disciplinas aé.  aulas 

platicas. 

71 Por livros específicos do Cur.so em Portligues em grande número' 

na Biblioteca. 

8) Pela melhoria de métodos e recursos de ensino. 

9) Pela atualização de professores, de algumas disciplinas 

Somamos as nossas reivindicações às dos demais cursos: 

- PELA PARTICIPAÇÃO DE IODOS ESTUDANTES 

- PELA ACEITAÇÃO DAS NOSSAS REIVIkDICAÇOES 

- PELA CONCIENTIZAÇÃO DA GREVE ACADIMICA 

OS ESTUDANTES EC. DOMÉSTICA) S 

• 
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CIRCULAR 

Nas, os estudantes le Nutrição, por Ireu-ti.70 reallza la no C.A "de!NlitriçRo 

dia 21/03/79 às 9 horas da manhã , lecidimos ferir à rrr--..nifestaçao •  de • greve 

iémica apoi-?.do nas seguintes REIN VIDICAOES: 

POR DIELHORIA 	QUA 	)E PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS PARA AS DICIPLINAS. 

- PELA CONSTRWÃO .E. hELHORIA..)E, NOSSOS .LABORATÓ.RIOS. 

- POR LIVROS .ESPECÍFICOS NA BIBLIOTECA Eh PORTUGUES E EM NI.J1.1E}10S SUFICILN • 
- PELA CRIAÇÃO- DE NO$S0 

- PELO ATENOIMMTO 	CUIIRÍCULO PliN1150 EXIGIDO PELO 14.E. C (E(-BIOEST.ATÍS- 

et). 

Junt:t.mos,_ às.  nossas reinvidie-çoes_ a 'noss 	 às temais.  rein - 

licaçoes de outros cursos, e às.' outras causas :defendidrkS por nossos colegas. 

..-PELO ATEM 	•U: NOSaNS 	DICAÇÕES. 

- PELA ITNIÃO,DOS ESTUDANTES -  DL VIÇOSít j •• . 

- PELA PARTICIPAÇÃO ER!:TIVA WiiTRO 71.1 UFV.. 

- PELA GREVE.ACADL'ilICA GERAE. • 
ESTUYINTES NUTRIÇÃO 
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Em rjun.1_75b)d DCE com a Reitoria no ano passado 	foi 

lançado uma proposta de aumento de 38% no bandeljão. No entanto es-

se aumento se efetuaria somente uma semana após o início das. . aulas 

quando se realizaria uma assembleia geral, onde seria tirada a pro-

posta dos estudantes. 

Essa assembléia.  foi realizada no dia 08/03/79 e tirou- se 

as seguintes reivindicações: 

1-- Congelamento do preço atual do bandei 

• 
j'áo. 

Albjamento.- 

de taxas. 

'2- Suspensão da frequência, obrigat(fIria." 

3- Criação' da: Cohselhà delMoraclores:: s do 

11- -Participação estudantil nos aumentos • 

Estas reivindicações.  foram levadas a Reitoria na manha. 

seguinte, não havendo nenhuma-definição=por parta - desta, pois o' Rei-; 

tor. hávie.i.-•se , e.u-sentadoli..NOVo - prazot_fol.••pedidb:.pela.!.Reltbriai.:ate*Cá 

gund:ái,feirà. ---(1c2/Cá):,) qua.ndoi•da chegadádo-. ,Reltor. • 0.rassunto:-.(valtbtr 

ser t..atado 	o -pro.4..Reltbr de''.-Assuntos:•:Counitáribt-1. p qual= bomuni=:i 

cou que • a decisão" seria" tomada após a posse.- .dotvice-Reitbr.ique :se 11, 
deu no dia 19/03 Diante disso marcamos uma nova assembleia geral-pa 

ra o diá 20/03 na --qual 	analit'adas. as• respostak -  às nossas rei- • 

vindicações e decretada greve caso não fôssemos atendidos: • 

irão havendo resposta- a - assembleia geral concentrada nas 

imediações da Reitoria, nomeou urna comissão de 12 estudantes 	para 

uma reunião com e Reitor. A comissão foi recusada pelo Magnífico, o 

qual só falou com dois colegas. 

Pelos fatos expostos acima-nota2os claramente a intenção 

da Reitoria em protelar o InfiXin10 possível uma resposta; quando S1ãO 

seria ruis viável uma grande mobilização. ;ouve intenção de esfriar' 

nossos anil os;  com a chegada daz provas e outras avaliações e dininu 

iro efeito produzido pela liarcha Nico Lopes, onde foi demonstrada 
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• 
);sa grande força. 

Novamente voltou-se 3 Assembléia Geral para 	tomada 1  

posição e assumiu-se a greve geral academica. Tirou-se dai 	uma 

)missão de greve que está de plantão no DCE vinte e quatro horas 1  
)r dia para encaminhamento da mesma e kwalquer esclarecimento ine - 
3nte a ela. 

Consumada a greve tirou-se: 

- Como reivindicação priori-
Iria, reposição de tc2as as aula:' e provas marcadas neste período 1  
greve coro condição- básica para sn voltar às aulas; 

Congelamento do preço do 
andei jão, baseado no altó custo de vida de Viçosa, considerando que 

u nossa região é o mais caro - (Ouro Preto Cr$ 6,00 e Juiz de Fora' 

r$ 6,50, onde também se luta por congelamento). 

- Participação dos estudan - 
às no aumento de taxas, devido ao acréscimo exorbitante. de um semes 
re para o outro. 

- A não obrigatoriedade da 
.,quencia, partindo-se do presáupost) que somos universitários rien 

as de nossas responsabilidades. 

- Criação do Conselho de Mo-
adores de :11ojamentos", o qual seria responSável pela elaboração de 
n novo regimento e autonom:'.a para julgar qualquer ocorrencia neste. 

• , 
Melhoria de ensino -na qual 

rtaria ineluido: melhores labsiratórips, número sufidiente de. profes 
ares, -infestrutgra de apoio didático(livros e.apostilas)v.siste-
a de avaliação, onde estaria incluído o alto peso da prova final 
:ogramação prévia do curso, etc. I  ' 

- Convocação deassembléias'- 

elos Cd' s, onde se fará avaliações do 'curse e seus problemas especí 
icos, colocando objetivamente suas deficincias. 

- Apoio aos colegas de outras 

aiversigades que defendem snr interesses. 

- PELO ATENDIMENTO DE YOSSAS RnIVINDInCOES 

- PELA UNI i0 DOS ESTUDAP- TES DE VICOSà 

- PELA 	 EFE2IVá DE_ TRO DA UFV 

- P=LA GREVE GERAL 

COMITÉ PER! 2ZENTE 	GREVE 	
21/03/79-. 

DCE - UFV 
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Prezados Colegas 

Em asembleia Geral a ser realizada  às-20:00-horas-f-tendo- romo- lugar o refeitório, . 
sera discutida uma Proposta difinitiva sobre os rumos ã ser tomada pela greve. 

Como sabem, a Reitoria DtopOs aos estudantes uma deoisãoa respeito do preço do / 
bandejão e outras reinvidinaçães por nós encaminhadas na próxima segunda- feira (23/ 
03/79) 

Como.sabeml .agreve:sg-tet;.'sucesso, -'se ,a maioria.  parti^ipar. ná vista dissoi r.omo 
a maioria aindã não est. -.on-iente de .que ela e por tempo indeterminado, resolvepos / 
posinionar, ennaminhando uma proposta: 

Coão muitos estão . argumentando que uma minoria está., forçando os colegas atravgs de 
det piquetes, a n -o assistirem aulas; e sendo estes uma barreira a 'livre decisão de rada 
wo' um, anhamos melhor evitar desgaste da Greve, através defuros" que poderao tornar-se 

mais frequentes prin-.ipalmente a partir da prinima semana, ennaminhando uma proposta._ 
a ser .lançada na,  Assembleia Gefalde -loje noite. 

Propomos aos nossos nolegas, que a greve seja suspense amanha, sexta-feira (24/03/ 
79 ) às 24:00 hs. 

Aguardaremos normallfente a-resposta da reitoria, a respeito de nossas reinvidir...a, 
çoes. Queremos deixar claro, que o abono de faltas e reposições de aulas e provas, ./ 
sera'innaminhado pelo' Berao- CEPE -eue - tomará uma deCisZoa respejto. 

Na próxima segunda-feira as atilas serão reinirs.iadas normalmente, e na Assembleia 
a ser realizada neste mesmo dia, provvelmonte ãnoite, tomaremos novas posições dian 
te' da' resposta dada pela reitoria.-. 
• Convocamos todos a nomparenerem hoje à'neite, para darem-seu apoio a nossa propos- 

ta
- 

 porque a ua aprovação dependera de vono. • 
Queremos -.om essa egtrategia, evitar nosso desgaste com possíveis x insucessos da 

greve, e sair fortalecido para quaiseuer novas posições futuras. 

• 
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PREZADO PROFESSOR, 

como 6 de vosso conhecimento, estamos em greve. Isto pode pare 
cer uma atitude precipitada de nossa parte. Por isso, qierenos expor 
com mais _clareza os motivos que vem nos pressionai do e preocupando. 
-Observando hoje, a- situação do ensino no país, do. primário 1 Universi 
dade, notaremos que de alguns anos para cá tem-se aunentado talvez o 
número de escolas e alunos, porém,: estes formados sob tal precarieda- • 
de, que votes mesmos podem observar, como 'nos falta a base salda, que 
seria ministrada no nível medio. Isto porque as últimas medidas to-
madas na área da Educação neste pais, parecem estar visando muito 
mais o aumento do n2 de diplomados do que pessoas realmente prepara-
dos para entender, discutir e propor soluções, para os problemas que 
enfrentam o pais (podemos citar o Mobral, Supletivos, Cursos Superio.. 
res de: firn-de-semana; cursos pr6-vestibulares, como exemplõs do baixo 

• nível de ensino. 

Perguntamos então 9  de que adianta uma massa de diplomados que 
usar este diploma, simplesmente para aumentar _os seus ganhos pessoais?_ 

Porque a Educação 6 tratada com tão pouca seriedade e inconse;-
quencia pelo nosso governo atual? 

S-ao perguntas que .nos preocupara,_ pois somente um pais com tida.. 
dãos preparados 6 realmente oapaz de defender -os interesses da nação: 

• /Tos preocupa, ainda, porque hoje medimos o desènvolvimento.de Lun 
pais, não pela sua capacidade bélica, não pela sua capacidade de acu-
mulação de capital restrita a urna classe, mas sim pelo nível de domí-
nio das ciencias que este pais consegue atingir, visando o desenvolvi 

110 mento econnnico -social do seu povo. 

O Brasil coloca-se entre os paises; que destina a menor parcela 
de sua renda interna 1. Uucaç 

Por ser a prática democrática inexistente neste "campus", no 
qual a Reitoria toma decisOes deliberadamEnte, sem a consulta prévia 
dos estudaites„ professores e demais membros da. entidade, 6 gie 
mos a nossa partid_paçao. S' a democracia dentro do "campos". É 
assegurar nosso direito de cidadão que somos. 

Portanto professores, quando percebemos a intenção do Estado, de 
lentamente, constitucionalizar o ENSINO PAGO no pais, depositando nas 
mãos do povo a obrigão de -arcar com a manutenção das escolas dize-
mos NZD e N.70 

antinu a 
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Por -isto não aceitaremos o aumento no preço de nossa refeição, 
aumento das taxas internas, porque elas representan passos concre-

no sentido. de diminuir a responsabilidade estatal no desenvolver 
a Ciencia; 

Por tudo 'isto, pedimos a sua compreensão e. colaborai .ão dentro 
e suas possibilidades, pois •acreditamos que nossas reivindicações, e 

,nanife-stãções são coerentes c= a nossa conscienciá, com o ensino e 
so ciedade brasi leira. 

PELO CONGELAMMTO DO PREÇO DO. BANDET2b E TAXAS IM GERAL 

PELA PARTICIPAÇ2t) DOS ESTUDWES E PROFESSORES NAS DELI SUES DA.  
REITORIA_ 

PELO _ENSINO MAIS co 
	

¡TE . COM NOSSAS. RE/1., ID ADES IMEUTLTAS 

PELA - CRIAÇ70 DE UM .CONSEL HO DE MORADORES DOS ALOJ ts IOS 
_ 	• 

PELA EXTINÇ.70 DA FREQJ tNCIA 

PELA REPOSCÇr0 DE AULAS E =NO DE Fli., TAS. 

Estudantes da UFV 

." " 
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NOT A 

O CENTRO ACLDtNICO DE Erf-; CIVIL,expOe abaixo 

PS rein.vidklicãOes do curso e ped.r: a todos os. -coleggs que 

participem dn, greve,pprp que unidos poss'amos levpr avante / 

nossos ide, 5..-s- .nossos preblempnl. e possíveis soluçOes.. 

REIVINDIWCOES  : 
1 - Professores: qurntidrde e quclifict=çr 
2 - L-boretOrios : - esprço físico 
• - equiprmentos • 

- materiais • 

3 - Biblioteca • • - cervo bibliogr;ifico 

- srlo-éd de estudo 
• 

1 - PROFESSORES: Segundo entrevistp com um professor~N*NX  

do Departamento de Eng. Civil o nQ minimo de professores pe 
rt funcionamento do curso_de Eng, .Civil deveria ser de 25, / . 

sendo que cpdn. guri drriti. a diScip1inrs .ditirit 	 mes.:; 
ma•rx:ep, J,or rno. 1Go temos nem 53,. " "- 

ráluowarr- 
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'XüffladliCanaKEInil 
Sugerikios: 	que sejnin - contrritrdos•;n7iOsomen:1! 

S professores prrp. trpbrIhr-r.em'regime.de.tempo.integrplpf/ 
mrs trmUni. prrcipl (que viriam inclusive de' outras Escolas).'  

2 - Rcestudr e modificpr.0 proces-
so de contrrtr;74D pois o ptupl é muitó demorrdo. e complicado 
produzindo problemns do tipo: qurndo"p.contrpto pode-  se 
efeturr, o.crndidrto ró crrgo.nro mis se interesse pelo ser -
viço. 

- Deveriam hrver umr comiss7,o pera 
manente endprregpds dr contrr-tnço. 

C. 	• 
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4 - Bons professores não poderir,m ncumular.crrgos de docentes 
e nr rdministrrço, prrn este Ultimo deveria ser contrrtrdos 

edministrrdores. 

• LABORATÓRIOS : Os lnborrtOrios mínimos exi-

gidos pelo MEC - DAU prrr,  Eng. Civil pbrpngem os urdas de : 
TOPOGRAFIA, MEC` ICA DOS SOLOS, HIDRAULICA e MATERIAIS DE 

CONSTRUÇU 

Perguntr,mos: Por que o processo de compras/ 

de‘publicrçOes á tio comp4.exo e demorado que os livros e perio 

dicos pedidos rindr 117:o se encontrrm n disposiço. 
REIVINDICAMOS  : Que o mrterirl 

co-seja'adquiridatem quentidrdee vr-,-ried:;de sufiblehte ( ,o /,' 

MEC ..= DAIEJ orientr sobre is's0)51 mais.  bl'eve possível, ,ririda*eS-: 

te semestre, e sejr,posto:adispos4W dos usiglrids t7-o logo 

venha material. 

POR MELHORES CONDIÇOES DE ENSINO 
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NOTA  

O CENTRO ACLIAINICO DE E2-fi CIVIL, expõeabsixo 
SS rei-widilicãOes do curso e ped.:: a todos os colegas que 
participem dg greve,pprp que unidos possmos levpr gvante / 
nossos ide, í-s-,-,nossos problemps,. e possíveis soluçeóe's, 

REIVINDICACbES  : 
1 - Professores: qurntidrdo e-quàlificnç; 

2 - LrborrtOrios 	- esprço físico 

• 	equipráentos:, 	
• 

3 - Biblioteca — cervo bibliogr;i‘lco 

- sr-loU de estudo ••• 

1 - PROFESSORES: Segundo entreviste- com um professor~NWNX  
,e  

do Deprrtamento de Eng. Civil , o nº minimo de professores pa 
rg funcionnmento do curso_de Eng, Civil deveria ser de 25, / 

sendo que cpds guri diria: a dIsciplim,s distiritrs, ,de.dime mes t  
mp:- ;x:eg, j.or rno. Nó temos nem 53,%. 

4t, 	.f. .fr G. .f 614Lt. 

'uti[mumurmulamktaii.  
Sugerilios: 1 - que sejst contrrLtrdosfigOisomenn 

011 professores prrg trpbrlhrr em 'regime. de tempo.integrg13'..pf/ 

mrs trmUm.  prrcirl (que virirb iriclusive de'outrrs escolrs). 
2 - Reestudar• e modificpr o proces-

so de contrrtr;7o pois o rtupl é muito demorsdo. e complicgdo 
produzindo problemns do tipo: qurndo contrrtn;o pode se 
efeturr, o.crndidrto ro crrgo n7o m=is se interesse pelo ser 
viço. 

- Devcrir hrver umr comiss7o perA 
mrnente endgrregpds dr contrstrço. 
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CtROS COLEGAS, 

O reflexo do inchrço sofrido pela UFV, r prrtir de 1975, se ftz 

presente pgor' com mris iniensidrde, qurndo criou-se cursos e mris I 

cursos)  preocupando-se rpenrs com o aspecto urbanístico de nossa es-

cola, esquecendo-se de preparar umr infrr-estruturr de suporte pare' 

quelidrde do ensino ministrrdo, preocupando-se muito com qurntide-

de. Sebe-se Gide o ide-1 serie qurlidrde e qurntidede. Estrmos sofren 

do hg muito tempo os reflexos deste crescimento desordenado e desor 

grnizrdo, tal qual um c7,ncer. Nossos problemrs s;o.sentidos, princi-

Opimente, ho que se refere e currículo, onde sentimos r necessidade' 

urgente de unir reformulrç7;o, mais especificamente no que se refere 'a 

disciplines dr grer profissionrlizrnte. 

- PELA REESTRUTURAÇO DO NOSSO CURRÍCULO 

= POR MELHORES CONDIÇOES DE ENSINO,. 
. 	. 

- PELO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO. PtRt.2ODOS .$  

_ PELAI REPOSIÇO DE AULtS E PROVAS 

- PELt NOSSt GREVE 

Ct DE ENG. DE tGRIMENSURA 
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Nossos Prezados Colegas: 

Nós nunca vimos, em toda a nossa vida, uma Universidade que tivesse. tantos 
recursos e regalias, como a UFV. A Universidade e que mantém a cidade de.. A 
UFV g que dá empregos para os moradores e com bons salários. Enfim, uma se-
rie de vantagens que nenhuma outra Universidade do pais possui. 

Vamos ao problema do refeitório: 

O próprio D.C.E. que está lutando contra o aumentg porque então estão vendeni 
'do sanduiches e outros por aqueles valores? 

Uma coisa que nós não conseguimos entender g que nes, estudantes, não cense-. 
guimos ver que essa meia dúzia de estudantes, que programaram desde a marcha 
Nico Lopes até a atual Greve, estão todos loucos para serem eleitos na U.E.E., 

010 	que será daqui a pucos dias. 

No dia da marcha, disseram que seria uma confraternização dos estudantes, e 
na última hora nós vimes o que_acontedeu, 'sendo:que mesmo com o po]Áciamento».) 
na entrada da Universidade, fomos induzidos à agitação. 

Isto tudo sempre na Ultima hora. 

Será que nos não enxergamos que estamos sendo levados a anarquia? É isso 
mesmo que eles querem. 

Eles querem aparecer para serem eleitos na U.E.E. 

Muitos de nos não queremos a Greve, mas estão nos impedindo de entrar em 	1 
aulas. 

Onde está a Democracia que eles tanto pregam? 

Vamos lá gentes Vamos colocar a cabeça no lugar e pensar um pouco. 

•  Essa turma quer bagunça e está conseguindo 

AVISO IMPORTANTE: O D.C.E. está dividido. 

Alguns Estudantes. 
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P•pf , k0S COLEGAS 
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Encontrou-se hoje em frente à alguns prédios da U.F.V. um pacote, de no-
tas dirigindo acusaçScs e críticas ao DCE c aos rumos.  tomados pelos últimos aconte.  

ciálontos-,- e lfazemos'-questão do mostrar o quanto são infundadas, comentando ponto a 
ponto cada item desta nota. 

1. "NUNCA SE VIU MIA UNIVE2SIDADE QUE TIT1-:;SE '1A1FTOS=URSOS REGALIASn. 

Tem nós. porém nos resta saber se esses recursos e regalias' estão volta 
dos para o bom rendimento do-  ensina.q ainda se este ensino vai atender as neces 
sidades cio povo Brasileira. Essas são perguntas essenciais,-e -como respostay 1  
basta observarmos- como andai as aulas práticas, ou seandam, os estk;ios, as bi- __ 
bliografias,ete. 

2. "O PRÓPRIO DCE QUE ESTA LUI'APDO co:TfRA o Au::.-Ergro,Do BArDEJÃO,PORQUE EVTÃO SAI 
VE1TDENDO S.ANDUICHT'S -E OUTROS POR AQUELES VAL011,;5?" 

O DCE está dispoSto a quaisquer discussões sobre os preços cobrados nos 
Sares; Sentimos, que diseussao em torno desse assunto só viria a desgastar o es 
tado de mobilização e tensa° em que nos encontramos, levando em conta.o caráter__ 

• mpito mais amplo do nossas reivindicagges. Dizemos também que•não é o DCE que' 
está lutando contra o aumento, mas sim teidos os estudantes em greve. 

3. nEtILA DÚZIA DE 4sTupAg2Es QUE  PROGRAIIKP.Ai: DIME A "IIARCHA 	 ATn-A -1 1  
ATUAL GREVE, ESTÃO LOUCOS  PARA SEREU ELEITOS rA ULE' 

Esta acusação to:. como pressuposto oue a gr.-5.ndo maioria dos estudantes' 
não possuem ponto de vista formado sobre a situação. Que são uma grande massa 1  
amorfa e uniforme, a qual meia, dúzia "de agitadores" podem manejar como se fos-
sem bonecos de barro irracionais. Colegas, para abandonarmos -as salas-de aulas, 
os estudos, (nossa profissão) é assumirmos uma gravo geral, cremos ser necessário 
muito mais que seis "agitadores". p nccessário:ançtes de tudo consciência por par 
te de todos. - 

4. "NO DIA DA MARCHA,APESAR DO POLICIAALDTO, FOTOS INDUZIDOS riGITAÇÃO" 

Se naquele dia enfrentamos o aparato policial yé porque vimos materiali 
zada uma repressão que desde alguns anos vem nos oprimindo da possibilidade' 
de falar e discutir abertamente nossa opinião politica, de termos direito à, uma 
formação aberta c conhecedora dos problemas de nossa sociedade. Na verdade a 
ag:;taçao já vem latente no peito de todos- nós, e guando podemos nas manifestar, 
transbordamos. 

5. "ESTALOS SENDO LEVADOS I ANARQUIA" 

Se'riã.  anarquia ajprática democrática do livre) manifestação o.exprossão? 
Seria também annrcuia noa mobilizarmos em greve para e=igirmos soluções para nas 
som problemas? Cremos que não. 

6. "EDITOS NÃO QUEREC A GREVE, 1-AS OS Ibla0 ET:MIJADO DE EDTRAR EU AULAS" 

p certo que milito:, cstlulautes não adquiriram ainda nme consciência dos 
motivos que levaram a maioria a lançar mão da greve. A função dospiquetes, para 
os que ainda não perceberam; é Ça tentar discutir mais pessoalmente com cada es 
tudante a problemática que estamos enfrentrmdo. i certo que houveram momentos' "i 
de pYnitação por parte daqueles que estavam nos picustes, o que 6 compreensível 
dado o clima de tensão a.quc estamos passando. 
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7. "O DCE ESTÁ DIVIDIDO" 
Esta 6 mais uma prmva de _que roalmento não haveria nada programa:10 o nom' 

ainda intenção do incluiir, pois clianto dos fatos, que a cada instante vão evo-
luindo, cada um tom uma opinião a expressár sobro os mesmos, o que nos leva a 
discussões acaloradas das quais chnmnoos a todos para participai. Cromos que is, 
so nos ajudaria muito a dar passos acertados om momntos certos. 

E finalizava a nota assinando: "ALGUNS ESTUDANTES".  

. Colegas, não nos interessa a procedência desta nota. Porque se realmente' 
o ad alguns estudantes, estranhamos sua omissão nas Assembl6is Gerais, onde pro 
curamos atender a vontade da maioria. Que mais, com"tanta lucidez" ao criticar' 

- 
anoninnnente, porque não se apresentaran

e 
 nao nos ajudaram a dar o passo mais 11  

acertado? 

! - 
	Apesar de não concordaraás com a forma como nos envilim a sua opinião,'1  

pois sentimos neste ato o dcsojo de dividir o dividir do maneira injusta:pois 1  
não se apresentrranpara:discussao, fizemos questão de responder às suas críti-
cas ponto por ponto. Queremos finalizar dizendo que sentimos repúdio diante 1  

destas atitudes incoerentes& 
• 

• COIIISSX0 PMMANENTE DE GREVE 

• 
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u:ITV UMA ESCOLA QUE AINDA COSK.:--G2  FO.RILARTi:CNICOS SEM LABORATÕRIOS  

Viçosa, conhecida cscela de epopéias c inovações poderia introdu • - 
zir no setor .educacional. una cakirs.. 	.o titulo do: tip.(); •ac..!na.,- 
concpção para mestrado, que serviria para crlaitecc:-? ainda-  nais o nome deb- 
ta escola conhecida pelo seu 

Aqui temes una . cscela constittulda de pot::.ntadas pcssoas ligadas 	a 
serviços burocráticos, com 	 141,D. c•••::..2_go mais, scn dar aulas, e 

__auxiliares de ensino que tcman .pn_ra s:( 'sta rcsrc,nsabilidzy.dc, pois são es- 
pecialn'entè: doixtrin'ados ,para • str3.r, 	 que 	consegu.p1,aprendcr_ 
sem ver.. Quc é mais fácil -através" do .canpo 	 coa - especula-T3e-S, ,  d 
demagogias, definiçjeS e con::citos.;. -conlas- cer• como •fuhciona-un aparellid- • -• 	- 
qup.  faze-lo pela -prática, „trabalho árdvc c ácsconfortáve1,1  Pata quc?:'Se'po. :-
denos, sentadostrainuilds ne_ma -cadeira-5 - ;cc.; tabelec erno s - flaisOficanente1T'l  • 
conceitos intuitivos. 	 • 

Existerunais van.  taiens nesta nova tr',.•-nical  pois o dinheiro-. que po - 
deria ser 	 -eu • no ssos' IdboratOrios.,é ..utili,zado -para mosso.: confortd: 
Po jk exemplo : 	parques ajardihados r ,  centro de' viveneia, • :qu.c ipoide-riá 
seW c entro dc Ci.E'x cias ), pi-cdios faraônicos com exuberantes fachada-si-  bem 
tratados bUrocratas, altas ncrdonias,- dficientes• Secretárias., - lagos que re 
fletirão sercnido.dc, vilas .para, :adninistradorcs professores ), se quizcr 
mais basta • olhar para es•i,e 	estos° campus que tem a sua . volta. - 

Por outro lado ao -aluno -c! uc • quiser inGircssar na escola, - nós. lhe_ a, 
presentarenos.  o nosso majestoso c ar-pus nossas facilidades, faremos danpa_1 
nhas e propagandas,  no .rádio, jornal- c .televisão e o induzirenos: deste-1-10d° 
a não •questio-nar.pcIds 

Catos colegas :auxilira:res fic,...-"ansinkrccstu.'dantc4.-1:-  p -7gr-jytairbeti.a. 	BB a".-a 
situação dch.tró - de-sta• escoldscprecis'arios.torz!r ,:conciencia:_ dfs-torm 
por.  na  -,&ausá-:-. Itão_LechogE.ida.,a 

.
Vancs 

as c datno-s-.pritirid'a-tle ,para.:estr.-.;.-fa-1.6t..quialiiolert-xáriosisidcládoicpeldelmar.,_od-is'nri7-c- 
induzido cri nós .pelo sistema desta escola; que: n5.6" atende: sequer_ -ias...deter- 
ninaçScs. 	MEC •no que diz resp-cito labbraterieb c 'a bibiiograftia;.1 

Vai aqui una proposta, que 'Godos os dirisentes dos Cas façan una  re 
ia. dc seus laboratorios deficientcs o'.1 inexistentes;  se rcunan c encara" 
nhen o relatório para sual -magnificencia pois ainda é •te:_-ipo de sairmos dos- 
te comodismo. Que seja criadá no DCE una conissaão permanente para acom--  I 
panhar de perto os passos da escola no que diz respeito aos nossos fantas-
mas denoniná.dos laboratórios. • 

- POR UELHOR NfVEL DE ENSINO G-RATtJíTO 
- POR LAPORATC5RIOS E VERBAS . 	• 
- -POR PESQUISAS ".:1 .N1VEL DE.. GRADUAÇÃO.; 
- PELA UNIÃO "-PROFESSORES E ESTILDANTES.' 

C. A. ENCENHAPIA CIVIL 
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DA COMISS3i0 PERM:20M. DE---GRETE-.a0S-ESIUD.1111',17E 

Colegas, temos sido continuamente acusados em notas não 
assinadas,-  de agitadores, • anarquistas e apágunceiros.-÷,Tais acusações 

-nao as levamos em consideração, dado o .ba.ixo_nível das mesmas, que-• 
. são- sempre obscuras_,_ pesenvolvendo :raciocínios que a pri_Édita. vista 
são de uma lógica linear, porémi n* U!ica condizentes com a realidade _ y  

e. ainda de sutilezas, que pretendem, nas entrelinhas, atravek dé 
acusações a indivíduos, tornarem.falsos os motivos que nos levaram-
a greve. Colocar que- foi -  precipitada e -inoportuna,-_-__é ,falsear .a _ver-
dade pois há muito tempo -fazemos reivindib-açõeS -e nada-foi. •solucio-
nado-  e agora - é b momento- er_rque temos mais facilidade' de mobiliza -
ç-alo, não, sendo mais hora de se pedir favores -e. . sim -de . exigir. • 

Dizer. ,qup:.se -pretende mante-la, apenas como demonstra - 
ção de - força, é tão 	quanto o .leve caminhar de um elefante,pois 
foi • eolocadoclaramente...que:•.e..a única -forma; de.- conseguir_ nossas rei - 

• vindicaçõess  a partir do' momento em que a Reitoria* não.  reebeu a co-
missão eleita pela assembléia. 

Dizer que os -objetivos da greve são questionáveis;  é -- 
considerar •que,a maioria dos estudantes que acompanham os fatos, são 
incapazes de julgamento-. no ôu não é justo exigir que .seja» corrigi -
das as deficiencias da• nossa Univeráidade, qüe se congele o preço do 
bandejão,._qup sejamos-ouvidos, qual- d& forem modificar o vator das ta-
xas -internas ou formular•as,:normas do' 

• sas reivindicações justas ao ponto dei nos fazermos-  ouvir,-quando-. há -
tanto- • tempo „não...no s .d.ãO: ouvidos?_  

A notaile.,.autoria desconhecidaldistribuida dia 24/03-  y 

diz ainda que "um certo espectador incitou a platéia" a nao• fazer -
negociações com a Reitoria, quando nesta mesma noite este personagem 
foi um dos que se expressaram a favor de uma comissão que já. está em 
negociações- com a administração. Este tipo de acusação • só. pretende -
dar uma idéia de que estamos sendo infiltrados, quando na verdade co:.  

nhecemos todos que nos rodeiam, c.  ainda os motivos que nos obrigaram 
a exigir são os mais justos e da maior. seriedade. - 

; Es-tã nota pretende •claranente _comprometer colegas, colo 
cardo-os 'a vista para Que ries ocorra o mesmo que ao citado moçambi-
cano, leque -devido a cal lias que lhe foram feitas, teve Lançadas so- -

bre' si, suspeitas, que causaram seu desaparecimento sem que ninguém-
saiba •até hoje o seu Paradeiro. 

Repudiamos indignados todas essas acusações, ,todas as - 
teses provenientes de pc.,ssoas :atreladas ao cerro do podar constitui-
do, isto achamos simplesmente ridículo e boc^1. 

• 
continua no verso 

400' 
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. Portanto colegas, continuaremos a defender as propos- 

tas. . . tirdas em assembléias gerais, mesmo se essas não corFésponderem as 

nossas convicções. pessoais, isto porque. acreditamosem práticas democrá-

ticas, em, respeito a posição-da maioria. Por isto .somos a favor da conti 
nuidade da gr3ve, cremos que ela é a saída mais.smsata para satisfazer-
a vontade coletiva, continuar 6-a. única maneira de nab prejudicar cole - 

gas que= perderam provas e aulas, 6.2Agq-a maneira de fazer com que.nos-
sas reivindicaç3es sejam atendidad. 

=.i.1 CONTINUIDADE DA GREVE 

COMISSO PERMANWTE DE GREVE -- DCE 

• 
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As Cooperativas brasileiras estão diante de um Grave pro-

blema; talvez o mais greA-Éé e de maior resson$ncia negativa de toda a 

sua história no Pais. Foi encaminhado ao Congresso Nacional, em regi 

me de urgência, projeto de origem governamental (inspirado pelos Ai-

nisterios da Agricultura e da Indústria e Copgrcio), que se apovado, 

rasgará a Lei 5.764, que regula o Cooperativismo de produção no Bra - 

sil. Tráta-se do Projeto de Lei ng. 5727, cujo.objetiyo imedi.ato_e ber 

nnficinr os senhoyes de  engenho deste 23-11Q, conforme era tradição nos 

tempos do.Brasil Imperio. 

"E como se pretende hoje beneficiar os senhores de engenho? 

abrindo as portas do Cooperativismo para os usineiros de açúcar e 	1  

Grandes empresas canavieiras do Rio, São Paulo e Nordeste do Pais. 

A Lei 5.764, sancionada a 16 de dezembro de 1971, r2to per- 

* :-Jjte  a fora cão de cooperativas.d? 	 di 	,'E no caso dos 

usineiros de açúcar, são os engenhos - empresap_capitalistas - oue 1  

cpmp3emLaCOPERSUOAR -Pa:COOPERWIlia:COOPAMINASEstas;. poisua vez_?y, 

não encontram amparo legal devido o caráter jurídico de seus associa- 

dos. Os usineiros então resolveram patrocinar a modificação da 	Lei 

Cooperativista para abrir a porta do sistema, as empresas mercantis . 

Estão forçando a porta dos fundos. Se estamos dertro do cooperativis-

mo é porque entendemos claramente a Lei 5.764 em um de seus artigos 1  

aue diz que o objetivo, o sujeito, é  o Homem.  E essas usinas açucarei 

ras estão visando grupos. Essa é a diferença. Se aberto o precedente, 

4, teremos amanhã ou depois, empresas multinacionais criando as suas Coo 
perativas dessa forma e assumindo .a liderança do Cooperativismo; a ma 

landragem desse malfadado projeto de lei 4 mais do que evidente. Será 
• 

....,-51-0~:2.241,YMULLIApossa agricultura? 

Unindo nossa voz à das legitimas lideranças cooperativis - 

tas brasileira 	 Ac„...adamj,co de Çoo erativismo._ vai a Brasília 

apresentar nosso posicionamento perante esse barbarismo que se quer 

penetrar` contra nossa agricultura. 

Contamos com a compreensão e apoio de todos os colegas des 

sa Universidade, para que possamos enviar nossa representação a Brasi 

lia. 

POR UM COOPERATIVISMO HUMANO! 

ABAIXO AS MULTINACIONAIS NA AGRICULTURA! 
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Hoje (23/03) foi. votada uma p:ropcsta-  de fazer 1:12 Plebiscito para 
--tber CLo.:estudante.:se é a fzL'iíor da continuidade .da Greve ou paralizaçao 
' :resma. A 'votaçc.....;o' decorrer-se-á delicadamente' "n9c.lomino -  de' 6 as' = 12 
--- --3 cincada. Centro Academie(' -sendo que .6:.-/-iecessà.'rio a c.,-;)resento.çfáo .. de 

--Twovante •• (carteira-ou ,taxa de matricula),  no ato da votação..: E ild-t 
t 	r 	• 	 ....) . 	." 
.T Unia aSSeinbela Gerai , - as 14 .hóras para avqliaçacr do plebiseito-.• - 	 ... 
podem não ter uma ideia de al-_gnce• e conséquencia deste plebis- 

amitirem no dia de vota.:_•1 /2 -,-  muitos :-,z5dem não perceber oue a si 
-que -nos .encontrablos atualmente e de ,extrema delicadeza. . Por 

os-,tentar discorrer so--)re a sit-uaea-6..ei----que _os encontramos pa 
o'd.os.,:-_possa-M--releitlia-,eà,cimá•-de-tdacios.,-concre±os-iciue-estamos;-.Ari•i.  
o =Brasil, 	, partie;"tijkimente••••,-em. 	C!S il 4..  1 	 • 

• 
alUgi; e :Sabido .de--:todos Ci112.  -estou.-ar-aM nestes 1..çítámos, 	- 

or -Grande ,:)arte das unive-rsiclades brasileirá.s. Todas elas ": • em 
menor•-•gra..u.• o rroblelma•-,•:_,: -ue :enfrentamos'- .oui -em 
infra--estrutura -para ser -Tr_inistraein" 112-  ensino-  frealmente' -ed•tca-; 
isenuente. Isto aorzro_e, o 	 fedeial, momento de "fazer a 
ia,  .renda :nacional-,,. 	eaund o- as.. pressrle_s 	os_diver.sns- 
sociata sa-o "co.ipa.zes' de:- aç-licar nas ccn.t-.-os- (lecisjrios 
de seus representantes. moemos como - exemplo disto. tina declaração 
Jornal -do -Brasil(22//3)• por -:Dar -6" do nevo.• ninistro --da educação/ • 

achar.à_justas,sau_itas :das .r.]:•.e.nvãindf4e.a.ç'Ops',(lo studant;.aii-ol. -Outro:/, 
foi um teleGra-nn qu.e chegou hoje de • Drasilia s.o D.C.E. dizendo/ 
Te-Éno federal rebateu a" lei. 5...727 do Coo-,3erativismo atendendo- / 
indicações feit, .s. por todes• :os -estudantes-  deste 'curso-no• 
:andou dois'.."representa.nte-s".--•&-,BrcsiIi-a .-iesto. sal:lana): • Todos..--es-/-..:: 

veiii" -nos :mostrar' ,c1 u.e no -Bras'iI 	: é _Ouvido-  aquele • que -;se / -1 
xiue 	 ff a-Ze-P" senti r. -nos: ventros-de-c-isjg -5 

• 
ti3ilá.rmente: .em nassa escola estamos vivendO Probleinas -deste • tipa 

des_de' _o z a eme z-3_:trc. ..rassailo_ -2 	s c arã.--i&o.s.-11 .. ada tC.A. _ju_t 
:epc...,rtamentos e estes tera 	 a."-tendido a -uns -poucos, e a 
•nem.:-sc-oeurisiderados. ,  Quando fios ,gro-,,i-eusêmos- a Liscutir -o aumento -  . 

	

bandeia-jao, questões 	eloj:e.mente; adiaram -por três vezes, / 
• -imos cicie iii-tenilissA adiar ¡riais una vez a res,losta- aos nossos / 

.s, 	e adiar para -datas que diicultariam a nossa mobilização -por 
s primeiras provas; sj nos restava exiGirl - Dois deSamaneira/ 

	

)s 	 coriafies-ouvidos. Juntos estamos. Gritando bém alto: ''Te 

	

WDS 	 *=os faltam: 
Prolevsores:- Enc. Civil, AGronomia, Ed. Fisica, Letras, Latici-/ 

fies,,Dom6stica, .Cao.--)crativismo, Alimentos. 
LaboratOrios:,- TenG-,.-  Civil, 	 . 	,Ali  entes". • 
Acervo 13ibli-cirsráfieb;- E 	Civil, !G.. Acrieola, 	 Lá" 

CiellCiaS Econoaicas, Alimen 
tos. 

ileestruturaçao dos Catálo,os: - 	 Ciencias, / 
Ciências Economicae-.. A-lillentos, Cooperativismo. 

Reco_nhecipento de Curso:- E:" Dorys;s-:,ica(há 27 anos sem redonheci-/ 
mento ).' 

Pesquisa a nivel de 
Aulas práticas .menos te Ori erz 
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itrcc ainda: . 	 • sao 
:Os.° queremos' auiLen. o ‘'.-ias taxas -e Pregos da refe-ição.  porque - P. 

Eos dados om direção ao ensino .3a,ro (leiam a carta aos professores). 7 
este grito nao esta sendo dado Somente em Viçosa, DOIS quase / 

t odas,'-as univers.idade.:te=- ei-te -o •mesrao..'-2-,stemos- --sido -oinfid.o3 • tesiós-
::pressao sufibientc •Daras.:0 riilidtr0 • adititix‘: -  "São.. justos". 

Talvez nao fosse necessario - crer .que somente sob •:).)ressao -e que 
os sido ouvidos, Dorj...1 esta g una realidade que :os fatos nao nej,aúr,. 

..,or.  isto, coles, -  o :...xxito em.que estamos..e'de .extrema delicade 
za, :pois CaSQ o nosso .:slov¡ lento pare coremos o TiSco,-  o -c..ande risco - 
de todas - 	reivindide.(,3esnae serern atendidas, indlusive a reposição 
de-- aálas -e -faltas co..ifórme 	loi.yientilado nà.alta atIainistraçá.'o. Se 
num momento optamos or este caAirihd devemos ser --1.o:r.tps o suficiente. /

resistir, maduros a •,:onto de nos impormos com seriedade pois.casoW 
voltemos atE•g.s, o mz-lis 	-g qlte sejamos tomados :-)or jovens rebel 
-dasue -no :sabf44 o que cuerem. Ale' a6 que.. o .,..5ã.-u-2o que..pretende que 7 
7arOms,. divul„a. ser OStS7.: uma tgtica,tátiez.-t esta tgo infantil :lue 
clemonátra f-i:a5u.eza diante. C..a situaçao.!É Isealmente mais „cOmodo, , 	 • 
-jãeli para nos volaos au. aulas, porga..:teos 	 de "me- 
111orar nossa escola, te.os responsabilidade ,de fazer •Cr.f.ticas . conStru..  
tivas • e telos a- -Lniox.. res-eón.s..IbiIidacie de tornar.-eSta. -tralversidade afiar  - 

esebla. 1:,a..dura - que. for.--,..e .•:prol-.1;ÈsiónaiS. maduroà‘.- , 	• 	• 
.rortanto, cole,a, )enserl antes de dar a sta oiniao. Na-b se • dei . 

Nem leva:c -;)elo (..;aminixo maio 	:mis --ele -Jeralmente g desastroso. 
3omo3 ca.:pazes 	 ..f....,en.té, ,bastia ..que __todos ...3artici..!)emod, .basta / 

entejamos unidos 
OBS.: Tódas as Aotr;j não =,.ssinaan_.aelo Co.ite Permanente de Grs 

ve c DC2, são de autoria Ceseohecida, nao rwrletindo •a 1:osiçao dos .e 
tudantes assui& en assel,i'Jlia (5. exal, e-visam criar um elLaa. de. 
Gao e nos dividir. 

• 
CO•1:2I.k-LJAÇXO jast. 

CODITP, 	 Dal; 

t 
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CONSCIÊNCIA DE CADA UM, 

GREVE não é fanfarra 

Brincadeira também não 

O que se pede aos colegas 

É n conscientizggb. 	 II 

Eu sou muito consciente 
Da- minha posição 

Mas quero estar na certeza 

III 	 Da nossa UNIR). 

Se perdermos esta causa 

Vocês podem gravar 

A administração da UFV 

• EM cima da gente deitará 

E esta indecência perpetuará. 	 IV 

Eu peço aos colegas 

Quê cheguem mai-s,  

Que pensem, falem e discutam 
V 	 Que façam a certeza a aqui chegar. 

Pois sê sairmos agbra 

Sem nenhuma conclusão 

2 o mesmo que estarmos 
Submetidos ;a esta situação. 	 VI 

Queremos de todos nós 

Uma certeza e também uma posição 

Que a greve continue até serem 

aceitas 
VII 	 As nossas reivindicações. 

Que perdure por mais uns dias 

Ou que deixe a semanas chegar 

Para no final sairmos na certeza 

Da:vitória conquistar. 	 VIII 

Unidos estamos 
E unidos vamos ficar 

Mas se bobearmos agora 
Eu garanto e pensem bem 

Uni futuro bem negro 

A nós irá chegar. 



ELA É UM HEWI 
	 ii/C5ge-9olas6 

Ele não é uni génio, porem é inteligente o suficiente.para calar quand6/ 
Lccessário, para impor sua vontade com vsJz branda.e palavras su4res, para saber 
pelo que lutar e ir até o fim. • 

Não é forte, pelo contrario, chora uando o machucam profundamente... 
1:ao e nperfei,o seu principal defei to e não reconhecer suas qualidades/ 

nele;  isto e mais uma qualidade:-  A SIMPNÇIDADE.' 
Este herói com toda sua humildade é c objeto maior de minha admiresão / 

¡:or ouem tiro sempre o meu chapéu, por quem acabo n" abismo caso ele tarnbem te 
Aha este fim. 	 • 

Ao 'final desta greve, acredito quê esta será, em termos de qualidade, / 
ui.:a das maiores Univer,s-idadas do nosso planeta. 	 . 	. 

Fazendo qualquer que seja o curso, terei sempre 6-Maior prazer e direi/ 
estudo. eou estudei na.UNIVERSID 	FEDERAL DE VIÇOSA, aquela. Sue tem 

OJ melhores,  professores. laboratórios e curriculo para Os seus cursos; la onde/ 
estua (ou estucou) o " ESCOTEIRO_";,. 

. 	, 

rz PRIMiEIRA NOITE. 

Primeiro aumentaram o bandejão 
mas a mim não 
me importou 
porque eu não comia na Escola 

Eâ1 seguida não deixaram:meus:colega 
c 

ia..s a mim 
não me importou 
porque eu não era cantor 

Depois prenderam alguns estudantes 
nas a mim 
nao me importou 
porquc eu não lutava pelas liberdades 

' democráticas 

.Depois sumiram. várias pessoas 
lias como eu so me importava comigo 

mesmo 
nem liguei 

Agora levam a mim 
rias 

/ / 

primeira noite 
elss se a-nroxir:.am 
c ,JoIhe uma 21or 
(t nosso jardi;% 

não dizeEos 

scamda ncite, . 
nao se escondem 
,ts flores, 

-• t.ara-nos o cao s  
• não di2.0-20s 

que urr. 	. 

sozinho G2 nossa casa 
reba-nos a-lua e, 

nosso  .medo, 
.--ancai-2-nos a voz cia garganta. 

2 r)orque não fizemos nada; 
podcnos dizer nada.. 

2-4 

ar 

O LEDO E SUPERADO NA PRATICA DIÁRIA DOS NOSSOS DIREIROS 

82,1-(EãOS LIVRES ENQUANTO PUDEROS DIZER NX0 

PELA CUTINUAÇO DL GREVE 

CO-FLT.12 PERMAra?..i-E DE GREVE 
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C0NVOCAÇ70 	PLEBISCITO. .; 

A Comissão Permanente de Greve e o DCE-UFV convocam to 

dos os estudantes dos cursos de grr,duaçào da Ur v, para o plebiscito 

de continuidade' ou riãd :da: greve a ser realiúdor-  tiomingO725/03- 

8 às 12. hdras. 
Os estudantes deverão vc bar nos seus respectivos Centros 

Ac:=,demicos .conforme as.deterninaçOes da,  Assembléia Geral do dia ,1  

23/03/79. 
. 	A .apuracão.será.realizadaienaburto, de .12 as 14 horas 

11010 DCE-PISCINA,-  ficando^convocado'Para.:ap6s uma Assembj_éia.  Geral 

em. frente ao DOE--PISCINA que decidirá .cela suspensão ou n.á..o da gre-

ve. 

COMISEn PERMANENTE DE GREVE 

DCE-UFV; 

• 



• 

t(.14; • l',74-"( 
CARTA AOS ESTUDANTES: 

4,0.1 tir 64 ft 7/R96 

Hoje fomos testemuphas de um ato de arbítrio da reitoria,_eo-ordenar-a_luvasão---

do campus da UFTpela Policia Militare  Considera os esta atitude como um ato de desces 

peito a autonomia universitária e ao caráter democrático da greve dos estudantes. O 

que nos mostra a,ideologia do goveno a que estamos submetidos, 

Reivindicavamps, então, o congelamento do preço do bandejao, a participação 

dos estudantes nas decisões de taxas internas da universidade, a formação de um coz;Ise-

lho de alojamento pelos moradores residentes nestes, melhoria do,nivel de ensino (em 

trataçao- de professores, - laboratOrins, etc.)." E como consequencia de greve a seposi - 

.2a0 de à.ules...e -.-orm:::âno 	„- 

Notar:A. Comiscjulda,Negociação possui em mãos uma lista das reivindicaggesespecificas 

de scs/12 curvo. 

„Estavamos dispostos a dialogar coma reitoria,e para isso nomeam9s uma 

• de Negociação que a reitoria se negou a receber; e eis o que obtivemos como resposta: 

- UM BATATRÁ"0  DA POLICIA MUT-11R INVADE O OAICUS PRONTO A •INTIMIDAR E AYADEONTAR OS 

ESTUDANTES-PARA- QUE PARALIÁNM A GREVE. 

À» REITORIA SE NEGA A. EXAMINAR QUAISQUER REIVINDICAÇõES DOS ESTUDANTES. 

PareCe-nos que a reitoria acha que•  estamos teni3.c.prazer em estar em greve, que 

estamos em gleve-por.anarquia.- RESPON.WMOS NX01.1Quej.emps,voltar às aulas_ queremos_ 

normalizar nossas atávidailes, queremos aprender a técnica que nos permita transformar 

a natureza,  em beneficio dos homens. Vás entes de tudo, exigimos que pela justeza de 

nossas reivindicagges e menifestes,„recebamos o devido despeito e atençen, o que não 

foi feito. Exigàmos ser considerados como universitários conscientes e lúcidos de nos-

sos atos, e não como um "bando alucinado de anarquistas", como nos fez sentir a atitude 

da reitoria. 

Nossas reivindicaçges tem condições de serem solucionadas. Algumas de imediato 

e outras, referente aos OAB, deverão ser negociadas com a Administração; por isso rea-

firmamos: 

CONTINUAMOS EM GREVE POR TEMPO INIETE,RNINADO AT QIIE rossAs RErviNDIC.4Eirks JEÁ-

SIGAS SEJAM ACEITAS, E AS OUTRAS CILS-LI•V•Tr,n. 

Repudiamos a posição da reitoria pela incoerência de asuas atitudes. 

CWISSKO PERMANENTE TE GItivellICE=OFF7 
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PREZLDOS PROFESSORES: 

Hoje, a 	 "2^nsa foi desrespeitada enquanto 

instituição. Com  o campus universitário invadido-pelas lorças.poli-_ 

rio se trata apenas de mais uma afronta à classe estudantil, mas 

a todos aqueles empenhados na construção de uma universidade mais li-

vre e democrática, onde o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e o 

firme propósito de superar as contradições da sociedade brasileira, se 

jam seu sustentáculo. 

Hoje, foi trocada a caneta pelo fuzil, o avental branco pela far-

da amarela e, pela primeira vez em cinquenta anos, tivemos adentrando 

pelas quatro pilastras a tropa de choque da PM, instalando aqui seu 

quartel generã:.' 

Hoje, a reitoria n-ma demonstração de autoritarismo se nega a re-

ceber a comissão de estudantes eleita em assembléia geral, e em respos 

ta ao diálogo proposto, manda invadir o campus Universitário provocan-

do indignação de professores, alunos e funcionários. 

Hoje, acreditamos Que o movimento gerado espontaneamente pelos es 

tudantes, transpõe os limites acadêmicos- e coloca lado a lado professo 

res e alunos. 

Por acreditarmos na justiça de nossas reivindicações e estarmos 

dispostos à solução. do impasse dentro da UFV, solicitamos o apoio dos 
professores. 

EELA RETIRADA DAS FORÇAS POLICIAIS DO CÁMPUS UNIVERSITLRIO 

PEZ A AUTO 11014n rE NOSSILTINI=DADE 

PELA ACEITAM DA COMISSIO DE NEGOCIAM PELA REITORIA 

PELO ATENDIMENTO DE NOSSAS liEIVINDICAÇOIS 

Estudantes da UFV 
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e À POPULAÇÃO DE VIÇOSA 
4 

Após uma semana em que nós estudantes decre'tamos Greve Aca-
dêmica, viemos prestar esclarecimentos à comunidade Viçosence a cer-
ca dos motivos que nos levaram a este ato. 

Por diversas vezes durante o arrIO de 1979tentamos levar 
!.:istração da urv uma série de reivindicações que achamos ' 

imprescindíveis 	 1-rne5 4rnr,?; 
rarte de nossas reivindicações eram simplesmente igno 

radas ou cleixauck 	.crer. 	 tarde. 
Ao iniciar o ano letivo de 1979, rol 1'.ul 	 ,• 

	Y-.ecnble 
ia Geral onde levantamos as seguintes reivindicações:.. 	 - • . 

* CONGELAMENTO DO PREÇO DO BANDEJÃO E TAXAS EM GERAL, visto 
que a UFV. é uma Universidade basicamente agrária,-que recebe uma das 
maiores verbas do governo e que a mesma mal:Canaliiadsã.- 

* MELHORIA DO NÍVEL DE ENSINO, como a contratação de profes-
sores capacitados , aumento do n- de-láboratórios.„ etc. 

* CRIAÇÃO DE UM CONSELHO DE MORADORES DOS ALOJAMENTOS que di 
tariam as normas que regeriam os mesmos 

* PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL NO QUE SE REFERE O AUMENTO DE TA-
XAS. 

A comissão tirada em assembleia geral dos estudantes:para en 
girar em negociações com a Reitoria não foi_recebida:pela mesma,..resul 
tando num. desagravo e desrespeito da AdMin-isão:da.UFVpara com os 

7 "I • 	• 

estudantes e, principalmpnte, para com ,a 	 _dx2"40-.máximo de 
representação estudantil. 

Após uma semana de greve; conduzida em boa_ ordem e sem violen 
cia e em-que a Reitoria continuava se recusando a atender a comissão 
de negociação, sempre aberta ao diálogo, baixuu portaria elevando em 
38% o.preço do bandejão, se negando a atender qualquer reivindicação 
e, como se não bastasse, ordenou a invasão do CAMFUS por TROPAS DE 

• CHOQUE da Policia Militar, o que nunca ocorreu em toda historia da 
lJniversidade Federal de Viçosa. (A policia ainda ameaça invadir e 
tomar repartições que por direito são de propriedade dos estudantes) 

Isso resulta num flagrante desrespeito para com os estudantes 
para com os professores, para com o povo de Viçosa e,principalmente, 
para com esta "Gloriosa Instituição de _Ensino": 

* PELA RETIRADA IMEDIATA DE TODAS AS TROPAS. POLICIAIS 

* PELA SEGURANÇA DOS ESTUDANTES 

* PELA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

* PELA LIVRE ORGANIZAÇÃO E MANIFESTAÇÃO ESTUDANTIL 

* PELA CONTINUAÇÃO DA GREVE ATÉ O ATENDIMENTO DE NOSSAS 
REIVINDICAÇiES 

-Nota tirada em Assembléia Geral dos Estudantes em 27.03.79 
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V

M
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Data
2 

 çieloqscinyento: 
.d../ Q.)/ 	o - -.- 

Local: 
. 	• - •• . DUO 1...I.T...1 . • 

• • 	•••. •'; 	.:Estado: • 
7  S o PAULO . 	• 

Pais:, 
13 L.Z.V.'. I L 	. 	, • 

Rua: 
MALVA • 

Cidade: : 	_. • . 
f."-:2-1.0 PAULO -• 

Data: 	• 

0 1 %fN 14/007  

. 	• . 	. 	. 

TRANS-
FERIDO 

Universidade: 1 ' 
..• 

Data: 

• .. O{ 

CONVÊNI 

Pais: Data: 
VESTI.• • 
BULAR 

• ';• 

Número: 
15. 

Bairro: 

ENDEREÇO 
. 	• Estado: 

S. ,rrao Ced 22  • 

• 

Nome do Pai:/74v1 I.,Iie Ir" r'IC• ""•"r • # ••• • r 	••••••r ••• 	...•• 	•••(..:1.0 

Nome da Mãe: .•711.,24,'A. ;1.1' 	T O o • 	4. À ‘,  
:••••••;,47.;...,••••••• ••••• ••••=•••• •••• 

. 	- . . 

• FOTOGRAFIA 
PARA 
MATRICULA 
DE NUMERO 
PAR 

4 x 

UNIVERSIDADE FÉDLFRAL. DE VIÇOSA 
• f . 	• 	 • 	 • • . 	. 

Serviço de 'Registro Escolar 

•. 
36.570 - VIÇOSA-- MG - BRASIL-- 

• 

. 	
• / 

• 

: 	 • 	•\ 

e 	- 

• • 	
a 	 • 

01). . • 
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• 

• 
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TITULO 
DE 

ELEITOR 

   

• 

40 
4(3 • 

  

    

••••J•••••• • 
.:•4••••• ••••..r. • Número: 	r,   

•163c.587 

   

Cidade: 

S. PAVIO . 

   

1.• 
Estabelecimento; 	 

711,-4. 
• ' 	•  

Estabelecimento: .  
Pr.".o- f33::-Êco. da C. amace 

Cidade: 

S. ri...no 	• 2.° 

Diploma Pós-GraduaçAo--.---------.. 

• 

.. 	,, 	 

	

.Z 	. 

. 	Viçosa I  (MG), 2. 5 .TA N.) (E.....-1.."12.0 - '7 7 f • • ..."' 

1...Diploma GraduaçAõ • -- ".---.. --. 	• —"' - 
e 

COLACÃO 
DE GRAU 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • • 

••• : 
: • 

-Registro: 
N.o 

Registro: 
N.° 

  

t • • 

       

          

          

            

[Dógseefi4dlçãor-• 

Estado: 
S. PIUM 

•  

• 

• 

•  

••• 
• 

CÉDULA DE 
IDENTIDADE 

CURSO 
SECUNDÁRIO  

Registro: 	- • 
N.o 1.671.992  

'Repartição expedidora: 
,. ,. S3P-SP 	• 	. 
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Estado: 

SP 
Ano: 

1971 ' 

Estado: 

SP 
Ano: 

1974 
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•••• 
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Livro: Folha: Data: 

  

Livro: Folha: Dota: 
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1 

Data de nascimento: 
;0/6 arço/1956 

Local:
1 i 	..,. 	• a.' ..,..ti 

• .` 
,..1•;;.:3‘..„- lit i Estado:. _ 	,.. 	... 

.i.:I .:. .`..3 
Pais:.  

BR..1.:III; 

••• 

UNIVERSIDADE FEPE_FLAL.DE VIÇOSA 

Serviço de Registro Escolar 

38.570 - VIÇOSA - MG - BRASIL' 

• 
TRANS- 
FERIDO 

CONVENI 

Data; País: Universidade; 
VESTI-
BUL'AR 

ENDEREÇO 

Bairro: 

Estado: 

	.1 

•	 

	

e 	 • 

cap.: 

76.290 

Número: 
15 

Data: 

1976 

Data: 

Rua: 
8 (oito) 

Cidade: 

SZO SP..a0 

• 

• 

.... 
e 

FOTOGRAFIA 
• PARA 

MATRICULA 
DE NÚMERO 
PAR 	• 

4 x 0 

Matricula N.° 

'2753.76  
Curso: Módulo: DiVISão: 

NOME 
r• 

ftDIR DE 1.10M.... 

Nome do Pai: 
i'ADIR DD . mounA. 

. 	, 
Nome 'da Mãe: 	 • 

111.RIÀ 	 11.411 LOURA. 
•-r•rn 	 ./ 



• 
IScrie: 

• .L-• 11.2  C,•:.;. 	•4:••  

•••• •••• 

3 de agOsto de 1977' 

• CÉDULA DE 
IDENTIDADE 

É 	  

r. 	  

I
Viçosa (MG), 

	j 

Cidade: 

1:01. TE,S CL.?, OS 

Estadô: 

• 

Cidade: 

MONTES. CLA::0S 
Estado: 

ITG 

Ano: 

1970 
Ano: 

1 4 

CURSO 
SECUNDÁRIO Estabelecimento: 	. 

COIDG.ET.172.01,v.RIBEIRO 

.• Assinatura do1171: 

..... • 	 . 

• 

SERVIÇO 
MILITAR 

1 

Da ta: 

09.1.1976 

Diploma Graduação 

Diploma Pós-Graduação 
• 

••• 

1 

41••••••••••••• 

1.° 

COLACÃO 
DE GRAU 

• 

TITULO 
' 	DE 

ELEITOR 

Numero:. 

33r57 

Seção: 

33t1  

-Data de expedição: 

26/abri] / 1974 
Estado:. • 

Zona: 

173 
Local: 

Registro: 
N.* 	• 

Registro: 
N.° 

Livro:.. 

Livro: 

Folha: 
. 	. 

.1 • 

Folha: 

Data: 

Data: 

Repartição expedidora: 

• Vri") ...,.., • 4, r 

Estabelecimento:..7..: 

COL;S::0' TOP.:21TO 

12 eparj.4.iko_expedidora: 

lliffliiçnïó:nó =Anon° 
Obs: • 

Documento: 	. 	 ¡Numero: 

curip.pisr.m 	 1;»,,,13  

Registro: 
N* 

á • • 64.7.057 

2.0  



Número: 

973 

Rua: 

Av. 21 de Abril 
Cep.: 

35500 

• Cidade: 

Drrtropoms 	(Telef.: 22"12149 

re 	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA •>r 
Serviço de Registro Escorar 

• 
••• 

• 

) : - ::".•.:77:¥ . ,e— 

. 

JAMILB sAlmi 
• 

CONVENI 

Data: Pais: 

• 

Universidade: 
; r ' 

"" 	• 

Data: 

1'0 F. 11:ç RIC.á.E.D0 	SALEI 

• 
• • • 	• e 	• 

• • . ••• 	' 	' 	• . • • 	• 	: 
• •••••••,, e •••••,......• ''• • • bewpr-i..~.• 

• tvwer..;. •-• ..,'4".•••••••?1-•••• 	• 
• •• ••••11 ••• 

NOME 
P. 	ov." • • 

• 

t 	t.  

Nome do Pai: 
ruo= S.i.TJEZ. 

Nome da Mãe: 

Matrícula N.° 
2458/76 

Curso:  
• 2.G1:10170:I.V7 ,;;;;- 	.; r:; 

Módulo: 

• • --;ttru—••• 

Divisão: 

	1 

• t 't • 

t 	• 

se„---FOTOGRAFIA 
v•X PARA 

MATRICULA 
e"--- DE NUMERO 
1r) IMPAR 

\.‘3 

4 x 5 

VESTI-
BULAR 

TRANS-
FERIDO 

1 	Data de nascimento: 
26/:1.unho/1955 

Local: 
C '2.::::"'() 	BELO 

Estado: 
:,:=3.-.."G2.9..t..IS 

•País:. 
 :'1.1 

Data: 

1976 • 

ENDEREÇO j  

Bairro: '  

CENTRO 
Estado: 

"'• 	 7.2 

• 



• 

• 

••- 

VIN 
enh • 

tr 

Cn 

',4itg;it 

'O DIVINO2CLIS 1973 

Documento: 

C ..fat ,DISP.DE iITCORPORAÇ•',:,0 
Data: •!• 

29/Áéc:3,t0/75 

rNúmero: 

,:_a3E544 
Serie: 

I— 111  CV.— 44  RU 
Obs: Repartição expedidora: 

DO Exáncrro. 

Número: 

31.735 

Local: 
DIVinroms 

Data de expedição: 
31/Agouto/1976 

Estado: 
TITULO 

DE 
ELEITOR 

Seção: 
153  

Repartição expedidora: 

G2=7, = GECR2T.SECUM7(:::. 

, h.., 
..1 4::". : 	•:•• I Iii• • 

.1a a• 

Cidade: 

DI/E:OPOLIS 

Estado: Ano: 

1959 

Cidade: Estado: Ano: 

• • CÉDULA DE 
IDENTIDADE 

Registro: 
N.° 	: • •• 

Prn.5eá  

CURSO 
SECUNDÁRIO :. 

Esta belecimentu 
•44, 4 -•-•• 	.. 44. nx  
C b114:•G I O I;STL•DU:ili 

-.Estabelecimento: 

3se.1ne 2(20r.Sclo Joae e S.Ger,11 

Folha: Livro: 
• 

Data: 

DiploalR,,Graduação 

...••••• 	•••••• •• • 

d.e 

Diplo1,Eus-Graduação 
• ' .1,1t411 1  

Registro: 

Registro: 
N.° 

.440 

• 
r—oo 

COLAÇÃO 
DE GRAU 

Data: 

_J 

SERVIÇO 
MILITAR • 

Zona: 

374  • 



3.• •=r 	-- 	••••••••^-e- 	• =••••  

JDITADO ..PELA:11.13P.RENSX:UNIYIRrATÁRIA 

1 	Witv:-...r.sznADE , wroEfum ..0E 'VIÇOSA.  
VIÇOSA - DIAS GERAL, t BRASIL ' O. 

He,o4Kgp.1.7212,96. 

•• 

[ [ 	G 	O 

ANO 11 — Viçosa, MG, 27.03.79 — Nº 014/79 

Alas da kátinistitação 

NOTA 'DA :REITORIA r  

• 
A Universidade Federal de Viçosa •se sente no dever de vir; de público, em aten-

ção ã comunidade universitária, ã comunidade viçosense, ãs autoridades constituídas e 
aos senhores pais, prestar os esqIarecimentos •que !se tornam = indispensáveis em -face da 
greve estudantil em seu --"campus".•-- 

Dedde 	zé mbrci: :de _3_9 	:a Reitoria •:da 	 :-manteridcr dzorn: 11 [1: 	Or- 
g a-  o: prosentatisiti 	q..ini.vers:itã 	ile clã çStisa-2,s ctn tasrridi-mãrrtort wisarEdín cise len tacuri:ta-  Lso - 
b rd-  d-  prtn-cr Ttas-!x=efeirfiEralsio rRe ~fru rrtel do [CE ntL 	et :Sio cc5.-e-14; 1 ,erh de9 do dxu mental 	 - 
n e ros 	 tte 19 7211'ãt Jed-E-o-j-m.j 	&et 	LesiLu,,tosnLt 	ate atru a•j: qtfor..; 	lução-,:7ar a- 
migável, :for decretada_ Urna: greve., ique.SE 	ratanataricar cahcuitct.n.ascadãrniuzi 	que-p.diira já 
uma semana, com sérios -prejuízos para. o: corpo Featudantiltiè para, ra5 harmonia dm tranqüi-
lidade da 'vida -na -Unitrers-idade.ip. 

Confiada no espírito de Compreensão :dos (senhores -1t.cribs.,—esperava.,a-  Alt431: 1Admi-
nistraçao da U.F. V. que o bom senso mostrasse :aos lideres do Movimento grevista. os pre-
juízos irreparáveis que provocavam no processo ,acade-mico.  _ dos colegas e os levadsem a 
retomar, serenamente, o .cumprimento dos seus ¡deveres escolares. 

• Surpreendentemente, os líderes grevistad exorbitaram ainda mais, e, sem sazão, 
foram além dos limites do razoável, determinando a ação de "piquetes", para impedir que 
os colegas assistissem a aulas e cumprissem :suas obrigáçOes'acade-micas,:.-s .com (ameaças, 
inclusive, de agressão física. 

Essa atitude é intolerável num ambiente universitário, por atentar contra a li- 
berdade individual, impondo aos colegas um comportardento 	urna maneira de isgir-iaontrã- 
rios ã sua vontade e• ao seu discernimento,:._ o por :ateritart,-7.rtambém,2•tontrá.ros cgarantia 
constitucional de que, ninguém será obrigado La fazer_ ou deiZzin _de fazer_lgtirna:,doia se-
não em virtude -de 

Assim;_ -.vem -a-  UniVersidade Federal .de 	 rcurrpri-mentol tio caet_ntiever,,,• as- -  - 
segurar -a comunidade universitária, a-  comunidade viçOsense,,  ãs - autoridades' constituí-
das e aos senhores pais que garantirá aos seus alunos o cumprimento dos seus deveres a 
cademicos, e aos senhores professores o tranqüilo exercício do seu sagrado ministério, 
em quaisquer circunsta-ncias. 

Cumpre ainda esclarecer aos estudantes que não haverá reposição de aulas:, abo-
no - de faltas -e realização de provas perdidas ,durante peru .de grevevu-tão-,:sersá per- . 
mi tido horário livre .em alojamento feminino; :prorrogação, 'permanente de „prazos—para pa-
gamento de alojamentos, •bem como não será examinada qualquer reivindicação - que tenha 
caráter contrario ã sistemática usada pela Universidade Federal de Viçosa. 

0 



—1 J. 

DITADO PELA' 311PRENSAr UNIVERSITÁRIA 
UNTVErSIDADE 	)ERAL • DE VIÇOSA 

VIÇOSA • IdLNAS GERAIS'- BRASIL ' . 

17' 

O .16.90 1231296 

u J{O n.-E. 	L't - d 

ANO 11 - Viçosa, MG, 27.03.79 - Nº_ 015/79 

Los _da kdrainistração 

P.ORTARIA-  TI? ..,2-43.R.9./t3 

O Rh itcir 	Lin iVeirsldádÉricfEdenálraie 	çds-p,,sa-Lo !usoi:de (buas 	 , • 
RESOLVE 

fixar os seguintes preços das refeições fornecida.s: Pelo. Restaurante do Centro 

Social,-  +desta iJnive"rsidadé,;-Irpara,rvigdrar., -  parti-r ide ,27 	março mie ,1137.9:/;r;: 

1. Est-udatILee. aia d..h. 	 GOIWN_LIsII11 ; 

Desjejurrj,., 
	

Cr$ 7-.4,00 1 

-Cr$-  rr'l ;00 	'• • 

2. Estudantes Visitantes 

1.2. Almoço,  ou ,Jantar,-1 

• 
2.2: Almoço ou Jantar 

3. Estudantes.Pós-,Graduados,.Rrofessores, F,uncionãrios e. Outros 

3.1.. Desjejum.-T  

     

Cr$ 20,00...)-  

Cr$ _-. 50,130 
• 

    

3.2:- :Almoça pau 

     

     

Publique-se e Cumpra-se. 

Viçosa, 26 de março de 1979 

Wk 1E0 

Paulo Mãrio del Giudice 

Reitor 

-••••••••••••••. Imo 	 •••iw- ••••••. -ame,momeme. 	 

2.1. Desjejum Cr$ 7,00 

Cr$ 21,00 



e
  

q
u

a
lq

u
e
r  
p

e
ss

o
a  

O; 

C 
o os 
O (-) 

o 2 

m 2 

O 
O 

CO 

O 

O 

O 

A
r t

.  
1

2
,  
D

e
c

re
to

  n
o
 7

9
.0

9
9

  7
7
.  

R
e
g

u
la

m
en

to
  

p
a
ra

  S
a

lv
ag

u
ar

d
a  

d
e
  

A
ss

u
n
to

s  
S

ig
i l

o
so

s.
  

• 

 

Hf. 0.1 v • 5g, 19•01/ 256 

1

CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
REITORIA 

ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

En0Sde abAí1 de 1979 

PEDIDO DE BUSCA N9057 /79/ASI/UFJF 

1. ASSUNTO 

2. ORIGEM 

3. AVALIAÇÃO 

4. DIFUSÃO 

5. DIF. ANTERIOR 

6. REFERÊNCIAS 

7. ANEXO 

: FREDERICO ANTONIO AZEVEDO DE CARVALHO 

.ASI/UFJF 

: DPF/DZM 

I 	DADOS CONHECIDOS 

a) O nomínado e4-ta evgítado pana .tecíonax na Faewedade de Econo 

m.ta da UFJF. 

b) Dado4 ae Qualíícaçao: 

1- DATA DE NASCIMENTO: 14/01/46 - Río de JaneíAo - RJ 

2- RESIDÊNCIA: Gtoot Begynho- 93/5 - B 3000 Leuven 

3- RESIDÊNCIA: Av. Ruí Batbo4a nQ 560/101 - Río De Jane../to-RJ 

II - DADOS SOLICITADOS 

a) O que ccnutax nv4 akquívo4 AI 4ob/Le o nomínado. 

b) Outto4 dado4 jui.gado4 neceutío4. 

/MABP 
CONFIDENCIAL 



gr. 

CONFIDENCIAI 1-1“).053,fpse2s6 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO k:STHIX) Dr; DURAI; Gi,RAIS 

DF,IÁGACIA al JUIZ DF, FOÜA  

INFORMAÇÃO N9 024/79-1)122/JF/ÁG 

DATA 	 06 de abril de 1979 
ASSUNTO 	 AlíTO.ÁI0 AZínri.D0 D. CARVALHO 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

• ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

Pedido de busca nº 051/79-ASI/UFJF 
ASI/UFJF 
. . • 
• . . 
ASIAJFJF 
• . 

1. 	 Fim atendimento ao Fedido de busca de referência, 
esta AI informa, que nos arquivos desta Delegacia de Polícia Fede-
ral na tona da Mata, nada consta a reseito do professor - 
CO ANTONIO AZIArbDO DFi CARU:1,H0 1  ora cogitado para lecionar na Fa-
culdade de F,conemia dessa Universidade Federal em Juiz de Fora.- 
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DADOS CONHECIDOS: 

a) A organização "OS MENINOS DE DEUS", tem se infiltrado e estabele 

eido colonias em quase todos os Estados, catequizando e conquis-

tando inúmeros adeptos com sua amena e atrativa filosofia. 

b) Os adeptos, através da venda de impressos, mantém suas colonias. 

Do produto arrecadado, 10% se destinam à manutenção da matriz, ' 

possivelmente, sediada no Exterior. 

c) As famílias que possuem filhos engajados nessa organização estão 

sendo enganadas e desconhecem a outra face da filosofia real des 

sa engrenagem, que está aliciando menores e corrompendo a juven-

tude através de seus ditames, calcados na Lei Divina. 

DADOS SOLICITADOS: 

1) O que constar nesse órgão e na área, sobre o assunto em epígrafe 

2) Aprofundar no assunto, remetendo, em caráter de urgência, os da-

dos que forem sendo conseguidos. 

3) Outros dados julgados úteis.x.x.x.x.x.x.x.x OXIIXOX•X•X•Xli 

XI,X*X.X.X•X X.,X.X.X 4,X6 X•X•XI,X,,X4, X 0X•XeXeX ,X6X.X.,X •X•X•Xe 
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they are to be able to continue 
their services to you. It ali 

;simply boils down to this, Dear 
: Children: 

20. 212LIUILFFICIENT  
MEANS INSUFFICIENT SERVICES AND  
LESS LIT: No more Letters, mail, 

,phone calls, books, comics, 
t dren's materiais, NNNs, Family 
. News, Questionnaires, clearances, 

rhrs- 

	

? 	• • 	
KQS Home Services, pioneer help, 

:4  baby bonuses or stats and so on 
until you give at least enough to 
cover their costs and the cost of 

	

CS 	 producing them. This means not 

	

\Iá 	
only the paner,  ink and postage,  
but the  upkeep,  room, board and 
equipment  of the labourers who 
are engaged fulltime  inproduc- 

',• 	 ing  them! According to your Jan- 
uary stats: 

21. SINCE THE "RNR" YOU HAVE  
CUT DOWN 	ON YOUR LITNESS1U. 
AND MADE A 25'f, CUT IN YOUR GIV-
ING to World Services! I'm sorry 
beloved, but this ought not so 
to be! If you went our Letters 
and these World Services, you are 
going to have to give  enough to 
meet their costs. 

22. IF VOU ARE GOING TO SO  
DRASTICALLY REDUCE YOUR LITNESS-
ING AND GIVING, THEN WE ARE GO- 

• ING TO HAVE TO DRASTICALLY IN-
CREASE THE AMOUNT OF YOUR RE-
QUIRED TITHE!  So we are waiting 
to see how much you still want 
us by how much youftive.  toward 
our Services this coning month. 
If you give enough to .p_a_y for 
them, we will restore  these cut-
backs which we've had to make 
due to your undergiving. If you 
do not work more  and  give more,  
we will have to either continue 
the cutbacks or raise the percen-
tage of your tithe to meet their 
costs. In other words, it simply  

mesas this: 
23. IF VOU ARE GOING TO LUILi, 

LESS  AND  GIVE LESS,  WE'RE GOING 
TO HAVE TO  REQUEST MORE TOVRVE  

So which would you rather 
pay, 11% by restoring your giv-
ing to a levei which makes this 
sUfficient to make our services 
possible?--Or are you going to 
continue to cut down on your 
earnings so that 'e will have to 
double  the percentage of your re-
quired tithe? It's just as 
simple as that: 

24. THE LESS YOU EARN THE  
MORE PERCENTAGE WE'LL NAVE TO 
REQUEST.As  I said in my recent 
lament, "Will Ye Also Go Away?", 
I was ashamed of your leaders,  
but now I'm ashamed of you--un-
less you can restore your earn-
ings and givings to a levei that 
they are worthy of vou  and us 
and God's blessings! 

25. I BELIEVE THAT YOU WILL 
GIVE MORE NOW THAT YOU KNOW THE  
FACTS and the reasons behind it 
ali and can now understand our 
situation. So we're expecting to 
hear better things of you in the 
future, so by faith I'm telling 
you now: 

26. THANLS, AND GOD BLESS YOU!  
WE DO BELIEVE THAT.YOU WANT OUR  
LETTE,-; AND OUR SERVICES  to keep 
us together in the fight for Him! 
Amen? So we will be waiting to 
hear something more encouraging 
from you soon. God bless and keep 
you ali and continue to make us 
ali a blessing in Jesus Name! 
Amen!--M&M, WS & All. 

27. P.S.. REMEMBER: IF VOU EáC.1  
WANT YOUR INDIVIDUAL LETTERS RE-
STORED OUICKLY SEND THAT FXTItA  

l0 0¡o OF YOUR FEBRU-
ARY INCOME NOW1--THANKS! WE LOVE  
YOU!-Dad. 

Dear Children, Greetings in 
Jesus Precious Name! 

1. THANK  THE LORD AND THANK  
YOU SO MUCH FOR BEARING WITH US  
DURING THIS PRESENT FINANCIAL 
EMERGENCY CAUSED BY YOUR REDUCED  
GIVING subsequent to the "RNR" 
Letter. And we trust that you 
will soon see that we cannot go 
from one extreme to the other, 
from total tyranny  to total an-
archy!--And from your former giv-
ing of 25-to-507,  to your local 
officers, to a drastic drop in  

the Scripture teaches, that: 
2. "THEY THAT SHALL NOT WORK  

SHAIL  NOT EAT."  (II Thess.3:10.) 
Vou are not even going to be able 
to pay your own bilis if you 
don't strike a happy mediu= some-
where between the two opposite 
extremes of overworkirg  and under- 

=Una. 
3. WE'VE HEAP.D OF A FEW WH°  

HAVE EVEN GONE TO THE RIDICULOUS  
EXTREtE or REFUSING TO PAY BACK  
LIT BILLS!  So to local leaders 
who have been troubled witb this 

your 1Q3 giving to World Services!problem, we are recommending that 
I think you will soon find, as 	you withhold any further lit un- 
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til the bills are paid. YJU nust 
remember as the Scripture also 
says, 

4. "OWE NO MAN ANYTHING  SAVE 
TO LOVE HIM."  (Ro.13:8.) So some 
of these errors and problems 
have arisen from the error of 
giving credit  in the first piace, 
which is also unscriptural. So 
we are again recommending against 
the policy of "lit now, pay ]at-
er", and the'restoration of our 
original policy, which has always 
been in the past "cash and carry" 
(See "Rev.Sheet': No debts!) 

5. EACH HOME SHOULD ESTIMATE  
ITS LIT NEED  for the coming 
month at the same time that the 
Sprint Centers are estimating 
their printing n:eds for the 
coming month, and arrange to 
take care of botn of them as 
concurrently as '.upasible. 

6. THE HOMES SHOULD SE'ÁD  IN 
THEIR LIT ORDERS WITH CHECKS  for 
paynent in Sull for the anount 
of lit they will need shipped to 
tilem the following mor.th, so 
that the Sprint Centers can know 

much to print and have the 
cash wherewith to print the stock 
that they will need for your use. 

7. OPERATE Bc,11 SPRINT CENTERS  
AND HOMES ON THIS SENSIBLE  ECO-
NOMICALLY SOUND EASIS OF "CASH  
ORDERS",  and you should have no. 
further problens with big lit 
biles that car.no: be paid for 
lit which Nomes uid not order or 
could not pay for. 

8. WE OURSELV:S AT WORLD SER-
VICES ARE GOING TO HAVE TO OPER-
ATE ON THIS SA'  BASIS since 
you have not been sending in 
enough tithes to pay for '.he ex-
tra one-per-adula-disciple cop-
ies, the rush English copies for 
the whole world. The extra print- 

ing and postage and otàer new expenses 
have cost us nearly 7,00G dollars  
additional expense to.be  sure"that 
everyone of you get every oneof 
the Letters. 

9. SINCE THE DRASTIC  DROP OF 
NEARLY 25% IN YOUR TITHE-GIVING 
WE'RE GOING TO HAVE TO LSK AT  
LEAST AN ADDITIONAL 1% /SOVE YOUR 
10% to cover these  on..-per-adult-
disciple  rush mailings in Eng-
lish to ali the world. The high-
est cost of course is not only 
the extra printing,  which has at 
least Quintunled,  but also the 
enormous cost of air-ma'ling  ali 
of this heavy literatura directly 
to you by airmail, the very most 
expensive postage there is. Since 
you will be receiving this notice 
with your mailing of Monday, Feb-
ruary 27th of this month, 

10. PE HOPE THAT Y'OU WILL IN-
CLUDE THIS ADDITIONAL 1%.ALONG  
WITH YOUR 10% TITHE, IN YOUR  
MARCH 1ST REPORTS TO YOUR KQS'S. 
1f this notice did not reach you 
in time to include the additional  
1% along with your tithe in the.  
March lst  mailing of yobr Home 
Reports to your KQS, we suggest 
that you get this 1% additional  
off immediatelyin  an extra mail-
ILiz to your KQS, ao he can notify 

us that your 1% has come in and 
we can restore your English rush 
copies for each adult disciple 
throughout the world as soon as 
possible. 

11. SO THE SOONER VOU GET IN  
THIS ADDITIONAL 1% ABOVE VOUR  
102 =HE TO YOUR KQS, THE SOONER  
YOUR ONE-PER-ADULT DISCIPLE MAIL-
INCS WILL BE RESTORED  and along 
with it we hope te send you the 
backlog of Letters which will 
have accumulated while waiting 
for this 1%. Please do not wait  

to send ;:ire additional 1% in your additional donation to covér 
April lst report mailings, be- 	this extra printing and mailing 
cause we need the money now 11 	cost, we will mais you your ad- 
we abe going to print and air- 	ditional copies sufficient to 
mail your lit now. 	 supply each adult  in your Honres 

12. PLEASE SEND IN THE EXTRA 
	

with his own individual copy of 
1% TO YOUR KQS JUST AS SOON AS 	each new Letter. 
VOU RECEIVE THIS NOTICE  if you 	16. WE TRUST THAT THIS PRESENT 
want to get your one-per-disciple FINANCIAL EMERGENCY CAUSED BY  
rush copies and the backlog of 
	

YOUR UNDERGIVING WILL SOON BE  
whatever Letters you may have 	OVER and that you will return to 
missed. We will be waiting to see some happy medium of a normal,  
if you want these extra copies, 	work schedule which will neither 
one-per-adult disciple in every 	require you to overwork  nor per-
Home, by whether or not you air- mit you to underwork. 
mail in your 1% before April lst, 	17. I HAVE SCOLDED YOUR FORMER .  
or in other words sometime dur- LEADERS FOR ROBBING PFTER--YOU-- 
ing this month of March. 	 TO PAY.PAUL,  some of them, but 

13. DO NOT WAIT FOR APRIL 1ST  you must also recognise that you, 
OR THAT WILL BE TOO LATE!  We 	Peter, must not rob Paul to pay 
need it now to print your addi- 	Peter! So we trust that you will 

soon restore at least sufficient 
giving to cause the World Ser-
vices tiny 10% to be able to cov-
er our actual expenses and costa 
of supplying you with these ser-
vices. 

18. IN THE MEANTIME WE ARE DO-

ING OUP. BEST TO CUT DOWN ALL  
COSTS by actually stopping ali 
checks to ali World Service units, 
cutting down on pioneer funda, 
KQS donations, baby bonuses, NNN 
publishing and mailing services 
and other administrative and ser-
vice costs until you have re-
stored sufficient giving to meet 
these needs. 

19. WE ARE DOING EVERYTHING  
WE CAN TO SURVIVE THIS ECONOMIC  
CRISIS  until you restore suffic-
ient giving to make these World 
Services possible. There are 13 
World Service units  throughout 
the world involving more than 100 
people  engaged in serving your 
needs from publications on down, 
and their needs must be met if 

tional copiesso  we can send 
them to you as qUickly as poss-
ible. 

14. WE DO BELIEVE THAT YOU  
WANT THESE EXTRA LETTERS,  one 
for each adult disciple in every 
home in the world, that you will 
want them, therefore we are go-
ing ahead by faith and having 
them erintedin  sufficient quan-
tities to airmail them to you 
along with any backlog that you 
have missed just as quickly as 
we receive your 1T, additional  
Lir/ to cover the cost of this 
extra printing and airmailing in 
order that every  grown disciple 
in the whole world can have his 
own individual copy of each new 
Lettor as quickly as they aro 
published! 

15. SO WE ARE GOING AHEAD  BY 
FAITH AND PRINTING THEM FOR YOU 
WHILE WAIT1NG  FOR YOUR EXTRA 1%  
before airmailing them to you. 
As soon as we hear from your:KQS 
that they have received your 1% 
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my life for you. I am like Jesus. 	39. "I AM THE LOVE OF GOD.  
I am the lave of God. I am the 	AM THE LOVE OF GOD'"  Isn't that 
lave of God:" 	 a good answer? I want you to 

34. EAN  THERE ARE SO MANY 	icem that when you lie naked on 
SCRIPTURES ABOUT THIS--that we 	the bed and spread your lege for 
are Eis examples  and ensamples 	the men, say, "Look, this is the 
and we are the ones who are to 	love of God for you. 
manifest  His lave to °there. How 	40. "I AM THE LOVE OF GOD:  
can they understand a cruciflx 	You don't believe in God? Well 
and Jesus on the cross, and 	look at this!  I was made  for you 
they've seen so many plctures: 	to make you happy, to make you 
Jus[ say, 	 want me. I am the lave of Coe!: 

35. "LOOK, I'LL SHOW YOU WHAT  How can you se>,  you don't be- 
JESUS WAS LIKE: Look, I'm going 	lieve in God's love? 
to strip bate like Jesus was na- 	41. "LOOK AT ME: j AM THE  
ked, and I'm going to stretch out LOVE OF GOD:  Just like Jesus 
my arras like He was on the cross, spread His arma on the cross and 
and I'm going to open up my lega let them nal]. Him. You know what 
like this, and I'm going to let 	He wa's saying? He was saying, 
you nail me: 	 'Look, I am the love of God for 

36."111AT'S WHAT GOD'S LOVE 	you:'" Everyone of you Orle who 
REALLY MEANS.  Do you understand7 spreads out your arme and your 
Tat's what the love of God is. 	lega on the bed for those men 
When you nau me now co the cross are just like Jesus, exactly 
of this bed, that shows,you  how 	like Jesus: 
much God laves you, even to let 	42. JUST LIKE JESUS!  You're 
you nail me, even to let you nall doing exactly the same thing, 
me to the troas and still say, 	don't you understand that? You 
'Father forgive them, they know 	know it, you've done it a lot of 
not what they do.'" 	 times. Say, "Look, I am the love 

37. TEUS LAYING DOWN YOUR LIFE  of God. How can you say you don't 
FOR TREM IS 111E ULTIMATE IN LOVE  love God? I am the lave of God:" 
Even when they are so sexy they 	(Tongues:) 
just vent to poke you and nail 	43. "O HOW MIGHTY AND MARVEL-
you, you say, "Look, you're nall- LOUS AND WONDERFUL ARE THE GREAT 
ing me to the cross, but I still THINGS THAT I HAVE SHOWN UNTO  
lave you and I forgive you be- 	YOUR FATHER:"  If love existe, 
cause you don't understand what 	Go exists , you see? You see 
you're doing. I ao the love of 	they've tried to destroy every- 
God to you, but you're still 	thing else. They tried to destroy 
nalling me."--But it was .proven, the whole ides of mathematics 
you see? You understand? 	 with new math,and philosophy with 

38. SOU  ARE THE LOVE OF Coo: 	scepticism and creation with ev- 
Every one of the FFers are the 	olution. 
love of God: When God sent Moses 	44. YOU KNOW WHAT THEY'RE TRY-
to the Promiaed Land, remember He ING TO DESTROY NOW? LOVE,  They've 
said just say that "I ara" eent 	field in ali of these olhar things, 
you. If the men want to know, who "There's no God". You know what 
are you, where are you from? 	the final chins is they're try- 
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ing to say now? "There is no , 	and yield your naked body to him 
because there's no lOve"' 	in life, and say, 

45. THEY HAVE TRIED TO DESTROY 	50. "I AM GOD'S LOVE:  You 
EVERYTHING ELSE:  They have de- 	don't believe in God? Look at me: 
stroyed faith in creation, faith I use created  for you by the 
in mathematics, faith in philo- 	love of God  and I am the lave of 
sophy, faith in religion, faith 	God: I dm God's love."  You ahould 
1.n government, faith in people, 	ali say that: "Look ,Iam God's  
they've destroyed everything else love. I am God's lave  for =-C" 
but faith in love. 	 --Amen? 

46. BUT NOW THEY ARE EVEN TRY- 
ING TO DESTROY FAITH  IN LOVE:  
That's the last thing, this is 
the last thing that they've 
tried to destroy, faith in love, 
you understand? They've destroyed 
faith in the church, ao they have 
destroyed faith in Christ and 
the crucifix and ali of that, you 
know? 

47. SO THE LAST THING THEY ARE 
ATTACKING NOW IN THESE LAST DAYS 
IS LOYE:--That there is no Sove. 
The growing [bine we read in the 
papar is about people who are 
nelther homosexual nor bisexual 
nor heterosexual, but they're 
simply  asexual,  they aro just 
againsc sex entirely. 

48. THEY'RE SICK OF SER,  tired 
of St, fed up with 1t, they don't 
like it anymore, it is not love, 
it's just a mechanical thing, 
and they're fed up with so-called 
lave, because they think that sex 
is love, when sex is only a part 
of lave, you know? It's very lov- 
ing and it's wonderful and the 
men need it, but without 	 
lave it's not the whole thing. 

49. AND SO THE LAST ATTACK THE  
DEVIL'S MAKING TODAY IS ON LOVE: 
That's the last attack. So to re- 
fute the Devil's lie that there'a 
no lave, do this: Like when Jesus 
died and spread His arma on the 
cross to show the lave of God in 
death,  so when you go to bed with 
a man spread your arma and lega 
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1. YOU' RE WONDERRUL:  I'm touch-loves chem, because a woman ls 
ing you, I'm caressing God's mas- the thirn, that they need the 
te -:piece and I don't %Jane to vio- cost. et woman is the thing that 
late it. I just want to love it, they know Cod made for them. 
acare it!--No[ more than the Cre- 	7. AN.) A WOPAN  IS THE IIOST  
ator, but I adore His creation. 	CREAT VIOIBLE MANIFESTMTION DF  
It's so gorgeous, my God, it's so COD'S LOVE  for tilam that they 
gorgeous: 	 can understand. They can't under- 

2. IS WORSHIPPING GOD,  I'm 	stand crucifixion, they can'[ 
worshipping Cod as I adore you, 	even understand Jesus. But they 
you know? I really am worshipping can understand the ultimate cre- 
God. I'm saying, my God, how 	ation of God, a woman! But after 
coeid You mane anything so beau- they find that y212 love them, 
tiful, how could You love me so 	then you can explain Jesus to 
much? 	 them. 

3. TEIS IS GCO'S GIFT  OF LOVE., 	8. A  BEAUTIFUL  WOMAN  TO ME IS 
A WMAN:  Did I tell you about the TJ{E UfTD1ATE OF GOD S LOVE FOR  
p,cture? I was wondering if I was NATURAL MAN. You are God's love. 
wrong co have pictures of beauti- Your body is God's lave to me. 
fui women on the walls, or should Even your little hairy cunt and 
I have pictures of the crucifix- your o .:gasms that thrill me 
ion or something like that, and 	through and through, they are 
it came to me as olear as any- 	part of God's love to me. You 
thing that: 	 sue, isn't it beautiful? 

. THE UITMATE PICTURE  OF 	9. VOU ARE THE ULTEMATE CREA-
COD'S CAL ATIVE LOVE TO MAN IS A TION OF COD. Your body is the 
EF_AUTIFUL WOMAN!  This is the ul- mast beautiful picture of God's 
timate picture of God's lave to 	lave that He ever ever made. He 
man in creation, a beautiful aio- made it., Me made a woman to show 
man! A beautiful woman is the 	Ajam, can, how much He loved him. 
last and mos[ ultimate creation 	It's [rue, it's so true: 
that God made to show that He 	10. YOU ARE  r.IE LOVE OF GOD! 
lovcd man, you understand me? So You are the lave of God for man. 
it's not wrong for me to lave 	And that way you can tell thcm, 
your body and to adore you, be- 	"I'm God's love for you." (Weeps) 
cause vou are the lave of God: 	It's sc beautiful: I wondured, 

5. :IOU ASE THE LOVE OF GOD 10  aa I wrong to have pictures of 
ME! A beautiful woman ia the mos[ beautiful women on the wall? No, 
beautiful picture of Cad's lave, because they aro God's love, they 
nct a gruesome crucifix; which is are tho ultimate of Cod's love 
a horrible thing to inflict on 	for natural man. That's Crua, 
peoplemIc looks like jucgement 	that's true: 
and it looks like death and it 	11. You 	GOD'S LOVE!  (P: 
reminds Chem only of the church. Ir takes a beautiful man like you 

6. BUT A EEAUTIFUL WOrAN: 	who loves God co much to tell 
That's why FFing is so important, °cheta.) Because I lave the men 
it's so important because it 	so much, that's why. In a way, 
shows the men that God really 	I'n the love of God for them. 
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You are the love of God. You aSg 	18. IT'S HARD FOR TH21 TO SOE 
the lave of God. (P: I lova you 	THE LOVE OF COD WHEN THEY SEE 
so much, you have so much love.) ONIY CRUCIFIXES--it  just reminds 
Oh my Cod, you are the love of 	[hem of church. "You don't be- 
God! 	 lieve in the lave of Cod, you 

12. YOUR EODY IS THE LOVE OF 	don't believe in God? Look at me: 
COD, YOUR SEX IS THE LOVE OF GOD,  Look at me! Look at me naked, my 
your orgasm is the lave of Cod 	arma open and my lega open and 
for us. Everything about you is 	my pussy open for your hard pente 
Mis love. Everytning about you is that you want to stick in there 
Cod's love. You 2.1c.Cod's lave, 	so bad: 
do you see? lloon are Cod's love. 	19. "LOOK! I AM THE•ANSWER  to 
You are Cnd's lov: Cd man. 	what you want and need. I em the 

13. JESUS OF  coURSE, IS THE 	answer. I am God's answer. I am 
ULTIMATE OF COD'S SPIRITUAL LOVE.  what God mode for you. I am the 
When a Father is willing to sac- lave of God for you. I am God's 
rifice His ovo Son for our sins, love. Now, can'[ you believe in 
of course, "no greater lave hath God? 
anyone than chis": But they can'[ 	20. "LOOK AT ME! LOOK, LOOK! 
understand that very well. Be- 	I'M GOD'S LOVE!  How can you say 
cause they've had so much churchy you don't believe in God? Look, 
churchy churchy teaching. But 	I am the lave of Cod for you." 
when you tell them, 	 Isn't that beautiful? I got that 

14. "I  AM GOD'S LOVE FOR YOU!  the other night when I was afraid 
Look at me, my body--do you like maybe when we had the lighta on 
it? Did you like this orgasm? God that the neighbours would see 
created it for you because He 	our pictures of precty gíria. 

y,u." You seo? 	 21.  AND I WAS ASKING THE LORD, 
15. THEY NAVE TO BELIEVE IN 	AM I WRONC?  I'm supposed to be a 

u ,  FTEST AND yoUpo LCVE,  your 	Christian and love Jesus--am I 
body, your beauty, your unselfish wrong to have pictures of beauti-
gift of love to them, before they fui women on the valia instead of 
can even understand the lave of 	pictures of artista' conceptions 

If you have to just tell 	of Jesus? 
them, 	 22. 511 DON'T PEALLY KNOW WHAT 

16. "LOOK, I AM THE LOVE OF 
	

JESUS LOUED LIKE  anyhow, so how 
COD, I am the lave  of Cod for 	can we be sure we're even wor- 
you", it's the truth, it's the 	shipping the right kind of pic-
truth, it's the truth! I've known ture or the right crucifix, you 
it ali alon2, buo I never got it 

	
know? Buc when you see the actual 

so olear until the other night. 	creation of Cod like that, when 
. VOU CAN LIE DOWN ON THE 

	you see those women who are ala- 

and open your lega, and you can 
BED AND OPEN YOUR A'RMS,  naked, 	aolucely beautiful, you know 

easj, 	 
23.EVEN WHEN YOU'RE DANCING, say to Chem, "Look, here, I am 

you meet [hem at the club and God's lave, I am the love of God 
you put your aros around Chem for you! I aias rase  for you be- 
and you anuggle up to them and cause Cod loved  you." Isn't that 
you lave them up and kiss them, beautiful?  
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you feel their bodies against 	she is the love of God--and to 
you and you feel them getting 	me that sh..).4.1 it and makes Bis 
hard and ali you have to say is, love clearer and easier to under- 
"Vou mean to tell me you don't 	stand. 
believe in God? 	 29. THE DAILY DAILY DAILY LOVE 

24. "LISTEN, FEEL ME, I AM THE OF COD IN WO.AN  that Cod has giv-
IOVE OF COD. I am God's,  love for en me is even clearer and easier 
221; I am God's lave because He 	to understand than a crucifix or 
created me for you. He created me a cross on the vali which means • 
a woman and a woman's lave and a condemnation. It means judgement, 
woman's breasts, my pussy and 	you know? Paul, he talks about 
everything for your pleasure. 	preaching Christ and preaching 
Doesn't that prove that God laves the troas. 
you? Why can'[ you understand 	30. JESUS OF COURSE, HE DIED 
that that proves  that God loves 	ON TME CROSS AND TOOK OUR SINS, 
you? 	 HE'S 111E ULTflJATE SPIRITUAL LOVE 

25."WHEN  I_LOVE YOU,.THAT 	OF COD. But that you have to 
MEANS THAT oOn LOVES YOU!"  It's 	give to them afterwards, that you 
so simple, and I think a lot of 	have to give to thcm later, Le- 
them will believe it when you 	cause they can'[ understand it 
tell them, "Listen, look, look at yet. But the absolute visible 
me, I am God's love. Look how Cod present proof, the greatesc most 
created me. You want me, you love obvious immediate present right- 
me, you need me? That's because 	there proof that God loves them 
God made me for you to love and 	is when you spread your lega 
want and need. 	 apart and say, "Look, chis is 

26. "HE NADE ME, GOD MADE ME 	the lave of God! 
FOR VOU. I was the last and the 	31. "T AM THE LOVE OF GOD FCR 
ultimate creation for you, be- 	VOU!" But then afterward you must 
cause after man was created there say, "But you musc realise that 
was nothing else, noc any beast 	there is an even £reater  love. 
of the field anyvhere which aias 	That 'no greater lave hath any 
good enough for him. So Cod made man than chis, than a man lay 
me for you. 	 doais his life for his friends', 

27. "1 AM THE LOVE OF GOD F011  and Jesus aias the Friend who Look 
YOU!" I mean it's that simple, 	the punishment for you. 
just tell them: "You don't be- 	32. "BUT I AM A SAMPLE OF  
lieve in God? Don't be ridiculous!JESUS:  LOOK, I LAy CCNI !,:y LIFE 
Look at me: 1 am the lave of Cod: FOR YOU.  (Throw your aros and 
I ao Lhe lave of Cod for VOJ." 	legs vide.) I lay doais my body 
Oh, it's beautiful: Cod gave me 	for you, I lay doais my sex for 
that when I was thinking, why 	you." See? Do you understand? 
should I have these pictures of 	"Look, I'm like Jesus to you, 1'm 
naked women on my 	 like Jesus on.the troas right 

28. THEY ARE THE LOVE OF  GOD! here. 
Look, she's  the love.of God, 	33. "LOOK, 1'M BEING CRUCIFIED 
sha's the love of Cod, she's the BY YOU and you're nailing me, 
love of God, they're ali the love you're nailing me right now 
of God: They are the love of God, aren't you? And I'm laying down 



(De um debate sobre uma conversa 
com os recém-casados David e Jean. 

- • em nosso hotel:) 
1. QUANDO ELA DISSE_OWE_BAD  

PODIA PERDOAR O SEU MARIDO UR 

INFIDELIDADE,  ela estava dizendo 
que amava mais a  ,..mtsme  do que 
a ele!  Ela adorava a fidelidade 
mais religiosamente do que a Deus:  
Em outras palavras. ela valori- 
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lava a total fidelidade dele para 
com ela mais do que o amor dele, 
mais do que o amor çn si! Pois 
perdoar e ei 	- divino amor! 

2. DPER QUE V00!--00 PODE 
21102.5i1 E DIZER QUE voe nAO PO-
PE IER O P::,/1__QE ralj; ! Voce n ao 
pode amar como vaus ama, porque 
isso e tudo o .s ue Deus faz o 
tempo todo - kat-doar: Deus per-
doou sue esposa, a Igreja, por 
infidelidade, milhares e milhares 
e dezenas de milhares de vezes! 
Ele perdoou Israel Por inUoeriveis 
infidelidades, e a Igreja por jau-
mtrivei- infidelidades - prosti-
tuição tabiritual! 

3. Q DIVINO, SOBRENATURAL MI-
RACULOSO, INFINITO E MARAVILUOSO 
AMQRDE DEUS E AMOR O SUFICIENTE 
PARA fERDOAR! Se voce não tem 
amor bastante para nerdoar, vocé 
não tem are - porque perdoar 
amor: O proprio Jesus disse, se-
guindo o Pai Nosso: "Se, porém, 
não perdoardes aos homens as suas 
ofensas, tampouco vosso Pai vos 
perdoara as vossas ofensas"! 
(Mateus 6:15) 

4. VEJA COMO DEUS  E BOM PARA 
ELES, por nos lançar no caminEi. 
deles quando eles já tiveram uma 
lua de mel tempestuosa! Ela é uma 
orgulhosa fedelha mimada, e extre-
mamente presunçosa! Ora, ele e 
orgulhoso, e extremamente mima-
do e egoísta, mas eu não o 
consideraria presunçoso.  Ele 
não se considera incapaz de fa-
zer um erro. 

5. ELES ADORAM AO CASAMENTO 
FAZEM DELE UMU114! Isso e uma 
adoração da lei.  E uma forma de 
legalismo; e tem que ser desta 
forma ou daouela - tudo ou nada: 
E a adoração da lei mais do que 
ao IMO". perdão ou misericórdia. 
"Eu adoro a justiça e ã lei mais 
do que ao amor! Eu estimo as obras 
mais do que a lí:- - E exatamente  
isso o que eles estão dizendo. 
Isso í ISJa_115114:  "Não fareis!" 

6. A ADORACAO DAS LEIS DE CASA-
MENTO E UM LFCATISMQ, - que a 1£1 
e inviolável: Os legalistas di-
zem que nada pode exceder a isso 
- nem mesmo o amor, a misericór- 
dia, ou a graça de Deu 	E se eles 
violam a lel, mão podem ser per- 
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doados! 
7. ISSO C A 11,5TxCumo P3 A; 

a justiça de SatenaiI Isso e o que 
ele advoga o tempo todo! "Eles 
romperem a kej: Awmu-os:" -
Exatamente como os eacriSas e 
fariseus! 

e. uns AnoRARAm A p.,1 "AIS 
Po QUisu ;L4l¡le 	ac.oi.iram 
sua proorla justiça mala do que 
a justiça de pau! Elos adoraram 
ao laisemento mais do que à nit.e:  
ricordia, e no final dai contas 
eles adoraram ã vinaança mais do 
que i rj=ic5rdk§: 

9, 	 AS NOSSA'",; 
OFENSAS, assim como rca perdoamos 
a quem noa tem ofendiuo!" Se ntíj 
vamos ser perdoados sorente da 
maneira como perdoamos a porap, 
e nos será mostrada a misericor-
dia que nós mostrrmos a outros, 
algumas pessoas v:o ficar num 
terrível aperto, especialmente as 
igrejas e os cristãos igrejeiros, 
que são quase que os lune: Ru-
°adores que eu conheço! 
10. NCLUSIVE OS PUBLICANOS E 

9s PECADORES, OS Bh3ADOS E AS PROS-
TITUTAS SAO MAlj COMPREENSIVOS  
E MA.3 PERDOADOUS, porque sabem 
que são daquele jeito, e não 
podem evita-lo, e são mais niseri-
çordioscs, mais perdoadorea, por-
que eles mesmos gostariam de ser 
perdoados! Mas algumas pessoas 
são tão presunçosas, que acham 
que nunca fazem um erro! Eles 
estão serpre certos, então por 
que deveriam eles ter que ser per-
doados, por que deveriam eles 
perdoar a outroa? 

11. SE VOCE NÃO PODE PERDOAR, 
yoct POSSIVELMENTE NA0 PODE TER  
Y-F2U211"U1-2-2-; NEM YEZIWEIRA 
P.ÇMILDAPE! Voce não tem 7aineri-
cordia, porque amor ri perdão e 
rTrseTicordia! Que tipo de gente é 
vocâ? - O justo, não perdoador. 
não amoroso, inflexível, inmiseri-
corde, orgulhoso, presunçoso? -
Ou o misericordioso. amoroso, 
submisso, humilde injusto rtrAi-
dar perdoador, salvo unicamente 
pela graça de Deus: 	O último  vai 
ara o Cíq,  o primeiro para o 

Lnferarn4:  - Jesus Q gitu) - Qual 
e usa: 
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bstã fazendo todo o ato de der,  
e voeí o de receber, quando e 

\e exatamente o oposto!  Não é 
'et exatamente como o pecador? Quero 

dizer, e bem como alguns pecadores: 
"Bem, se eu dou a Deus meu cora- 
ção, depois de tudo, vou estar 
fazendo a Ele um grande favee, 

\, sabe! O grande eu!" Sabe, como o 
••,k povo da igreja, que esta sempre 

dando um tapinha nas suas pro- 
prias costas, pensando: "Então, 

\à'0 eu jã fiz minha obrigaçãozinha 
e o meu favor para com Deus, hoje; 
eu fui 5 igreja es-1 manhã:" 

36. NC1$ NÃO TER..INAMOS D; DES 
ÇREVER A  R - DINKA DE ARTHUR,  essa 
linda rodinha de madeira para 
prender papel que Arthur fez pa-
ra Maria com "AMOR": Ele disse 
ontem à tarde que tinha gravado 
a palavra " AMOR" em um lado e a 
palavra "PAZ" no outro. (Maria: 
essa manhr, no 'telefone, ele me 
disse que recebeu a inspiração 
do meu anel.) Que coisa, ne? 
Ele nota Ler, ele nunca esiuece 
najl! E tao atencioso, tão uoce! 
E tão espiritual, tão sintonizado, 
realmente, sabe? (Maria: eles 
são bem parecidos em certas 
coisas. Anbos são espirituais, 
mas um sob a ),Q3 influencia, e 
o cutrc sob a Jeãe) 

37. UM ESTÁ SINTgeeCeleD0 COM 
O PIalU  F O QUTRO_ESTA  INTONT- 
Z-eD0 	ÇQM 0 SENHOL!  (Maria: Os 
dois gostam do numero 7, e os 
dois vêem o significado das pe-
quenas  coisas, sabe, os dois 
têm bastante da mesma sensibili-
dade espiritual.) Voce tem Brian 
como um polo espiritual negativo 
e Arthur como o eeeitive. 

1JURLÚILE5.2IVEW-Elj01.1  F  
38. LOGO  NA  fiellaIRA VE2 AR- 

Ifee[ISe0  BEM A-SIM!  (Maria:—Vála 
manhã, no telefone, quando èu 
disse: "Eu quero aparecer uma 
vez mais, antes de nós saiamos em 
férias. Você gostaria de me 

\ 	acanhar quando voltar para casa?) 
"' Nao é legal?  (Maria: Ele disse: 

"Voce_acha que estaria bem?" E 
eu disse: "Claro!" Então ele 
disse:. "OK!" - Assim mesmo!) 

39. ARTHUR SIMPLESMENTE  O 
ACEITA COMO UMA CRIANÇA!  Obri-
gado, Senhor! Ele aceitou cada 
pedacinho, e foi ate o final 
sem protesto, nem unzinho sequer. 
Ele simplesmente queria estar  
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seguro de que estava tudo bem 
Comigp,  eu acho, ne? (Maria: E, 
ele disse: "Você acha que estaria 
bem?") Na primeira  ele! (Maria: 
Oh, sim, ele me perguntou: "Bem, 

\k.,.„ o que David acha disso?") Bem, 
ee ele sabe o que eu penso: eu 

ofereci voce para ele quase que 
em tantas palavras aquela noite 
que ele estava indo para casa, 
quando ele disse: "Agora eu 
tenho que ir para casa, para o 
meu solitãrie  apartamento!" Eu 
disse: 

40. _SABE.  VOCE NÃO TEM QUE  
FICAR SOZINHO - MARIA DORMIRIA 
.M.M  VOCE COM MUITO PRAZER!"  Mas 
ele simplesmente riu! Ele disso: 
"Bem, eu estou cansado esta 
noite. Tenho que ir trabalhar de 
manhã." (Maria: Na verdade era 
bem tarde, como 1:00 h. da manhã, 
e ele tinha que acordar às cinco 
da manhã!) Sim, eles tem que ter 
um pouquinho de tempo para que 
isto penetre neles, para debater 
sobre isto. (Maria: Essa foi a 
primeira noite que mis tivemos 
para realmente taipa com ele, 
afinal!)  E, aquela foi a eri-
meira noite que nós saímos com 
ele para jantar.(Maria: Eu dis-
se outra noite: "Você não quis 
me levar para casa com voce 
aquela primeira noite?" - E ele 

4.  disse: "Você está brincand " Eu 
disse: "Você não queria me levar 
para casa com voce?" Ele disse: 
"E claro que eu queria!") Ele 
é tão honesto! 

41. 1321ARA_REALMENTE UM MEN-
TIROSO,  continua n2ntindo sobre 
tojj.5 essas coisas, então se 
contradiz todo o tempo, sabe. En 
quanto que Arthur é tão simples — 
e infantil, e aberto, e honesto, e 
simplesmente admite suas falhas 
e fraquezas, e suas mulheres, e 
tudo o mais! Ele disse que não 
tinha tido sexo desde eutubro: 
Então, puxa vida, sabe, nós pen-
samos que ele estava hem suprido! 

\I 42. ENTÃO MARIA  REALMENTE  
PREENCHEU UMA VERDADEIRA  NFeEs-
,51nAnE COM ARTMUR.  - E ele veio 
a nossa porta, e nos deu isso 
como um garotinho que tivesse 
feito algo na escola para dar a 
sua namoradinha, sabe? - Algo 
como gravar os nomes juntos numa 
arvore! Você é "AMOR", e ele e" 
"PAZ"! (Maria: Eu direi: "Você  
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amava Helen mais, ou se ele faria 	HORAS!  E claro que tive que dar 
isso por mim, se fosse o meu 	 umas pontadas também, e entrei 
Ultimo desejo, e ele não respon- 	com uma palavra aqui e outra ali, 
deu!) Se eu estivesse morto, ele 	de aparte, mas só isso! Pensei 
o faria? (Maria: Sim, eu lhe 	 uma vez em medir o tempo  e sé 
perguntei se ele faria, caso 	 deixá-lo  falar, e ver quanto tem 
voce não estivesse aí, ou se 	 po ele falava. Eu acho que ele 
essa fosse a Ultima vez que ele 	 continuaria falando para sempre. 
lis visse.) Que coisa, não? 	 se eu não tivesse finalmente me- 

13. E BEM COMO O PECADOR RE- 	 tido bronca nele, e acho que, se 
ZE E E rEIMOSO.  REJEITANDO  ATEI 	não fosse o convite de ir para a 

LTIMO  MOMENTO, ATE  O DIA DE 	 cama com Maria, ele provavelmente o -e--- 
SUA MORTE! Nao e espantoso? Não 	 ainda estaria falando: 
é o cumulo absoluto de presunção? 	 17. VEJA SO. ESTE E O RETRATO 
Eu acho que eu nunca vi um homem 	 DO PECADOR  TAMBÉM:  ELE NÃO ESTÇ 
tão teimosamente presunçoso, 	 REALMENTE INTÈPFSSAM N4 mENSA- 
tão rebelde e tão presunçoso, 	 GEM  E NAS PALAVRAS DE DEUS,  ele 
com tão pouca desculpa para ser 	 quer entrar com seus argumentos,.  
assim! Nao é de se admirar! Meu 	 seu raciocínio e sua lógica, e 
Deus, isto me deixa furioso! 	 quer dar a você todas as descul- 
Quero dizer, reis nos sacrificamos 	pas dele  por não estar disposto 
tanto para daT tudo a ele, e 	 a aceitar, e etc. Isto não é um 
pedimos nada em troca! 	 \\ retrato  do pecador? Oh, que qua- 

14. NOS FIZEMOS TOLa O  DAR, 	4dro: Mas trazendo isto para o 
TUDO, E ILE AINDA FAZ A PIOR COI 	plano sexual, trazendo isto para 
SA DE TODAS.  E  ATE REJEITA O 	\, o nível se:cual,  e usando eeee2 
PRESENTE,  porque não quer estar 	'1  como ilustração, que mais efetiva 
agradecido,  não quer estar cem- 	 ilustracão você poderia conseguir? 
crometiele, ri-ao quer dizer: "Voce 	 18. AS PESSOAS NÃO PENSeljeele.  
e o meu Mestre, voce e o meu 	 SORRF RFIFITAR CRISTO. e'.AS F'", 
Capitão!" (Maria: Então, com 	 UMMO.MFM  PPJElIkR_SFY0 NO OUTI")  
efeito, ele nos chama de mentiro 6.// 	PONINT(5. A IN.SEIÇAO  .EIUl  (iu,',';n.1 
aos. Ele não quer acreditar no — 	ELE JÁ ESTA PARA FICAR  LOUCO IS-

C 
que nós estamos dizendo, então nos 	IQ_ASEL.S.SWS  Pnw.2LE',;IP,-):,p rr-,,b 

\,, chama de mentirosos. Veja sé, ele 	ABSOLUTA  INSANIDADE!  Enquanto 
''.diz que isso é adultério, e nós 	 que eles não acham nada de insano 

e 	dizemos que não, e ele continua 	 em rejeitar Cristo! Mas ainda 

insistindo nisso, então, ele esta 	isso e uma ilustração de um tal 

nos chamando de mentirosos, e os 	amor, e total doação. (Maria: ele 

piores pecadores de todos.) 	 ainda insistiu em ficar com a 

15. QUE ALIVIO O OUERILO  AR- 	 porta fechada também.) Oh, não, 

THUR VAI SE  TORNAR PARA  VOCE! 	 isto é gozação - não tinha ninguém 
Graças a Deus que voce foi bem 	 lá! Ele não quer nem que os teell- 
sucedida com realmente o melhor, 	 eitos  entrem! - Oh, obrigado, 
e o maior, e o mais maravilhoso! 	 Senhor! Bem, isso o uma experiência: 
Brian foi sempre uma criança pro 	 19. WICLE_ALSE_1LMIBALJ111.1 
blema, ele sempre foi um caso, e 
ele foi sempre um aborrecimento, 
e tudo o mais! Ele simplesmente 
falava, falava e falava, todo 
o tempo, tudo sobre ele mesmo,  
todo o tempo! Ele punca  estava 
interessado em voce,  nem nos 
seus  problemas, nem nada! Ele 

e até nem fez perguntas sobre Mis, 
nem nada! Estava simplesmente 
tão totalmente auto-centralizado, 
que falava sobre ele mesmo  todo 
o tempo, e sobre suas  garotas, e 
seus  problemas, hora após hora! 

16. EU SENTEI  LA  NUMA  SESSÃO. 
p ACHO QUE__O ONU  DURANTE /El  

DEUS 	FULUE...IN_IWIQ_Z_CQ'l  
PECADOR, DEPuIS 	luuo A-71ULLE 
AMOR ELES API,IDA NÃO QUEREM DEI-
XA-LO ENTRAR, então, depois, a 
sua ira e—inçada sobre ele! Deus! 
simplesmente fica de saco cheio!-' 
Ele tentou tudo o que pode para 
ajudar alguém, para ama-los e 
ter misericórdia deles, e perdoa-
-los e dar-lhes salvação, e dar-
-lhes o mundo com lacinho e tudo, 
e felicidade e céu na terra, - 
e eles ainda rejeitam isso! Deus 
deve ficar tão furioso, que sim-
plesmente quer meter bronca 
neles, e acabar com eles! Voce 
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pode entender os julgamentos de 
Deus, você pode enterder a faria 
de Deus, depois de tudo isso! 

20. DEUS NAO FICA TAO FURIO-
L.0  CO'  O PECADOR  POR QUEBRAR KS  
REGRAS.  Ele sabe que o pecador 
e um pecador e não pode  manter as 
regras. Mas rejeitar  o presente.. 
dado de 4,1- aç_l, do amor de Deus, 
e salvação  e felicidaãe e ale,gria  
e tudo  o que Deus tem para lhes 
dar em Cristo seu Salvador -
(Maria: E dizer a Deus que isso 
nao é verdade, e char5-10 de Men 
tiroso!) - Sim, rejc ar e diaeF: 
."Eu não acredito nisso, não e 
assim! Você não esta realmente 
ne oferecendo tudo isso:" - Ou 
ate quando eles realmente acre-
ditam e vêem isso - não e de se 
admirar oue Deus fique furioso! 

21. LIE  TEVE QUE ADMITIR QUE 
DEUS TEM ,MOR POR ELE,  teve que 
admitir qee acredita no Seu amor, 
porque el. viu Seu amor nela e em 
mim. Ele 	isto, e ele acr..dita  
nisto, e acredita que aquele 
amor está ali. Mas mesmo depois 
de ve-lo totalmente manifestado, 
ate o Ultimo grau, onde ela in-
clusive está disposta a inseri-
-lo, e pó-lo d_en/ro, e passar por 
tudo, ele ainda o rejeita! (Maria: 

22. EASELE_NAD_ACREDJTA NAS  
PALAVRAS DE D1115,  VEJA ENTÃO 
NAO. ACREDITA EM 	Ele nos chama 
de mentirosos, quando nós lhe 
dizemos o que isso realmente é, 
amor 	Deus!) Bem, realmente 
acaba sendo isso,no final das 
contas - que ele não faz porque 
não tem a fe nas palavia_s, e 
verdade. Ele realmente não acre-
dita, quando você diz que isso é 
o amor de Deus. Ele sempre volta 
, e diz que e adultério. 

	

23. ENTRO  ELE ESTA DIZENDO 	 
r 	vENT1RA,  QUE  NAO É AMOR.  -
Voce deve estar fazendo isso por 
alguma outra,  razão, há alguma 
coisa mais. "É assim que Deus 
disse?", o Diabo põe dúvidas na 
cabeça de Eva. "Oh, é certo qua 
não morrereis! Mas Deus tem algum 
outro motivo, vê? Não e porque 
ele realmente _ama vocé que Ele 
não quer que vote coma desta 
árvore. Não é por ser Lealmente 
mau para você, não é realmente 
por ser ruim, mas Deus'tem um 
outro motivo que Ele não quer com 
tar a você! Ele esta sendo egoís- 
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ta, tentando esconder algo de voce! 
Isto é porque Ele realmente odeia  
você, nao ama vocé como eu amo!" 
Esses sao exatamente os argumen-
tos do Diabo, vê? Que coisa, ne? 

24. 1EM ENTAO_VOCE  DEITOU LÁ  
E METEU BRONCA NELE COM A PALAVRA. 
(Maria: Bem, eu tentei tudo o 
que podia imaginar, e finalmente 
ele disse: "Sabe, você pode en-
tender, né, amor?" Então, final-
mente, lá no final, eu disse: 
"Sim. eu acho que sim." Quero 
dizer, o que adiantou, eu sim-
plesmente...) Você entende muito 

.ì bem: - Entende que ele estava to-
talmente rejeitando o amor de 
Peus! Quanto mais poderia alguém 
ilustrar a rejeição dele ao amor 
de Dom, do que pelo modo como 
ele rejeitou Maria naquele assunto! 

25. NAM: ESPANTOSO,  QUE HISTQ 
RIA!  (Maria: Agora isso pode ser 
apenas Brian, porque ele g_ um 
pouco peculiar, mas voltando para 
casa, ele me disse, enquanto eu 
estava com a mão na perna dele, 
assim; ele disse: "Bem, sabe, se 
você não se importa, isso me dis-
trai um pouquinho. Sabe, eu estou 
tentando me concentrar. Eu estou 
ouvindo um programa de rádio,a 
música está legal e não me incomoda. 
Mas isso me faz um pouco de céce-
ga.") Ate aquele pequeno conta 'o 
pessoal com o Espirito de Deus • 
era demais para ele! Ele nem po-
deria suportar tê-la tocando-o  
enquanto está fazendo alguma outra 
coisa! (Maria: . 

26. MAS  ARTHUR  ERA BEM  O OPOS- 

\
1.0 - ele ficava mui_t_e_ feliz que 
eu o tocasse enquanto ele estava 
dirigindo.) Ele botava o seu ca-
saco em cima da marcha e a dei-
xava se sentar em cima, bem do 
lado dele! (Maria: Bem, Brian é 
um pouquinho engraçado, de qual-
quer maneira. Eu poderia entender, 
ele é muito bom dirigindo, e é 
bem cuidadoso. Então eu disse: 
"'estou feliz por você ter me dito; 
eu gosto que você seja cuidadoso 
e concentrado." Mas Arthur é um 
bom motorista também) 

27. ENTAO. PARA TERMINAR  A  . 
HISTORJA,.._VOCLIINALMENTF  nFsis-
TIU E SE LEVANTOU?  (Maria: Sim, 
eu não tentei nada mais.) - E 
ele não levantou novamente? Não 
veio-para cima novamente? (Maria: 
Eu nao quis tentar. Lu já esta- 
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va de saco cheio. Vi que não 
adiantaria. Então foi ficando 
tarde, olhamos para o relógio e 
era 4:15, e eu quis lavar a lou-
ça, então fui rapido lavar os pra 
tos, e ele se levantou, se apron-
tou, e saímos. Não disse muita 
coisa no caminho de volta para 
casa. Bem, ele se recusa a ser 
feliz com o que eu lhe dou, e 
quer algo diferente, então...?) 

28. A111,AOLEA___ELE NAO VAI  
CONSEGUIR.N4D4_MAIS,VE? (Maria: 
Eu insinuei isto para ele bem 
forte, mas - bem, voce o fez tam 
bem.) "Não suponha esse homem que 
alcançara lo Senhor Alzuma coisa; 
homem de ânimo dobre, inconstante 
em todos os seus caminhos!" (Tia-
go 1:7,8) Nada,  porque ele é tão 
dobre ânimo, e tão instável e 
tão indeciso, e fica pra lá e pra 	\ 
cã, de uma coisa pra outra, ate 
que ele quase faz, e depois não, 
faz!  - Liga, desliga, liga de novo! 

29. ELE E O TIPICO HOMEM  DE  
DOBRE ANIMO. Uma hora ele está 
reconhecendo tudo o'que voce diz, 
e na outra hora ele diz que e 
tudo mentira! Uma hora ele aceita 
o amor, e na outra hora ele re-
jeita o estágio final. "Não su-
ponha esse homem que alcançará 
do Senhor algUM1 S411aJ... Mas 
os perversos são como o mar agi-
tado, que não se pode aqueitar. 
Para os perversos, diz o meu Deus, 
não há paz." (Is. 57:20,21) Que 
coisa, né? 

30. QLHE_PARA O LINDO "PESO-
-DE-PAPEL"  OUE  ARTHUR GRAVOU PARA 
MIOGLI._- :AMOR: ['AL:" Não é doce? 	• 
Arthur deu essa coisinha para.vo-
ce logo. Brian nunca deu nada 
para nos! Não me lembro de coisa 
alguma que ele nos tenha dado, 
a não sc.r uma carona - inclusive 
para sua própria vantagem! (Maria: 
Olhe, o meu anel, que ele copiou, 
nem tinha aquele "PAZ"! Meu anel 
somente tinha "AMOR". Mas veja, 
ele acrescentou "PAZ", porque 
isso e o que o Senhor lhe deu!) 

31. ISSO  É O QUE  ARTHUR  DEU 
A  ELA.  Ela est-á- segurando aqui 
este lindo toquinho de madeira 
que Arthur lhe deu ontem. Ele veio 
a porta, bateu como um garotinho 
e ofereceu para ela esta linda 
lembrancinha de seu amor, essa 
linda rodinha de madeira. Tem cer  
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• ca de 3 polegadas de diâmetro. 
(Maria: 

32. ARTHUR DISSE  ESSA MANHA: 
"EU NAO SABIA O QUE DAR PARA VO-
CE!" - COMO SE ELE SOUBESSE UE 
TINHA QUE ME DAR ALGO.  Essa ma-
nhã? (Maria: Sim, no telefone. Foi 
quando eu disse obrigada para ele 
...) Quando voce ligou para Arthur 
- ela ligou para ele antes que ele 
fosse para o tra'ealho, essa manhã. 
(Maria: Você se lembra disso?) Eu 
me lembro vagamente, está meio 
vago. (Maria: Foi quando nós mar-
camos o encontro para hoje à 
noite.) Sim, não e maravilhoso? 
Oh, isso foi um milagre, e que 
milagre! 

33. FOI COMO QUE DEU3 SADIA  
QUE  BRIAy ESTAVA REJEITO.  
TÃO DEUS ESTAVA SE VOL.I1;20 PADA 
ARTHUR,  (Maria: Então eu liguei 
para Arthur essa manhã.) E ccmo 
que Deus mudou o coração dela de 
Brian para Arthur. (Maria: É, às 
6:15 da manhã! Depois. lá pelas 
9:15, Brian telefonou. Mas eu 
marquei encontro com Arthui às 
6:15, e nós voltamos a dormir:-
E Brian telefonou e nos acordou 
-as p_ove!) Então Brian finalmente 
telefonou! Nós dissemos para 
ele nunca nos telefonar antes do 
Mei_42_dia, então, claro, ele nos 
liga cedo de manhã! Ele nunca 
ligou antes, ne? - Nunca nos te 
lefonou antes! Essa foi a pri-
meira vez em que ele chegou ao 
ponto de até nos telefonar! -
Bem, somente quando ele estava 
para chegar um pouco atrasado, ou 
algo assim. • 

34. ENTRO BRIAN LIGA MAIS 
TAPDE E EN_SIN,UA_ALÇO SCBRE UM  
ENCONTRO. (Maria: Mas ele nunca 
se abriu e disse isto, cada vez 
que eu dizia: "Bem, nos queremos 
fazê-lo para voce", cada vez que 
eu lhe disse: "Bem, nós estamos 
fazendo isso para voce porque 
você o necessita", ele simples-
mente fazia uma objeção como: 

"Bem, não, eu não tenho neces",  
sidade. Eu estou convidando você' 
porque você  gosta de vir. Você 
nao quer uma xícara de café? 
Voce não gostaria de desfrutar 
do meu apartamento? Bem, David 
gosta da lareira.") 

35. ELE ESTA SEMPRE TENTANDO 
POR A  CULPA EM VOCÊ,  sabe. UI 
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1. RECEBER  A JESUS E COMO IR 
ATE O FIM SEXUALMENTE! Você pode 
inclusive usar isto ao testifi-
car a um cara que esta rejeitan-
do. Você pode dizer-lhe: "E e-..mo 
se eu estivesse oferecendo a mim 
mesma para você, agora mesmo, 
para ir ate o fim', e você me 
olhar, me desnudar, me acariciar, 
admirar minha beleza, dizer que 
eu sou maravilhosa,'eu amo você! 
Obrigado, isso e maravilhoso!', 
e você até me deixar fazer você 
feliz, e amar voce e fazer voce 
se sentir bem. 

2. MAS ENTÃO FINALMENTE. RE-
JEITAR_AJESUS E COMO SE._614 
/UR AMOR, NOS CHEGÁSSEMOS O  
TIMO PASSO E VOCE SE RECUSASSE A 
ME FODER, voc;-se recusasse a me 
Larebtx ou me ter:" - Foi isto o 
que ele fez: Não e insano? Não 
LlJUculo? Quantos homens fariam 
uma coisa dessa? Quero dizer, isso 
soa tão ridículo: 

3. ELESIDDEM_PENSAR EM JESUS.  
NA  oun E INCLUSIVE DIZER QUE O 
AMAM, E AINDA,Q REJEITAREM. 
ISW.NAO_W

! E  
"E o 

que tem de mais? Muitas pessoas 
o rejeitam, e dar? Muitas pessoas 
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dente aceitou ó Senhor?) Bem, 
ele diz que sim, mas será mesmo? 
Bem, e claro que ele poderia ter 

	

‘71,, 	 aceito, mas eu não vejo como ele 
poderia ter aceito o Senhor e 
não aceito você! Eu simplesmen-
te não entendo, é por demais si-
milar: 

51. É CLARO QUE NCS NAO  
CONHECEMOS  TODAS AS MISERIC6R- 

	

k. 	
DIAS DE DEUS. Ele acredita em 
Deus, isso e certo - mais do que 
ele diz que acredita: Ele é hem 
o tipo do pecador indeciso, que 
é de ânimo dobro e nu- ca se de- 

	

kij 	oide.• mas agora foi levado a uma 
decisão. Que ilustração de um 
coração de rejeitei.: 

52. BEI:. CRACAS A [!EUS QUE  
.CE PCDE IR PARA O LINDO 	RO-

I.10. O RECEPTIVO. HOJE 
-ARTHUR: E estou feliz de deixar 
voce ir essa vez, meu bem! Acho 
que podere suportar a noite! 
(Para Becly:) Bem, eu realmente 
consegui a vitória, não é mes-
mo, logo antes dela chegar em 
casa, nao e? Eu estava resigna& 
e jã tinha venci'r a triste:;'. 
(Maria - 	rsça 	4U3SC que a 
pior coit • — ....to tardio 
você!) 

53. MEU  BEM. COMO AQUECI. H.11 
FCNEMA  DE ARTHUR CHECQU.15.1A 
L'ANH!k? (Maria: Voce me disse ra-
ra ligar par.a ele - voce conti-
nuava me dizendo. Mas eu disse: 
"Você tem usigzA? - laivo: você 
esteja bêbado:") Veja só,fol o 
5 ho  ! (Maria: E você disse: "Eu 
não estou bêbado! Veja, eu posso 
ver meu dedo na frente do meu 

\ rosto, um dedo, O!") 
54. VEJA. QUANDO EU FICO [T-

UDO. EU ME ENTREGO  AP _ESPIRITO 
DE DEUS, e então estou feliz com 
Is o! Bem, acho que essa e a . 

rdade! Isso é alguma coisa, se 
você tem o Espirito de Deus, se 
você fica intoxicado, e daí, 
isso simplesmente deixa voce mais  
livre no espírito - pelo menos 
é assim comigo: 

55. MAS E EXATAMENTE COMO O  

212111'22-1jiliLl11-122-  ESPIRITO DE. SATANÁS, quando sies 
ficam bêbados, ficam Wirpnens, 
Insag..as e violentos ou violam 
alguém, ou algo assim!, 

56. ENTAo,toovAno SEJA 11 smoR. 
Isto mo veio essa manhã, depois 
que você tinha ido. Eu estava  
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orando sobre isso, e me veio tão 
claro, sabe: o tipo de pessoa cot,, 
quem nós lidamos, são hipoles, 
alguns dos quais o sistema chama ,, 
de escória da sociedade. Mas, 
na verdade, eles são uma porção 
de )indo; meninos, exatamente 
como voce, Becky. 

57. MAS SO PORQUE  ELES SA0 
' 	O SISTEMA ACHA QUE ELES 
S O OS mAis BALsos  Dos BAIXOS.  É 
claro, um monte de garotas tem  
se envolvido bem profundamente 
em sexo, em prostituição mesmo. 
Mas se nós vamos escrever sobre 
o assunto de sexo, em relação 
ao ganho de almas nós não po-
demos excluir o potencial de 
sexo, como uma ilca de alma: g 
isto ai! Amém? nAv! EAV! - fisgue-
-os para Jesus: LSS! 

• 
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gostou. Então finalmente disse, 
quando eu ainda o tinha cm minha 
boca, ele disse: "Eu já estou 
para gozar, talvei seria melhor 
fazermos com a não." E eu disse: 
"E somente proteínas, vitaminas 

..e sal, Brian! Não vai me fazer 
mal nenhum, é nutritivo!" Eu pro-
testei algumas vezes, mas ele 
ainda disse: "Não!") 

9. ENTÃO ELE NEM MESMO DEIXOU  
‘Nzill_Kr_CUUPP  TunO, Ponu,P, 155_4  É  

UMA FORMA  nE MIL° TAYARm, VP' 
Isso é uma forma de total união, 
se você o chupa e engole; é exata 
mente uma forma de união. (Maria: 
Ele poderia  ter - ele disse que 
já estava prestes.) Vê, em outras 
palavras, isso ainda, em certo 
sentido, é uma forma de unide_dg, 
perto demais daquele rui, para 

N,,que ele o aceite! Não e espanto- 
--so? Ele nem mesmo deixou você 

chupá-lo todo, gue tal isso? O 
que ele fez entao, simplesmente 
tirou e fez punheta? (Maria: Sim, 
e eu o ajudei.) 

10.E  DEPOIS?  (Maria: E depois 
eu simplesmente deitei com ele, 
ao lado dele, e foi aí que comecei 
a lhe fazer aquelas perguntas.) 
Veja você, o seroem, esse fluido 
do pênis, na verdade se torna par- 

, te da carne de você, quando você 
o chupa ate o fim, e isso é 
quase que a mais maravilhosa sen 
sação de todas! E simplesmente 
terrificante! (Maria: Ele disse 
que gostou, mas não disse que gos 
tou mais do que qua..quer outro, 
mais do que qualquer outra coisa. 

11. ENTÃO DEPOIS EU DEITEI COM 
ELE E COMECEI A FALAR COM ELE.) 
Vos  sg foram uma vez? 
Sim, eu simplesmente não senti...) 
Eu não culpo você, ele teve a 
chance dele! (Maria: Porque pensei, 
bem, eu vou deitar ao lado dele, 
e fazer-lhe algumas perguntas, e 
verei se ele estaria disposto. 
Tentarei uma Ultima vez. Então, 
sabe, comecei a dizer que gosta-
ria que ele...) 

12. 1550  FOI  QUANDO VOCE METEU  
BRONCA  NELE?  (Maria: Sim. Eu lhe 
perguntei todas aquelas coisas e 
realmente levei-o a uma decisão, 
dizer-me o que achava.) Uma total 
decisão e rejeição: - "Voce vai 
ou não vai!" (Maria: Eu pergun-
tei se ele me amava, ou se ele 

não acreditam que Ele e o Filho 
de Deus, e dart'Mas ilustrar em 
termos sexuais, no que eles en-
tendem hojíTÈ uva era do sexo, 
certo? Então, e como mostrar a 
eles que é como ir ate o fim com 
sexo, exceto o Ultimo passo, e 
portanto não estar verdadeira-
mente unido, ao rejeitar aquele 
passo. 

4. QUALQUER FESSÕA TERIA  WE 
SER INSANA! (Maria:.Ele disse: 
"Een, sabe, isso foi quase que a 
maior tentação da nirha vida para 
min!" — Mas como eu posso acre-
ditar nele?) Bem, eu creio que aí. 
eu  creio que g porque isto e 
m.§.5. Por que vais usaria Deus a 
nos, dentre ;Mas as pessoas? 

5. QUE  MAIS IMPORTANTES PES-
SOAS PODERIA DEUS TEP TIRADO iÉQ 
M.,,,Niv.? _i (.;Q PARA  TESTAR  SUA FEB
SEU A!.;OR, E USX-LO COMO UM  EXEM 
Pl.!) UMA COBAIA, PARA MOSTRAR  
guA0 DuR3 O CORAÇÃO 1.0  PRWEL 

Eu inclusive usei aquele verso 
cem ele - eu o reconstruí, porque 
não quero chamá-lo.perverso, por 
que ele não se acha perverso. Mas 
Deus disse em Isaías que 

6. "A riP  k 01  E 21).,SIBE_I-VOil 
AO PERVERSO NEM POR ISSO APRENDE 
A JlISTICA.:"  (Is. 26:10) Ainda que 
vote nostre misericórdia  para o 
perverso, o que Deus está fazen-
do cada dia, com a chuva, o scl 
brilhante, a vida, o amor físico 
e tudo o mais, Ele está mostrz,ndo 
misericórdia para o perverso, e 
ele nem por isso aprende justiça, 
nem agradece a Deus! 

7. TUN  .g.AUSTA0  DE ORÇUW2: 
(Maria: Ele ja estava em pe mesmo 
quando nós estávamos na sala de 
visitas, então nós fomos para o 
quarto.) E vocês foram para cama 
juntos? (Maria: Sim, e ele tirou 
a roupa.) Você já estava sem 
roupa? (Maria: Eu tirei a minha 
roupa também, e então ele dei- 	e,' 
tou na cama e logo eu comecei a 
amá-lo.) Começou acariciando-o 
cu o que? (Maria: Não, eu simples 
mente deitei e comecei a fazer, 
no fim'da cama perto dele, no chão, 
e depois levantei un pouquinho e 
subi na cama.) 

8. i.C.C.1  FICOU ENT'  __CS 	 JOF,La115 

•I'ELE? (Maria: Sim, e aí...) Essa 
e a melhor posição para chupar.„5--.• 
(Maria: Sim, e ele realmente 
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LAMO  OS PRATOS PARA BRIAN,  e...? 
(Maria: E, e depois voltamos 
para casa, nós saímos depois.) 
Ele fez algum protesto de má 
vontade por ter que trazer você 
para casa ou algo assim? (Maria: Oh 
não, ele não se importou com isso.) 
Ele falou lguma coisa depois 
disso, quando você estava se pre 
parando-para ir? (Maria: Bem, 
foi aí que ele disse: "E a maior 
tentação que eu já tive:" -
quando eu estava lavando os pra 
tos.) 

44. LSILIJWDR4J0A.HISTI- 
RIA DO FA 

OS 
O ADVOGADO CRIMINAL 

EM DETROlt,  MICHIGAN.  Nós fomos, 
mamãe e eu, para um reavivamento, 
lá na Igreja da Primeira Aliança, 
uma grande igreja da cidade. 
Tinha milionarios, doutores, 
advogados, verdadeiros homens de 
posição e tudo mais. Nós estáva-
mos na casa do primo de Henry 
Ford, esse cara que era nosso 
anfitrião, Fred Shultz, um velho 
amigo e proprietário multi-mi-
lionário lá. Mas ele era um ver-
dadeiro testemunho pessoal. Ele 
estava sempre testificando para 
os verdadeiros homens de posição, 
e advogados e homens de negó-
cios com os quais ele lidava -
um verdadeiro bom testemunho 
pessoal. 

45. ERED TINHA ESTADO TRABALHAN 
DO NESSE  ADVOGADO  POR BASTANTE,  
EMPO, e era a Ultima noite do 
reavivamento, e o que se chama 
uma reunião evangelística, sabe. 
Então, Fred, cada noite, tinha 
um monte de seus amigos lá, ele 
tinha muita influência: Ele os 
persuadia a vir para as reuniões 
e ouvir essa mulher pregadora, 
minha mãe! 

46. FINALMENTE ELE  CONSEG  IU 
X. QUE  ESSA ADVOGADO VIESSE. NA 

;IMA NOITE,  e mamãe contou a 
história de sua vida, sobre a 
conversão dela do ateísmo, e 
sua cura milagrosa, etc. Mas, na 
.hora do convite, quando o convite  
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veio, esse advogado estava sen- • 
tado lá, próximo a Fred, e Fred 
o viu, e o suor estava descendo 
pelo rosto do advogado, e ele 
estava enxugando sua cabeça: 
Quero dizer, ele estava sob uma 
convicção terrificante, ele esta 
va praticamente tremendo: 

47. MAS QUANDO MAMAI FEZ O  
CONVITE PARA VIR A FRENTE E ACEI-
TAR CRISTO, E DAR A VIDA PARA O  
SENHOR, ELE SE LEVANTOU  E QUASE 
QUE CaRREU DA IGRE3A: Então Fred 
saiu correndo atrás dele para ver 
qual era o.problema, ne, para ten 
tar alcança-lo, pois achava que 
talvez ele estivesse doente, ou 
algo assim. Bem, ele estava to-
talmente doente: - Doente da ca- 
beça, doente do coração,  e pra- 
ticamente doente da çaine, como 
conseqüência: Ele estava parado 
lá fora, encostado contra a 
parede do prédio, enxugando sua 

egze*: test;;3..  4  
DEUS: CW,SEGUI!  

ELA QUASE ME FISGOU, MAS EU CON-
SEGUI: EU CONSEGUI: EU ESCAPEI:" 
- E, ele "escapou" bem: - Cerca 
de três semanas mais tarde ele 
botou um revólver na cabeça e 
explodiu o seu cérebro: - "Aque 
la mulher quase que me fisgou, 
mas eu consegui!" - e ele atirou 
em si mesmo. Sua linda filha de 
17 anos, de quem eu gostava - eu 
era apenas um adolescente naque- 

\ la época - ficou de coração par-
tido: (Maria: 

49. PARECE BRIAN, NE?) 	exa 
taMente a atitude dele.agora: 
"Bem. eu quase  fui fisgado, mas 
consegui:" Agora, o que quer di-
zer isso, que Deus agora vai fis 
gá-lo? Quando um peixe é fisradC7, 
ele normalmente =rre  na hora: \' 
Agora, você pode pegar peixe com 
um anzol, sabe, e tirar o anzol 
imediatamente, e isto não o mata.  
Você pode colocá-los numa vasilha, 
e eles ainda estão vivos. Mas, 
quando você chega ao ponto em 
gue você tem que fisgt o peixe, 
e repentina destruiçao de cima: 
Normalmente m?ta-o  na hora: 

So. ENTAQ.SERÃ QUE ISSO 0.11E1 
DIZER QUE DEUS VAI TER QUE  PATfi- 

:122--EIUMLEICAPjA SIIPPPteESateve Quer dizer, ele certamen 
todas  as chances!  (Maria: Você 
acha que ele conhece o Sen?aor o 
suficiente para achar que real- 

me faria um outro, Arthur? Você 
p3e'Arthur' de un lado e 'Maria' 
do outro:") E, seria legal! 
(Maria: Eu vou ver se ele vai 
fazer. - Mas talvez isso fosse 
pedir demais?) Pode ser, meu 
bem. Obrigado, Jesus: Obrigado, 
Senhor: Bem, glória ao Senhor! 

\\.\ 43. ENTRO 	VOCE 	SE LEVANTOU  E 
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my coat and ry sveater. (You'd 	forever, but In the Spirit we 
sesed the buttor.s on.) Maria will can always be together, can't we? 
remember you every time she puta Oh, honey, it feels so good to 
on her skirt. We'll remember you be Glose to you! Thank You Jesus! 
more than that, but that will 	Hallelujah! Are you happy? 
help remir.d us. So precious! 	 40. DOES THIS FEEL GOOD? Oh, 

34. NOW I'M. JUST GOING TO GET thank You Jesus! That feels so 
ON TOP CF YOU and love you a :St- good! Oh, honey, oh saeetheart, 
tle bit. Bless her in Jesus' name.did you feel that? Wow, that was 
Strengthen and keep her, my Leve, terrIfic! That felt just like I 
ao beautlful! Thank You Lord! The was going ir.side you! I think I 
King lotes you, Honey. Sweet 	really was a little bit. I leve 
thing! Does that feel good? I 	you, swcetheart! Can you teci 
lote you, 1 leve you! How does 	that? There's something there! 
that feel? 	 You got me ali excited! 

35. SHE LOVES GOOD WITH HER 	41. YOU POOR THING!--I'M WEAR- 
FEET AND LEGS AND EtTRYTHING! 1 	ING YOU OUT! Oh sweetheart, oh 
lote you! Pralse Vou Lord! Thnnk honey, how could you malte me 
You Lord! So smeet! I want to get feel so good? I rever did this 
Glose to you, as Glose as I can 	before!--The tirat time with you! 
get. You're'a good lover! Pralse Poor girl!--I got you ao hot!-- 
You Lord! Thank You Jesus! 	 But 1t was worth it! 	love 

36. CAN VOU FEEL ME?--I'm 	you forever and ever and never 
right there next to you. Oh, do 	lei you go! 

that again! It feels good! Are 	42.  WE'LL NEVER FORGET THIS  
you happy r.ow? I'm so happy, I'm NIGHT TOGETHER! 1 wanted to give 
vagging my tail! Does it feel 	you sorething to remember me by. 
good to you? It feels good to me, You'll be forever and forever 
too! 	 and forever close to my heart! 

37. WHAT A GIRL! YOU'RE TERRI- You'll never forget me, will you? 
FIC! YOU'RE WONDERFUL! Sorry 1'm 	never forget you! 
not as young as 1 used to be, but 	43. YOU'LL ALWAYS BE GLOSE TO  

1 lote you. It feels so good to 	ME and maybe you can come back 
me to be Glose to you. Amen! 	when ar find a house, If It's 
We're one! Praise You Lord! Thank God's will. Do you still love 

You Jesus! 	 your old grey-haired, grey-whis- 

38. I'M. NOT SQUASHING YOU, AM kered King? Well, I tried to give 

I?--I')1 NOT TOO HEAVY? Your poor you a good time and malte you Icei 
lega might be tired. It feels 	good and happy and let you know 

good, I like that! It feels a. 	1 love you so you'll never for-
derful! Thank You Lord! That was get me! 

hard work, but nice hard work.-- 	44. ANYTUiE YOU FEEL LONESOME  
I like it! I'm right next to you, JUST READ MY SOVE LETTERS AND  
we' re next doer ne1ghbours! If I KNOW THEY'FtE .0 ysw To you!--Just 
but you, holler. 	 put your mame right there, dear 

39. THE LORD MADE ALL THOSE 	 .--To Your children, my 
MUSCLES AND ALL THOSE NERVES TO 	child, thank You Lord! Hallelujah! 
FEEL SO GOOD! I like to be ciosa In Jesus' nome! Amen. 
to you. I'd like to stay here 	 45. I'VE GOT TO LET YOU GO NOW,  
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Don't you coo]. off too quickly 	lover, now that she knows he 
and get eold. You're going to go lotes her! 
amay and think you've dreamed it 	51. SHE'S KNOWN MV SPIRIT A  
all, but it really happened! 	LONG TIME, and now she even knows 
Jesus must really leve you! I 	my old flesh and still !oves mel 
don't just grab the first girl 	Help her to know how much I love 
that comes along and pull her in- her. Thank You Lord! If you don't 
to bed with me! 	 want her to go, You can still .  

46. NOW BLESS HER, LORD, and 	stop the plane or help her to 
strengthen her and give her a 	mias It. 
good night's sleep. I hate to let 	52. ARE VOU COMFY? DO YOU LIKE  
you gv, now that we've just found IT HERE? (Tongues and interpreta-
each other. But you can come back tion: "Se shall she be In her 
again, and you're always right 	Father's bosom far beyond the 
here in my heart, my benutiful, 	days of her sojourn.") You're go- 
beautiful little queen! You're 	ing to be always in my bosom! 
beautiful! 	 This is just a little one. But 

47. COME BACh, ONE MORE KISS, you're going to be able to stay 
ONE MORE KISS! Come down from 	here ali the time Sn your heart 
your ivç.y tower! Blese her and 	and in the Spirlt!--And 11 you're 
strengthen her and do give her a a good girl, maybe Jesus will lei 
good night's rest. If you didn't you come back. 
have to go so early in the morn- 	53. THIS FLESH ISN'T MUCH BUI 

ing I'd keep you right here.--I 	IN THE SPIRIT tE CAN ALWAYS BE  

wouldn't let you go! 	 TOGETHER! I love you, honey.--I 

48. SHE LOVES 	SO MUCH AND 	leve you, honey! Oh Jesus! 
I LOVE HER SO MUCH! WIll you come (Tongues and interpretation: "Oh, 

and be my,housekeeper, and best 	Lord, that I might keep her for-
of ali, my lover? Lord, give her ever in my bosom far beyond her 
a good night. Give her good rest sojourn!") In Thy Spirit we can. 

and strength in the morning. I 	If it be Thy wIll, bring her 
don't want to let her go, but for back even in the flesh again. 

her sake and the work's sake I 	54. DID I LOVE YOU GOOD? 1 

guess I have to, and she needs 	hope ao. And I lote that pretty 

the rest and so do I. 	 nightie--it's just like you!--My 

49. BLESS HER WITH THE LETTERS.little old-fashioned girl! Now 

Help her to know I wrote her ev- I've got to have one more !cise. 
eryone because I love her. Help 	--Mima, tema, Mmmmm!--1 leve you! 

her to always leve me like she 
	

God bless and keep you, in Jesus' 
does tonight, and more everyday, nome!--Amen! 
and to feed my sheep, my babies, 	55. I LOVE YOU! GOOD NIGHT, 
with the Words, my little lamba. SWEETHEART! Thank you s00000 

--Ali the milk of the Word! 	much!--I'll love you foreverl 
50. GIVE HER THE STRENGTH and Kiss, Mias, kiss, kiss, Mias, 

may she go back to her work re- 	Mies, Mias! Mmmammm!--Oh, how 
juvenated, renewed, revived with I 1212 you!--Forever and ever! 
noa strength and inspiration and 
neve joy, now that she knows her 
huaband, now that she )(noas her 
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'?.)July, 1976, by the Family uf Love, CP 748, 00100 Roma, Italie. 

1. BLESS HER IOFD, MI MANO- 	TH? WORDS,  1n Jesus' name. Eileen 
MAIDEN, HANDMAIDEN OF THE KING! 	these eyes, Lord, that see Thy 
Thank You Jesus! Praise You Lord! truths, and this mouth that 
Hallelujah! Thank You Jesus! So 	speaks St Sn Jesus' name.--And 
precious, so beautiful, so prcttylthis heart that gives Thy love! 
You're the Lord's bride and mine (Tongues: "Behold how thy Father 
too! I love you! The Lord saved 	ceaseth not to love thee!") 
you for me! (You: The Lord told 	love you! So precious! Praise 
=e, "Your waiting shall not be 	You Lord! Thank You Lord, thank 
in vaia:") So sweet, thank You 	You Lcrd! I love youl Thank You 
Jesus! Praise You Lord! 	 Jesus! So sweet, ao precious! 

2.(YOU:' I TEDUGHT MAYBE HE 	I lova you, beautiful, ummm... 
WAS GOING TO SEND  ME SOME PRINCE  ummm...so precious! 
BLT INSTEAD HE SENT ME THE KINGI) 	7. WILL, 1 WAS ALL READY FOR 
Hallelujah! Praise You Jesus! 	YOU a while ago, but 1 got so 
Thank You Jesus! (Tongues: "The 	busy loving you I forgot about 
Lord hath rewarJed thee because 	me. "The Bride of the King!"--
of thy great love for thy Father Beauti fui! Thank you for taking 
David.")Thank You Lord! Thank You care of my children. 
Jesus! "Because of your great 	8. YOU'RE  GOING TO BEAR ME  
love for your Father David He 	MANY, MANY CHILDREN IN THE LORD. 
sent you the King!" Are you glad? --And when you're taking care of 

3. SO S*EET, I LOVE YOU!  Sc' 	them remember me, that you are 
sweet and so pretty! Just like a taking care of them for me cnd 
brades gowm! Seme of the pretti- for Jesus.--Amen? So sweet, thank 
est parta of a womnn are her 	You Jesus! Hallelujah! So sweet! 
pretty sloulders. Bless her, Lord!I love you! Precious! Thank You 
Bless her in Jesus' name. Make 	Lord! 
her happy in Thy Service and mine, 	9. IT'S A PRETTY NIGHTIE, BUT  
to know she's serving Thee. 	I TRINE I L1KE YOU BETTER.  (She 

4. YOU MUST BE SPECIAL, SPEC- strips!) Now you can come dosar 
IAL  SPECIAL TO THE LORD!--Very 	to me. Your King is waiting for 
precicus to the Lord, one of.His you. How sweet, how precious! We 
special, special handmaidens! Out can get ali wrapped up In each 
of ali those He could have chosen,other and we are. Thank You Lord! 
He chore you for the honour! Hal- --As close to my bosom as you 
lelujah! (Tongues and interpreta- can get! 
tion: "Here is the love uherewith 	10. THE LORD BdOUGHT YOU HERE  
tbou art loved by thy Father Da- INTO THE KING'S BOSOM TO BE LOVED. 
vid.") 	 Th1s is like our betrothal. May- 

5. SO PRECIOUS! I'm not Pull- be !ater wo w111 have the marri- 
ing your heti' I hope. I might 	age. Eut we're already married 
though, tf I get my fingers ia 1t.in Spirit. So precious  Lord! 
1 love you! Thank you Jesus! 	Bless ler Lord, in Jesus' mime! 
Praise Thea, Lordi Bless ter 	So precious! Thank You Lord! 
Lord, in Jesus' mame. (Kisses:) 	She's Your handmaiden, Lord, Your 

6. BLESS THESE EARS TO MEAR 	faithful handmaiden. Hallelujah!  
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11."1N THE LAST  DAYS I will 	arma. Other parta are exciting, 
pour out 01 My Spirit upon ali 	but they don't last very long. 
flash, and your sons and your 	But this kind of love lesta and 
daughters  shall prophesy.--Your 	lasts. 
servants and handmaidens."  I love 	17. PRAISE YOU LORD FOR THIS  
you! I hug you with my lega and 	PRECIOUS LITTLE ONE IN MY BOSOM, 
arma both. Bless her, Lord! I 	this one, O Lord, who needa her 
love youl I love you, honey. I 	Father. He's happy and is smiling 
love you, daughter, I love you, 	nos! (David sees a picture of 
sweetneart! I leve you my Bride 	her father who died a year-and7  
nnd my Queen! nank You Lord! 	a-half ago, and he is smiling 
Thank You Jesus! (Acta 2:17-18.) and locking so happy!) (Sings 

12. YOU'RE  NOT MARRIED JUST TO  old hymn:) 
A PRINCE YOU'RE MARRIED TO THE 	18. "SAFE IN THE ARMS OF JESUS, 
KING HIMSELF! God chu a you for 	safe on His gentle breast!--There 
the King and brought you to the 	shall thy heart be happy, there 
King. Praise You Jesus! 1 love 	thou shalt find sweet rest!" Juat 
you! So precious, such pretty 	then I saw your own father In 
heir! So precious! I love you! 	Heaven!--He understands now. He 

13. ThANK YOU LORD FOR THIS 	ls very happy for you! It means 
PRECIOUS, PRECIOUS, PRECIOUS HAND-you have a father who !oves you. 
MAIDEN  that ha' been so good to 	--So precious! 1 love you! 
me and my words and Thy words, 	19. JUST THINK!--I'M FATHER  
faithful to Thy children. Halle- TO YOU, AND LOVER AND HUSBAND-- 
lujah, hallelujah! Amen, amen, 	AND EVEN YOUR BIG BABY!--A big 
amen! "Better to be a doorkeeper baby that needs his mother! She's 
Sn the house of the Lord than to so precious!--She's a good lover, 
dwell in the tente of wickedness!"too! You know what babies like 
(Ps.84:10.) (David sings a little to do?--Suck Mowny's bosoms like 
song:) 	 this! (Then begins goosing her:) 

14, "OPEN THE DOOR FOR THE 	20. "AT TIIE KING'S RIGHT HAND  
CHILDREN, tenderly gather them 	THERE ARE PLEASURES FOREVER MORE!"  
in, in from the highways and 	(Ps.16:11.) Does that feel good? 
hedges, Sn from the places of 	I love you! I'm not leaning too 
sin. Open the door, gather them 	hard on your arm? Thank You Lordl 
in, open the door for the chil- 	Make her happy, Lord! Help me to 
dren, tenderly gather them In." 	make her happy. Make her feel 
--Isn't that sweet? 	 Rood! 

15. TIIAT MUST BE A SPECIAL 	21. DOES THAT FEEL GOOD?  I 
LITTLE SONG FOR YOU!  I haven't 	want to make you happy. (You: 
thought of it in years. "Better 	You make me happy ali the time!) 
to be a doorkeeper in the house 	I want to make you happy right 
of the I , rd!"--A doorkeeper opens now!--Faster7 Slower? Higher? 	. 
the door for the children. You're Lower? What feels best? 1 love 
a mother for my children! 	 you! 1 love you, Sweetheart! So 

16. THIS IS SO NICE, I GOULD 	precious! 
JUST LIE HEBE ALL NICHT JUST LIXE 	22. IS THAT IT?  Just do what-
THIS! I think this is the nicest ever you feel llke doing, honey. 
part, just lying in each other'• I love you! Ummoil...Do you like  
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that? I love you! Ia that good? 	love? Well, I'm sura there are 
If I hurt you, stop  me. Is that 	probably better ones and lota of 
it? Tell me what you like best. 	younger ones that just go bloopl 
Tell me where you like it best. 	(You: I can watt.) (David sings:) 

29. "HOW LONG YOU'VE BEEN  23. IS THAT THE RIGHT PLACE? 
Is that too hard? Are you sure? 	WAITING FOR  SONEBODY  TO LOVE YOU!  
Too fest or too slow? So precioua,How long you've beco waiting for 
I love you! Your King !oves you! somebody to care!--How long 
"At his right hand there are 	you've been waiting for someone 

to get here!"--Idon't remember pleasures forever more!"--His 
strong right hand! Did that do 	ali the words. "Just let that 
it? Alreldy?!--Oh my, you're 	loving mama ir.!"  
quick! I leve you! 	 30.  IF YOU WANT TO SQUEEZE  

24. IF I'D KNOWN YOU WERE THAT SOMETHING,  you can take that Iam-
JU1CY, I WOULD HAVE STUCK IT IN!  ous rod in your hand, the Ring's 
(Sings) Stuck it in, stuck it in, scepter. Ah, not., you make me for-

get 1.22J She has such a tender stuck it in your pocket!--So 
nica and juicy and ali open, 	loving touch! I love you! Thank 
ready for her /Cingi-Only right 	You Lord! Hallelujah! So precious! 
nos he's  not ready--too tlred! I 	31. WHEN IT'S UP BIG AND HARD 
was ready bafore, but I didn't 	IT'S 12 CENTIMTERSI  I'm sorry 
want to just jump on yoU and at- I didn't givo you a good sample, 
tack you. 	 but I was too busy loving you.-- 

25. WELL, ANYWAY HE GOT HIS 	So now it's acting 11ke, "Well, 
FINGFR INSIDE YOU, and he's had 	if you're not going to pay atter, 
his heart  in you and his tongue 	tion to me, then I'm just going 
in you, so he's ali part  of you 	to go away!" 
now!--And next time he's going 	32. BLESS HER, LORD, kiTd MUCH  
to put something else 1n there 	MORE LOtE THAN THIS!  Thank Vou 
Lord willing! So precious! 	for how You have blessed her with 

26. NICE AND JUICY!  Well, 	much more than titia, with my 
thank You Lord! Does that feel 	splrlt  and my words.  Give her a 
good? Maybe you can go again! Is companion that can be dose to 
that lt right there? I don't want her ali the time--someone that 
to wear it out. Bless her Lord 	can love her and be close to her 
and kcep her safely and give her and that she can love, and will 
joy in Thy Service! 	 love Thy words. You can do it, 

27. IS IT TIRED NOW?  Still 	Lord. You know who needs her, and 
feel good? Praise You Lord! Thank that she needa someone too. You 
You Jesus! I love you! Do you 	can do it Lord. Give her a good 
want some more? Okay, you have to nlght'a rest tonight. Help her 
open your lega if you want some 	to sleep well so she can get up 
more. Thank You Lord! I love you! tomorrow. 
Does that Icei good? 

	
33. ISN'T 1T!AT WONDERFUL  

28. TIL LORD GAVE ME AN UNUSU- THE LORD MALE YOU?  When two bod- 
ALLY STRONG RIGHT RANO!  I broke 	ies are together making love they 
my left hand when I was young, mo don't get cold! 1'11 be praying 
my right hand had to compensate 	for you. 1'11 be remamberIng you 
for 1t. Do you 11ke the King'a 	every day--everytime I bulbo 
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four heavy doses of coeeine, only 
one of which vas prescribed, and 
was virtuslly dead to the world 
and heard neither the etone by his 
bed nor the buzzer by his head nor 
her pounding on the doer! 
46. BY THIS TINE WE WERE REALLY 

CONCERNED ABOUT HIM THAT HE MIGHT 
REALLY DECIrl TO END IT 	Sc we 
decided it was time to prescribe 
extreme unction--or aetion--or both 
to save him! He'd only gotten oet 
of bed to come and eat finally, af-
ter missing all the other meals of 
the day. 
47. SO MARIA I!!"2,'EDIATn,Y OFFERED 

TO C= DOWN TO HIS ROOe  and help 
to taee care of him--to feed him, 
encourage him, read to nim and do 
anything else helpful that would 
coefort him. He seemed to get tae 
point as to what ultimate form the 
comfort might take, so when Maria 
stepped out of the room momentarily 
he tried to explain to me rather 
lamely that it vias no use: 
48. HE'D JUST HAD THIS OPERATION  

and it was impossible for him to 
be ccmforted in such a way. So he 
rather weakly tried to how his way 
out of the invitation and left us 
for bis lonely sick rem:2, druCs, 
drink and even possible death! But 
as soon as we returned to our room, 
49. I  QUICKLY EXPLAINED TO MARIA 

WHAT HIS PFOLLEM  WAS and that the 
best solution vas to know that some-
one realiy cared, someone who could 
give him a lot of love, patiently 
nurse him and show him that his sex 
life was not impossible and far 
from ended. 
50. IN FACT, DOCTORS ACTUALLY RE-

00 eIND EASTURBATION FOR. THOSE RE-
OOVERING FROM Sle2e1 AN OFERATION.  It 
seens to strengthen the tissuee and 
to belp heal the wounds with normal 
movenent and activity and to keep 
the soar tissue from bE.)ming atiff 
and causing strictures. 
51. II' IS ALSO POSSIBIE FOR SeCH  

PATUNTS TO eCTUeLLY JACe OFF,  reach 
clImex or orgasm and ejaculate  
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semen, even though it is not always 
possible for them to attain or main-
tain an erection. 
52. SO I ADVISED MARIA TO MAY.E  

LOVE TO HIM  and show him that he 
could still derive a great deal of 
pleasure from it and could actually 
£1 as well as give her pleasure with 
his own hands, or by even masturbat-
ing her clitoris with the tip of hig 
penis and thus prove to him that his 
sex life was not over and he cou).. 
still  make a woman happy sexually 
as well as otherwise if there was 
real love and understanding of his 
problem. 
53. SO SHE PREPARED RERSELF ACCORD-

INGLY  and went to his room with her 
little handbag full of oranges, ba-
nanas, chocolate milk, her book of 
"Sun Signs", a flask of talcum pow-
der for message and vaseline for 
masturbation. 
54.--AND IT ALL WORKED!  He'd al-

ready taken a pill and had gone to 
bed and was fast sinking into his 
death-like sleep when she managed 
to rouse him from his stupor by in-
cessantly and insistently pounding 
on his door, buzzing and calling 
his nane, to which he finally stag-
gered to the door i.n reply. 

55. IHMEDIATELY UPON  ITS OPENING,  
SHE BARGED IN  breezily, pulled him 
back into bed and insisted that he 
rest while she took care of every-
thing. She fixed him some coffee 
and mothered him and thcn sat be-
dide him en the bed to read to him 
about bis Gemini self from her "Sum 
Signs" book. 
56. CONCLUDING HER READING SHE 

BEGAN TO AFFECTIONATELY STROKE  his 
curly hair, kiss and pet him until 
their lovemaking became more ardent 
and she had successfully jacked him 
off. After which he in turn massaged 
her very pleasantly to her satisfac-
tion, so that a good time was had 
by all! 
57. EXCEPT ME, WHO WAS FORLORNLY 

LND LONESOMELY WONSILING  what could 
possibly be takingle, tt  
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MENT OF THIS VERY SARE INDISCRIM-
INATE LOVE OF GOD  shown with total 
abandonment in His uttermost leve 
for the lowliest, from the utter-
most to the guttermost, through a 
series of recent lovemaking acenes 
between David's favourite little 
revolutionary queen, his little 
"New Church" radical bride, and 
some of the lowest servants in the 
house! 
12. AS ONE OF OUR FOREWOST PION-

EERS O "ALL THINGS TO ALL MEN" 
(I Cor. 9:22), she has given herself 
freely to almost total strangers, 
from prominent businessmen and 
salesmen to the cosunon waiters who 
serve us in the dining room! 
13. THIS SHE HAS DONE TO SHOW 

THE AMAZING LOVE OF GOD FOR AI.L, 
"without partiality" and "without 
dissimulation" as "unto the least 
of these", literally making herself 
"servant of all"! This is undoubt-
edly the most shocking experiente 
and most surprising revelatioo we 
have thus far had, and I'm sure it 
will breaR quite a few more of your 
old bottles before we're through! 
14. IT MAY  SOUND AS BAD TO YOU 

AS SOME OF THE THINGS THAT JESUS 
DID appeared to the Systemites of 
His day, including the seeming 
breaking of all the roles and the 
apparent encouragcment of cannibal-
ism (John 6:51-56) and His appear-
ance of promiscuity in His choice 
of some of the most undesirable 
characters in town, such as drunks, 
harlots, publicans and sinners as 
His closest associates! (Mat. 9:10, 
11; Mat. 11:19; Luke 3:1-3.) 
15. BUT GOD'S WAYS AFIE NOT OUR  

WAYS and His thoughts are not our 
thoughts (Isa. 55:8), and He takes 
the weakest things to confound the 
mighty and the foolish things to 
bring to naught the wisdom of the 
wise (I Cor. 1:27) and often works 
in a very mysterious way the wonders 
of His love to perform! 
16. "FOR N.  Gr LOVE HATE ANY 

MAN THAN 	 man lay down 
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bis life (or even bis wife?) for 
his friends!" (John 15:13.) For 
Jesus called them not servants but 
friends! (John 15:15.)--As in these 
cases here through these Scriptures 
that the Lord has given us, Ha tas 
called the very least our brethren,  
and us their servants,  and that in 
ministerisg unto the:: ee have min-
istered unto Him! 
17. I HAVE CALLED THESE EOYS MY  

FRIENDS AND MY SONS  and I've treated 
them with love as members of my ceei 
family, and we look upon them as 
our cm.  little Colony of disciples 
to whom we ninister lovingly day by 
day of our spiritual things as well 
as our material things ani the 
flesh, while they themselves minis-
ter unto us of their services and 
their love. Even an we figuratively 
eat out of.  their hands physically, 
so have they eaten from our banda 
spiritually and in the utmost of 
physical love-- 
18. "EVEN UNTO THE rFAT11 OF THE  

CROSS!" (Phil. 2:8)--TOTAL suarIs—
SION ON THE PARLOUR COUCH!  It is 
certainly a crucifixion of pride 
and self and the flesh unto lhe 
very humblest of circunstantes! And 
yet it has betone one of the most 
eloquent ways in which we can wit-
ness the total love of God in tbe 
language of love to those.to whom 
we can speak very little of their 
oem tongue! 
19. WHAT GFEATE:4 WAY COULD YOU  

SHOW ANYONE YOUR LOVE 'MAN TO GIVE  
TEEM YOUR ALL IN 7:HE BED OF LOVE?  
How much more can you show them the 
love of God than to ahow them His 
love to tbe uttermost through you? 
How much more leve e:an you show 
them than this? 
20. "NO GREATER LOVE HATH ANYONE  

THAN THIS!"  (John 15:13.)--And it 
is particularly effective if you 
are continually saying to them la 
the few vorda of tteir ovo language 
that they understand: 
21. "I'M LovrNG YOU BECAUSE 20D  

LOVES YOU!  God vante me to show you 
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how much He loves you end how much 
He tares for your needs. I love you 
because God loves you! Remember, I 
love you because God laves you!" 
King David's love for the servant 
girls is fUlfilled even in his 
queen's love for the servants! 
22. IN THE PAST TIO WEEKS, MARIA  

MAS MACE LOVE 20 TIMES TO TEN MEN, 
OFTEN TO TWO OR THREE MEN A DAY! 
Our dear Peter, the Aquarian waiter, 
carne with our breakfast for his 
second  quickie only a week after 
his first, and had come again and 
Fone  again within ten minutes!  I 
thought the Latins were notorious 
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love. °there we may have to watt 
to see if they bear good !mit. It's 
like any other kind of witnessing: 
22. SOMETIMES YOU REAP IMNEDIATE  

RESULTS, OTHER TIMES YOU MAY HAVE TO 
WAIT and hope for later fruits. That 
Saturday night vas the same night 
that we went dancing with the head 
waitee, after which they made love 
for about 40 minutes at the apart-
ment, as already recounted in "The 
Adventures of a Flirty Fish". 
23. THE NEXT NICHT WE WENT DANO-

ING at a moie youthful lishing place, 
from which we brought home a lonely 
football player with whom she made 
love for half-an-hour. 
24. THE FOLLOWING NIGUT PETER  

FOUND US  at one of the clubs, after 
our own fruitless search for someone 
with whom to share our love, and 
carne home with us for his first 
night  of love--his third time for 
half-an-hour that night and his 
fourth  time for half-an-hour the 
following rorning! 
25. THE  VERY SAME MORNING YOUNG  

FRANCIS  deshed in with our breakfast 
and his first loving, and was in and 
out and gone  again within 15 minutes! 
I could overbear each of them through 
the half-open door to the "love room" 
politely asking if she was sure it 
was all right with me, to which she 
always comfortingly reassured that 
we both were loving them because 
God was trying to show them Mis love. 
26. THAT WAS ALSO THE NIGHT THAT 

WE AGAIN MET DOMINIC  at the Club and 
he carne home for his first for half-
an-hour, as already related in the 
"Misadventures of a Flirty Fish". 
27. THE FOLLOWING AFTERNOON MARIA  

WENT TO GORDON'S ROOM  for a two-and-
a-half-hour sesslon. Gordon was a 
tall, boyish-looking young English 
gentleman, a London executive and 
guest at the hotel who had recectly 
had 
28. "THE OPERATION THAT MAKES  

STRONG MEN WEER!"--the removei 01 
the prostrate g)and, the little 
muscle beneath the base bf the penis  

"GOD'S LOVE  :-:LAVE!"--M0 

which makes a sustained erection 
and ejaculation possible. Without 
this muscle, it is almost impossible 
for a man to attain, much less main-
tala a good erection or reach a 
climax. 
29. HIS,SEXUAL LIFE WITH WOMEN IS 

CONSIDEREI) VIRTUALLY OVER!  In this 
modere day and age when sex is 
equated with happiness and virility 
with manhood, such an operation can 
be a major tragedy in any man's 
life! It is not so much the physk-
cal effects as the psychological 
shock that he can never again enjoy 
a normal sex life. 
30. HE USUALLY THINKS HE  CAN NEVER  

AGAIN FULLY SATISFY ANY WOMAN or 
make any girl happy by a natural 
performance, so that such men have 
often been known to become morose, 
moody, depressed, discouraged and 
disheartened.even to the point of 
self-destruction! 
31. THEY FEEL THEY CAN NEVER MARRY 

NOR DO JUSTICE TO ANY WOMAN  and that 
therefore their life is ruined, and 
they tend to become withdrawn and 
moody, introverted and often develop 
all kinds of psychoses, neuroses and 
even psychosomatic illnesses. 
32. FOR HIS ESCAPE, GORDON HAD 

TAKEN TO DRUCS AND DRINK  and was 
virtually drugging, drinking and 
smoking himself to death with a sort 
of devil-may-tare attitude of hope-
lessness, desperation and virtually 
a desire to end it all! 
33. HE WAS HEI AT THIS RESORT TO 

TRY TO GET AWAY FROM IT ALL,  and we 
saw him always sitting alone at his 
table brooding sadly with a faraway 
heartbroken look in his eyes. He was 
still recovering physically  from the 
operation but not psychologically,  
and being a Gemini did not help net-
ters much as he withdrew even fur-
ther within himself. 
34. FINALLY ONE NICHT AT DINNER 

WE STOPPED AND SPOKE TO HIM  as he 
sat in an obscure spot behind a post 
seeming to try to hide both himself 
and his grief Ioleringly chided  
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him saying, "Who are you hiding 
from?"--to which he laughingly re-
plied, "My sins!" 
35. APPARENTLY ON TOP OF IT ALL 

HE W/S SUFFERING FROM CUILT COM-
PLEXES  and self-condemnation, as 
though the operation was some judg-
ment from God for his past life. 
Actually he'd heen a very good boy, 
worked hard, took good care of his 
aging mother with whom he lived 
alone, and had only had one real 
romance with a girl with whom he 
was about to narry when they broke 
up and which nearly broke bis heart. 
36. HE WAS  BLAMING H1MSELF FOR  

THAT TOO,  and by the time we met 
him he was feelir.g that his life 
was almost a total loss, and with 
his new sexual handicap nearly a • 
bleak impossibility! Immediately 
we saw in him a needy soul who 
really desperately needed a great 
deal of help. 
37. SO WE BEGAN TO INVITE HIM  to 

have fellowship and go dancing with 
us, to which he finally frankly 
apologised that he wasn't really 
well. In fact, at this time he 
caught a bad cold and became actual-
ly Sick in bed, whereupon he began 
drugging himself evec more heavily 
and slecping almost continuously. 
43, WHEN HE BEGAN MISSING MEALS 

WE RECAME WORP.IED ABOUT HIM  and 
Maria tried to phone him without 
success. So she went to his room, 
pounded on hlu door and called and 
rang his buzzer repeatedly trying 
to rouse him, fearing he might have 
taken an overdose--which apparently 
he had, for she got no response. 
44. HOWEVEP., TH1NKING HE MIGIT  

ALSO BE OUT, SHE DECIDED NOT TO DO 
ANYTHING  further about it and wait 
and see if he shcwed up at supper, 
which he did, at which time she 
asked him with great concern if he 
vas all right and where he'd been 
that afternoon, and he said,"Asleep!" 
45. WHEN SHE EXPLAINED HOW SHE 

HAD UNSUCCESSFULLY TEIED TO ROUSE 
HIM HE APOLOCISED  that he had taken 

for being slow, but when it comes 
to sex they seem to hold the world's 
record for being fest! 
23. THEY CAN BE IN AND OUT WITHIN  

NO MORE THAN TWO TO FIVE MINUTES  if 
the object of their adoration is 
sufficiently submissive and ready, 
which Maria always is! At least the 
tive-minute quickies are easier on 
both of us than the prolonged or 
absentee visits. 
24. I WOULD PREFER TO HAVE IT  

DONE UNDER MY NOSE  and know what's 
going on and get it over with in a 
hurry rather than in my absence or 
in some other place separated from 
me where 1 don't know what's going 
Cm and where the occasion lasts for 
hours instead of minutes! 
25. / LIKE TO KNOW EVERYTHING  

THAT'S SAIO AND DONE  and be sure I 
haven't missed anything so 1 can 
enjoy it vicariously if nothing 
else! Whea it's done in my absence 
I demand a detailed description 
afterward so that I too can share 
the experiente. After all, I'm 
sharing her, so the least they can 
do is share their experiente with 
me so I'll know what I've shared 
and if it was worth it! 
26. SOME  OF THEM HAVE BEEN VERY 

PRECIOUS  AND REWARDING AND TRULY  
SAT1SFYING  in that we know that we 
have genuinely helped someone who 
was truly in need and who definitely 
appreciated it as a gift of God's 
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es ye hnve aeee it ':.to crie 
o/ 	leatc of theo my hr:!thren, 
yo 

 
dono it unto ::....Thcreiore, 

e-e y-r 

	

	1 1 .,t veule.te grertest 
s1:11 t;c sc.r..;nt of ali!" 

(J4_. 	hon. 12:0; 	23:40; 
Mark 
2. na.-.Sr 	SOn  PAThER SNOCMING 

SCEIF'S uhen ycu core to apply 
thtn literslly 
And tLe Çuestion is vet siaply 
boiled dowa 'to uhether you're going 
to believe them or not zuld epply 
then to vir:ually .r.nv situation, 
including making 'ove to those who 
teed it with the freedcm whica G)d 
has new given us by His aeace. 
3. CUrE EVES:ISCES.;.MP 

TATICYS 	YdIS N'EA. 	during 
the Nst fev days have n.;ain re-
minded us of what Ning David snid 
when bis first wife Mictai, Saul's 
daugbter--a type of the eold 
system ehurch--despised David in 
ter heart when she sav hf.m leaping 
and datcitg with ali 11::, might be-
fore the Ark o! the Lord in nothing 
but s little loose linen loin cicth 
as she watcaed ¡lio from Ler windcw. 
4. WHEN FE FINALLY CAY.F. IN FROM 

THIS WILD oncy  of love for the Lord 
before the maidens of Israel, she 
greeted hin vitt contempt, saying 
sneeringly: "How glorious was •the 
Kin of Israel today who uncovered 
hIeself in the eyes of the hand-
maids of his servants as one of the 
vain fellows saanelessly uncovereth 
hiieself!" (2 San. 6:20.) 
3. SHE WAS  LITERALLY ACCUSING HIM 

OF INL:CENT E::1CSUI AND CIESCE!..E 
SEXUAL EXMBITICNISM in public in 
front of the lowliest servant girls 
In the city who had come out to 
watch tis wild display of paasion 
for the Lord! When thus ancuseti OS 
lewd beheviour by his own aaseen, 
David rctorted with rigateous indic-
nation: 
6."IT WAS Enna:: 'LHE LOaD  which  

no NO. 537 
Ged 

r, 	 ftlt:n rad ',a-
fore til !lis no*.:ne to :.puc:nt t.e 
ruler over the p2ople of the Lord, 
over Isrnol: 

IUr 1,01 	I 
than teu.; :r.1 will. ne bese in 

nino own 	 of the naid-
servants which thcu ha:z spoaen of, 
of tilem shall I be /lati in honour!" 
David was sayirg really: "I did it 
á:5 unto the Lord 	chose me, the 
very 	of thcse thy brethreu, 
to wake me the gteatest et= above 
thy father the king, and to make 
mo Uing in his placo! 

B. "TdE=OFF. I WILL PLAY ANO 
HAVE FUN PAMCYNG ES'Eh  mou INDECENT-
IA' AND SCANI:ALCUSU'' bafore the Lord 
until I ao z dif:grace in my own 
eyes, and even the lowest maid-ser-
vants which•you despisc aill malte 
love to me honourably!"..."There-
fore was Michel the daughter of 
Saul rejected by David and cmitten 
barren by the Lord so that she had 
no child unto the dey of bar death", 
one of the grei:test curses a womnn 
could suffer in those dnya! 
9. IN W!IS POTENT TYPOLOGY Gnd 

hrs powerfully and pie.turesquely 
foreshadowed Eis present-day re-
jection of the cole modera fruitless 
churches of today and His choice in 
their place of a wild fanatical 
radical, sexual, revolutionary, lat-
ter-day David and his humble despised 
followers,some coming from the lowest 
dregs of society, many of them for-
mor harlots who have mede love to 
him fervently because of his indis-
criminate lave for them to show the 
impartial love of the Lord! 
10, IN THESE PAST FEW DLYS WE  

UAVE HAD 	EXT.ERIENUS AIWG THIS 
LINE  WHICH 	ACTUALLY  SHOCKED US 
sometimes and uhich we could not 
always underetand st the r.oaact but 
which we ere just now beginning to 
comprchend--1". the Lord has been 
doing and vaiar 
11. IT MAS BEEN A LITERAL FULFIL- 

"G"W'S LOVE 

Eut soeetiees ia se things da teke 
tiee eral ae mu:* he patiert. This 
eee ers curta' ly well werth ft and 
tbe tire nnd nffort well spent! 

53. Geal-aa WAS TRENMISLY  EN-
COUrtUrD by their mutuai success 
na:; vary satisiactory pleasUre, and 
he b2jao manifestly to look more 
cheerrul as thou;;h thiags vero be-
ginning to look up for a change! 
59. nos,. •flw NEXT FIVE  DAIS !LUZIA 

ONLY  MAM LOV TO ME--a.id Nake lave 
we did, with tremendous joy and 
satisfaction end even rore love 
and appreciation than ever before! 
Those extra-curricular activities 
seco to nctually impreve our own 
personal relationship mai cause us 
to appreciaae 'each other core than 
aea, a......a. 

60. TNE FOILOWIaG TUESDAY  iwsirc 
MARIA ONLY KISSED FRANCIS for break-
fest. But that aicht was Gordo! 's 
last nigilt before his return to 
London, so she went to bis room 
about 10:00 p.á. to give him a fere-
well session and complete the treat-
mont by showing him how much pica-
Sure he coeld still give a womcn 
and eujoy hireseif even though some-
what incapacitated. 
61. THIS TIME SHE SAT ASTRIDE HIM  

as I had instructed her and rubbcd 
his penis againsteher clitoris until 
be actually got so excited that he 
got hard enouah to enter and mirac-
ulously remained erect for some time 
while they enjoyed complete copula-
tion and mutual satisfaction to bis 
amazement and her jubilation! 
62. THE TREATMENT WAS A TOTAL SUC-

CESS and our doar Gordon was vir-
tually sexually rchabilitated and 
ready to go on his nwn! Mnrift rade 
him promiae be'd find himself a vice 
girl and rever be afraid to enjoy 
sex again, as it was not only pos-
sible for him but it could also be 
fully satisfactory for both him and 
the girl of his choice if she under-
stood and really loved him and wcs 
willing to show h'm as much patience ,love and diligent han .work. as was  

Maria. 
63.'PT. 	 e!:7  

A FOND FAI21'LL 	ne heer:vd 
bui for the ploLe, :112 	r.-
m.ueed hin of hew much Ged lov:d 
him and to be thenkfe! for :he e:r-
tele that God's love threuae her 
had perfereed and to nevfrr 
ahout it again, but to 1,!tulm to R 

new itfe and a new outioc!: as never 
before, with which he agrueo! 
64. SO FE WE:ri MEY.MILY 	MIS 

A PFSTOP--:D  AND HEART2NEn  
D7.ING  Af.:AIN!  Incidentally, lar 
breakfast that sare morntng 	aed 
Cael Ler fevouritewaiter in a sur-. 
prisInu first aession! Na wa voe 
one who adored her the :J.:st and al-
ways looked with longing et 
v2tt¡ne hard and foot tn.cr. Fez every 
whim! That norning the Lonll tzti 
given us the Scripture, 
65. "UNTO T!-!E LEaST GE TaESE  In' 

BEETNHEN!"  So we had prcdetereined 
that she should ministcr to ahich-
ever wait,er case to the door nnd 
iudicated his desire and faith to 
receie!! it, thitking it aigat eeea 
be poor little shy Francis, the 
lowliest of all! Instas::, in honour 
of her valiant decisiva, 
66. GOD SENTalaR 	aat  Saa 

WAN7ED MC.ET!--HER Ct;N LIAR  
whom she lovediabove ali and wao 
had long loved her from afar, and 
their love was.quickly consueeated 
in fond embrace and total union! 
67. IHAT NICIT IT  WAS  DOMNIC 

AGAIN  and the following pornitg 
little Francis naain, to our sur-
prise! But the rost surprisi:g of 
all was the least desirable Joeeph, 
one of the top waiters who that 
night noticed that, as I tarried at 
the dinner table, Maria had geme 
ahcad of me to the reoa! 
G8. SO NE INaraDlaTUY 	CN 

1-E 	f02 n'E.1 	z; 	 Lr?, 
ALL lEE v:A'!'  TO HER C.C.WA for a te.-;-
minute quickie and was inne  again 
before I even knew what was going 

,on! Howcver, the Lora prepnred re 
for.what had tneen placo, because 
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Juiz de Fora, 	. e  o,  rço de 1979 

AíPUERANF 

He 0.1K5.9, Íz,  03/2.96  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

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

Asa: Relatório (apresenta) 

Senhor Chefe: 

Cumprindo determinações de V.Si, para apurar 

dados solicitados no PB, n2 101/79—SIM/DPFAG, referente " OS MB 

NINOS D Dr:US", informo o seguinte: 

• Verifiquei em todos os setores da área, nada 

consegui apurar de concreto, referente aos dados solicitados. Outros 

sim informo que, lAz por outra, aparece nesta cidade esporadicamente, 

rapazes oferecendo folhetos. 

.m anexo acompanha um folheto semelhante aos / 
fornecidos pelos meninos de Deus, para apreciação de 

k; o que me cumpre relatar. 
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CONFIDENCIAL 1-16.0,1Ksge.p096  

DATA 

ASSUNTO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO 1.5TilL0 	 Gil:RAIS 

DÃLSGàCIA áik JUIZ. Lr; FORA 

INFORMAÇÃO N9 020/79-D2a/J:e/mG 

22 de março de 1979 
"OS LÁNINOS DS DÃUS" 

REFERÊNCIA 

ORIGEM 

• ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANEXOS 

Pedido de 2usca n2 101/79-S1/4/D22AG 

DP22/J24G 
• • • 
SI/S4APFAG 

bI/SR/D2F/MG 

1. 	 A organização "O 	 DS DSUS" há tempos atrás 
estiveram nesta cidade de Juiz de Fora, com a finalidade de divul - 
gar e vender impressos aos seus adeptos, mas não obtiveram exito em 
qualquer divulgação. Após levantamento na área, nada ficando apura-
do, quanto e sua pe/manencia na região.- 

DPF-1139 



u t"..1-< H 74, 

HE. O. IV 63, p. ito/azs  	  CONFIDENCIAL 1 	

't/3 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I. Ex 	4.. RM 	 Juiz de Fora, MG, . %J de  ()a/ 	19711_1....."  

SEGUNDA SEÇÃO  

PEDIDO DE BUSCA N.. 2.3,_e 7 8  / E 2 / 4a. RM 

1. ASSUNTO 	: MILITANTES NO MIR NO BRASIL 

2. ORIGEM 	: SNI/ABH (PB nQ 196/78-E2/4gDE, de 20 Out 78). 

3. DIFUSÃO 	: 12fiCS14I - HGeJF - CRO/4 - DRS/4 - PqRArmt/4 DPF/DZM -
2Q BPM 

4. DIF ANTERIOR: — 

5. REP:'?RÊNCIA 

6 MEM 

1. DADOS CONHECIDOS 

a. MAURICIO ALLENDE ARDENES e HECTOR PEREIRA, integrantes do Comi-
tê exterior do MIR, estariam em território brasileiro. 

b. No CHILE, tais elementos são considerados de alta periculosida-
de. 

c. MAURICIO ARDENES esteve no BRASIL, em 1976, com o passaporte de 
turista nº 68/76, entrabdo por FOZ DO IGUAÇI1 e saindo pelo RIO DE JA-
NEIRO, respectivamente em 11 Dial e 27 Jun. 

2. DADOS SOLICITADOS 

a. Conformação ou não do item 1.a. dos DADOS CONHECIDOS. 
b. Caso positivo: 

1) Obtenção de dados sobre a razão da presença dos mesmos em nosso 
Pais. 

2) Contatos realizados e identificação de outros elementos do MIR, 
se for o caso, atuando em nosso terriOrio. 

c. Cano nagativo: 

Informar com brevidade. „/ 

0o000o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 

:. 

1 CONFIDENCIAL 1 

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



FIC,O,iKsg,f-J5-01256 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA MATA/SR/J/FORA 

DO 	: APF JOSÉ DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 

AO 	: Sr.Chefe do TOPS/DZM 
ASSUNTO: Pedido de Busca n2 138/78 

Militantes do MIR no Brasil 

Senhor Chefe: 

Cumprindo determinações de V.S4. com  refe 
rencia ao documento anexo. 

Informo, que nada se obteve de concreto ' 
Icom relação a permanência ou presença dos alienígenas MAURT 

CIO ALLENDE ARDONES e HECTOR PEREIRA em nossa região (Zona da 

kata). 

Era o que tinha a informar. 

Juiz de Fora/MG, 09 de março de 1979 



CO 	 HE,0,1K59ip.1511256 

t.3r  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO D11; MINASB...RAIb  

DELSGACIA 1211 JUIZ DE FORA  

INFORMAÇÃO N9 016/79—D1'112/JF/ MG 

DATA 
	

20 de março de 1979 
ASSUNTO 
	

MILITAR1ES NO kIR NO BRASIL 

REFERÊNCIA 	 Pàdido de Busca na 138/78—E2/4a RI 
• ORIGEM 	 D2F2/JFAJ 

ÁREA 	 . • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : 	X2/41  EL 
DIFUSÃO 	 • ã:2 /4s Rhá 

ANEXOS 

1. 	 Foi apurado na área cie Juiz de Fora, com relação a 

permanência ou presença dos alieni6enas — MAURICIO ALLENDB e lik:CTOR 

25RFaIRA, ih.tegrantes do Comité' exterior do kIR. In.formo que do movi 

mento nada se obteve de concreto a respeito.— 

• 

DENCIAL 
	 DPF-1139 



	 . C O N F I D E N C I A L I  71E40 1  K 534 ri52) (296 ~~....0 

....a..., 

1  

I. Ex — 4.. RM 	 Juiz de Fora, Má'' ,  ( , ),/  de  iffl h (-1 	197  41001.11'  

SEGUNDA SÚÇAO 

16b1130 Sb.  BUSCA N. 04-),-;:'. / 7 / E 2 / 4a. RM 	132 /1-°°11  

IL-INISTÉRIO DO EXÉRCITO 

1. ASSUNTO 
	

FRENTE NACIONAL PELA REDEMOCRATIZAÇn 

2. ORIGEM 	SNI/ABH (PB 121/78-E/2 4g DE) 

3. DIFUSÃO 
	

32 Cia Gda - HGeJF - DRS/Li. - 122 CSM - Pq R Armtf1+ -
73  De1SM/12g CSM - 1L DelSM/123 CSM - 212 DelSM/122 

4. DIF. ANTERIOR: 233 Del SM/12g CSM TG 04-151 - 22  BPì e DPF/DZM. 

5. REFERÊNCIA : _x_ 

6 ANEXO 	: _x_ 

DADOS CONHECIDOS: 
1. Os comunistas estariam se mobilizando para prestigiar El "Frente 

Nacional Bela Redemocratização". 
2. Tal fato seria decorrência de entendimentos feitos pelo Dep 

VASCONCELOS, Presidente do MDB/PE, que ve na participo C,Js comunistas 
um meio de popularizar a "Frente" que, ate o momento, est& restrita a 
comentários de imprensa e prónunciamentos das lideranças interessadas. 

3. No Rio de Janeiro, a participação de comunistas estaria a cargo do 
Dep ALVES DE BRITO, ROGfRIO MONTEIRO DE SOUZA, Dep DÉLIO DOS SANTOS e 
Vereador ANTONIO CARLOS. 

DADOS SOLICITADOS: 

1. Acompanhamento das atividades da "Frente" na 
	r< A rit 

2. Levantamento do provável apoio dos elementos 	es er cfN  

3. Outros dados julgados úteis. 
	

♦  

" '' 	

Õ / 

oOoOoOoOoOoOoOoOo 

CONFIDENCIAL 1 	  

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 12 - Dec 79.099177-RSAS) 



He. O. nir'sg, fV53/ 2g6 

MNTSTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SR/MG - DELEGACIA DA ZONA DA .,:ATA/J.F. 

DO 	:APF. José da Conceição Gonçalves 

AO 	:Sr.Chefe do TOPS/DZM 

ASSUNTO:Solicitação -faz 
REF: PB 109/78 e PB 092/78 

Sr. Chefe: 

Solicito de V.Sa. prorrogação no prazo de 

entrega de relatório, tendo em vista a necessidade de 	com 

cluir as investigações em andamento. 

Éra o que tinha a dmIicitaf. 

Juiz de Fora/?G, 09 de março de 1979 

DPE-241 



CONFIDENCIAL 44°5419d"1226  V'e 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO klálait.i.J0 	MliiAS 

JUIZ DE FORA  

INFORMAÇÃO N9 0l7/79—DPJ212/JF/teG 

DATA 
	

20 de março de 1979 
ASSUNTO 
	

Flix;NT£ NACIONAL. D. RFWELOCRATIZAÇXO — FNR 

REFERÊNCIA 	• 

ORIGEM 	 • 

ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 	 • 

ANEXOS 

pedido de Busca na 109/78-51/SR/D2FAG 

DPF2/JF/MG 

• • • 

SI/WD1WhiG 

1. 	 Com referencia a "frente nacional de redemocratiza—
ção — fur", foi apurado que, embõra naja uma inquietação por parte 

dos estude-intes da UFJF/LG, sendo que varias convençõea foram reali 

zadas e reuniões no Campus da Universidade, bem como no DC.W/UFJF. 

De todos os assuntos debatidos, os mais LIE:adumados foram: "o siste 

ma de Governo, a posse do novo Presidente, o sistema Penitenciario 

• e os órgãos de Repressão". As reuniões mantiveram—se em um clima / 

moderado, apenas com um Pequeno grupo de alunos, sem causar impac—

to à população, não havendo adesão ao grupo por parte de populares. 

DPF-1139 
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 CONFIDENCIAL 
 1-1,0.1K5g,fzi551296 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 	
C2c22 „moo 

I. Ex — 4.. RM 	 Juiz de Fora, MG,/2 	 777  197  g  

SEGUNDA SEÇÃO  

PEDIDO DE BUSCA N.o  00% / 7 91 E 2 / 4a. RM 

L ASSUNTO 	 TENTATIVA DE IMPLANTAÇXO DE NOVA SEITA RELIGIOSA 

2. ORIGEM 	 172  B Log 

3. DIFUSÃO 	 DPF/DZM — 71 Del Reg Seg Pub 

4. DIF. ANTERIOR: 

5. REFERÊNCIA : 

6 ANEXO 

1. DADOS CONHECIDOS 

O Sr MIRO SILVA, Pastor da Igreja ASSEMBLRIA DE DEUS, residen 
te no Município de ARACITABA—MG, à Rua São Vicente, n2  209, está ten= 
tando implantar uma nova seita religiosa naquela Cidade. 

2. DADOS SOLICITADOS 

a. Dados de qualificação do Sr LIIRO SILVA. 

b. Tempo em que está em ARACITABA—MG. 

c. Seita religiosa que está querendo fundar. / 

d. Aceitação por parte da população. 

e. Outros dados julgados úteis. 

\ V 
• 

0o0o0o0o0o0o0o0o000o0 

	 1 	
CONFIDENCIAL 1 	  

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



14E.0.1V5 59, e.156p96 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SR G - DELEGA `IA DA ZONA DA MATAP.FORA 

RELAWRIO 

DO 	:APF.José da Conceição Gonçalves 
AO 	:Sr.Chefe do TOPS/DZM 

ASSUNTO:Tentativa de Implantação de Nova Seita Religiosa 

Senhor Chefe: 

De ordem de V.S4. cumprindo as solicita-
ções do expediente anexo. 

Cabe-me informar que: o Sr.MIRO SILVA,pas 

tor da Igraja ASSEMBLEIA DE DEUS, pretenso fundador de nova 

seita religiosa, não registra antecedentes, nem sequer dados 
de qualificação nesta area. 

Nada se sabe com relação a nova seita re 
ligiosa, não tendo o povo tomado conhecimento de tal evento. 

Era o que tinha a informar. 

Juiz de Fora/kG, 09 de março de 1979 

DPF_241 



CONFIDENCIAL 
HÉ.o.,K59,f).02,96 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO r.:ST,IDO 	 GSRAIS 

DISLWACIA 2.k JUIZ DL .e0RA  

INFORMAÇÃO N9 019/79—D2Ã2P F/14 

DATA 

ASSUNTO 

• REFERÊNCIA 

ORIGEM 

ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 	 • 

ANEXOS 

21 de março de 1979 
UNTATIVA LÃ IMPLANTAÇãO DÃ NOVA SÃITA ÃÃIJIGIOZiA 

Pedido de i3usca ns 008/79—r:2/4G EL 

2'2/J 

. . • 
1g2/4m FEL. 

Ã2/4# Em 

1. 	 Ão1 resposta ao 1)2J de referncia, o indiváló0 kIRO SIL 

VA, pastor ua Igreja Assembléia de Deus, pretenso fundLaor de nova 

seita religiosa, não registra anteceuentes nem sequer dados de qua—

lificação nesta cica,de. reta face as limitações dotais, esta Delega —

cia da Zona aa Justa, deixou de prosseguir investigações na cidade / 

de Arecitaba para obtenção de dados relacionados com as pesquisas.— 

om o * 	 - - 

ff. d dddfl  

CONFIDENCIAL 
	

DPF-1139 
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CARIMBO DA ESTA0618111"  
E 

DATA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

RI3 DE JANEIROMR. 	154.7121s. 	80 Dt. 

'RECEBIDO DE: BHE 050479 Às  09,00 Por 	L 

04/0W. 11,3e 

R ML 

CIRCULAR SRS ET DPFS 

T
e

x  
o

  e
  

A
ss

in
a

tu
ra

  

CUMP A MANDADO 1I 

COLAB SENTIDO 

VG COMERCIANTE V 

IDALINA MARIA VAZ 

MESMO FOR ENC VG D 

PT 

NR 112/CART/DELEFAZ/040479 CIRC PT EM 

SAO EMANADO MM DR JUIZ DA 4.9 VARA FED/RJ VG SOL 

NDER INDIC ABEL MAGALHAES VAZ VG BRAS VG CASADO 

NAT ESTADO RIO VG FO AUGUSTO MAGALHAES VAZ ET / 

G PORT DA CART IDENT NR 2136171 IFP/RJ VG CASO 

ENDO ESTA DELEFAZ/RJ SER COMUM (MEDIATAMENTE 



14e.o.itK59,12,1ssido  

N A 	C TA 
E 

EFE CO POSTO DE 
çlo CIVIL E CRIMINAL da 7a Div. 

da Policia - Juiz de Fora - M O. 



14E. O. pi/rs_s, pj60/2g6s, 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

P. 	" ' 	
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

f 	 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

CARIMBO DA OYAÇA5 - 
E 

DATA 

TRES LAGOAS/MS 	NR. 	209 	Pis. 	35 	Dt. 	04/04 Hr. 	1 5,00 ,DE: 
P 	 BHE 050479 As 	

0./, 00 Por 	LU NIL 
'RECEBIDO DE: 	

A 

En
d
er

eç
o
 

 

CIRCULAR 	SRS 	ET DPFS 	URGENTISSIMO 

o ._ 
'E, 
D 

. 

,._ 

NR 

VG VULGO (MAGRE 

ARIA DO RIO GR 

eJ 

20 

At) 

0E 

a  

/SPS/040479 CIRC SOL OQC SOBRE MILTO JOSEH ROBERTO 

IV b
Q  

G SDO VG POSSIVELMENTE FORAGIDO DE 

D 

	

	SUL PT DOCUMENTACAO DE DOURADOS PT 

F TL 

UMA PENITENCI 

, , 

'. 
'z' 

\. 



1-/E.0.)V 59,C.1611296  

FE DO POSTO DE 
Idantifi ç&o CIVIL E CRIMINAL da 78I Div. 

gional da Policia - Juiz do Fora - M (3. 



RECEBIDO DE:SHE 	0501+79 Às  141 5 	Por  GL/AF 

CIRCULAR 

o 
o. 

L1J 

018/DRE/DPF2/PPA 050479 PT SOL OQC SOBRE JOSEH 

DELFINO DE OLIVEIRA FILHO VG SOLT VG IMPRESSOR VG DLN 061156 ITUIUTABA/ 

'O DE OLIVEIRA ET NAIR SILVEIRA DE OLIVEIRA PT 

INHO VG BRAS VG CAS VG CONSTRUTOR VG DLN 060153 

JOSEH CORREA ET JOSEFA MARIA DA CONCEICAO PT 

VAM PASSAR POSTO MILITAR COM 4.100 GRAMAS DE 

ROVIGIL PT RESP SOH CASO POSITIVO PT 

MG VG FO JOSEH DE 

JOSEH MANOEL CORRE 	R 

VICOSA/AL VG FO JOAQ►  
PRESOS FLAG QU 'DO TEN 

MACONHA ET 2 	d IDO 

PF2/PP 

URGENTE 
SRS 	DPFS 

  

11".1V(5, 17,16 D1296  

CARIMBO DA ESTAÇ  
E 

DATA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

E: P. PORAN MS 	NR. 31 7 	Pis. 	Dt. 05/04 Hr. 1 000 

  



deo4K63,Napg4 

EFE DO POSTO DE 

Identificação CIVIL E CRIMINAL da 7a DIM 
Regional de Políeis - Juiz de Fora - M 
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CARIMBO DA ESTAÇ 
E 

DATA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

DL 	 H ¡6,40 

ItECEBIDO DE:  :LHE 060479  Às  091 00  Por  L P  

o 
41 

CIRCULAR 	SRS ET DPFS 	 CúMFIDENCUL 
c 

NR 0044/SI/050479 PT SOL INF OQC WENCESLAU LEONCIO DE SAH 

DE: GOIAMIA/GO 	NR. 7 	Pls. 

SOBRINHO V 

VG DLN 17/ 

PROCES CIDL, 

SP PT TERIA 

CONSTA TA 

LADO N; 

0 JOSEH AIDANO LEONCIO DE SAH ET CARLOTA CALIRO DE SAH 

9 ARACOIABA DA SERRA/SP PT SUSPEITA—SE NOM RESPONDE / 

PRESIDENTE PRUDENTE VG DRACENA VG TATUI ET SAO PAULO/ 

O DEMITIDO OU EXONERADO QUADRO POLICIA CIVIL SP PT / 

Et l.UE POR PROCEDIMENTO IRREGULAR TEVE SEU CASAMENTO ANU 

TATUI/SP PT RESPOSTA SOMENTE CASO POSITIVO PT 

SI/SR/GO 	 / 

111  fr 

I

t 	; 

T
e  
o

  e
  

A
ss

in
a

tu
ra

  



CH 	;-:(") POSTO DE 

o CM- a CRIMINAL da ? Dét. 
ai 

- 
ai de Policia • Juiz da Fora - M G. 

et  

I\T 

- 	• 41441.; 
~PA ,on 

no,  

N A D 
Em 

1-/E.O.W1:52,f, Ás/ ozu 
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CARIMBO DA 
E .0010" 

DATA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

4; 	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

0E:
-S 	

NR. 
ILIA DF 	

Dl 	Hr. 
1 0, 20  

ECEBIDO DE:  BHE 06047.9 	Às  1340 	Por .GL/1_1_ 	  

o 
U 

c 

DPFS DELGS 

CIRCULAR 

064/SCC/DRE 060479 CIRCULAR PT SOL INFO U 

OQC NESSA AR 	SOBRE ALIENG RUDY BECHER LOPEZ VG SEM OUTROS DADOS QUALI 

FICAT PT I OM TE' A SIDO PRESO BRASIL VG POR TRAFICO DROGAS PT 

SCC/DRE 

a:
/4  

le
  
o
  e

  
A

ss
in

a
tu

ra
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EFE "l POSTO  OE 

Identificação CIV:._ 	 IAL da 7a DIY• 
de Policia -Jui de 	- M 

o. 11/7r59, F.',1691425‘ 
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D' P• 
- 	Zona da "ylata 

f?, 

WALDEIllAf, KRiVO 
DEL GADO DE POLÍCIA FEDEI:AL 

er-Lp/sE/DPF/MG 

Ao )e 

Tlmà. Sr. 

Dr. JOZOCtITDIDODELFI-0 
MD. CREPE DA DZM/DPF/JU1Z DE FORA. 

14E.0.1117..5.9,06511t7g6  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SÜPERINTENDENCIA REGIONAL EM M.G. — B.H.1 

CF. 	1448/79/CRP/S-R/DPF/MG. 	Belo Horizonte, 21/05/79. 

ASSUSTO: ENCAMINHAUENTO e riovIptrciAs (SOLICITA). 
REF.: OF. Nº 217/4n VARA FEDERAL/79/HG. 

Senhor Delegado: 
Rubrica : ...!_ ,P. 

._._ 

Com este, encaminho a V.Sa., para as 

necessárias providencias, xerocópia do expediente em refe-' 
re%ncia, oriundo da LA Vara Federal, em que é requerida a a-

presentaço dos acusados JOZO BOSCO DE REZENDE e MANOEL / 
MACHADO DA CONCEIÇXO, no dia 22 de junho do corrente Is 13: 
30 hrs. 

Ao ensejo, reitero a V.Sa., oe meus 

protestos de elAyada estima e distinta corisideraço. 
). 



fiE,CL/K52,10,j60/417,96  

1 G '1;1 	s o RI. 
	01721 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL — 1.. REGIÃO 

SEÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

éficio n° 217/4V/79 Belo Horizonte, 09 de maio de I.9i9 

CRJ/DESPACHO: 

Ao Dr. Coordenador Reg.Policial, 

para os devidos fins. Em 18.05.79 

djei. 	st &tio 	auitc 
Senhor Coordenador De!. do de Policia Federal 

solicito a V. SP- as necessárias providen-

cias a fim de que os acusados JOÃO BUSCO DE REZENDE, filho de Ono - 

fre kezende e Flora Florença de Rezende; MANUEL MACHADO DA CONCEI-

OÃO, filho de Abine Jose Machado e Maria da Conceição Gregorio, se-

jam apresentados a este Juizo situado na rua CarijOs 126, 9° andar, 

sala 904, no dia 22 (vinte e dois) de junho de 1 	às 13:30 horas, 

devidamente escoltados, para serem interrogados como incursos nos 

artigos 155, § 4L), item 11 e IV; 160, § 4° e § 2° do artigo 51, to 

dos do Codigo Venal. 

segundo consta dos autos, os mesmos en-

contram-se recolhidos atualmente a 7.2  DR/SSP/MG., em Juiz de Fora. 

Na oportunidade, apresento a V. St--2 os 

meus protestos de apreço e consideraçao. 

~f/D64~.£-Q 
HERALDu DA COSTA VAL 

Juiz Federal da Quarta Vara 

Ao Ilmo. Sr. 

COORDENADOR REGIONAL JUDICIÁRIO-DPF/SR/MG 

Rua Guajajaras, 1 268 

Capital  

Asm. 
Mod. 1.02 - JF - MG Departamento de Imprensa Nacional — 



Be 	João Candido Delfino 

Delegauo de Policia Federal - 

Titular da DZ/DPF/mG 

i/r6:9-,pixian6 

SR/DPi G — DELEGACIA DA ZONA DA kATA 

Juiz de Fora, 21 de junho de 1979 

Ofk. nk 639/79—DZi•i/DPF/LG 
Referencia: Ofk. nº 217/4V/79 — Juiz Federal da Quarta Vara 

• 
senhor Delegado Regional, 

Conforme solicitação do MM. Juiz Federal da 

4# Vara em Belo Horizonte, constante do ofício de referencia, soli—

cito de V.Sa. sejam os presos jOãO BOSCO DE R11;ZENDE e MANOEL MACHA—

DO DA CONCEIÇÃO, recolnidoe ao presidio dessa 74 DRP/SSPAG, entre—

gues ao Agente de kolicia Federal, José Saad Abranão — chefe da es—

colta policial, que irá conduzi—los e apresentar, ás 13:30 horaa,do 
dia 22 do corrente mis, á Justiça Federal para fins de interrogató—

rios. 

Esclareço a V. #. que os presos em tela,uma 

vez interrogados, deverão retornar ao presidio dessa Delegacia Regi 

. onal, com a mesma escolta. 

No ensejo, renovo a V.bl. meus protestos de 

consideração e apreço. 

c-  e Á-7 e G97i,.[td-Ane 
f•vi7  ,:ya y 

Ilmk. Senhor 

Dr. Paulo de Oliveira £oraia 

DD. Delegado Regional da 71 DRP/SSP/RG 

Nesta  
JCD/jnr. 



• 

fy 256 

SR/D2F4G - D.L. GACIA DA ZONA DA MATA 

Juiz de Fora, 21 de junho de 1979 

0f2. n2 640/79 -DZWI/DPFAIG 

Referência: Of2. n2 217/4V/79 - Juízo Federal da Quarta Vara/ à& 

liák. Juiz Federal, 

Atendendo solicitação de V.xa. constante do oficio 

de referencia, escoltados por Agentes Federais, desta Delegucia de 

Policia Federal em Juiz ue Fora, apresento a esse Juizo, para inter 

rogatórios, às 13:30 noras, do dia 22 (vinte e dois) do corrente,os 

acusados JOÃO .130bC0 p.g; RÁÃÀIsalk; e luAliamd, 1ACHADO DA CONCEIÇãO, ambos 

recolhidos ao presídio da 71 DRPA,UPAG, è disposição da Justiça Fe 

deral. 

Valho-me do ensejo, para renovar a V.ixa. protestos 

de alta estima e consideração. 

1---_ 

1//  
eBe . João Candido Delfino 

Delegado da Polícia Federal 

Titular da DZL/DP2/1vIG 

• 

e 
é7 0102 96 

ii.xmo. Senhor 

Dr. HSRALDO DA CONTA 

Q. Juiz Federal da Quarta Vara 

Belo Horizonte -  
JCD/jnr. 



O referido é verdade e dou fé. 

B. 	v., 22 de junho de 1979. 

Edson José d. Silva - Téc-Judiciário 

"A"- Secretário do Juizo. 

HE.O.,K59,e.11.2107,g6 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL — 	RLUIÃO 

SEÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — 	VARA 

• 

DECLARAÇÃO  

Declaro, para os fins de direito, que hoje foi apresen 

tado ao MM. Juiz Federal da 44 Vara da Seção de Minas Ge-

rais, DR. HERALDO DA COSTA VAL, os presos-denunciados JOÃO 

BOSCO DE REZENDE e MANOEL MACHADO DA CONCEIÇÃO, tendo os 

referidos acusados permanecido neste Juizo das 13:30 âs 

15:00 horas, sido interrogados, e, em seguida, liberados 

para que os Srs. Agentes os conduzissem para o presídio on-

de se acham detidos. 

• 

MoJ. 11.01 - J1? - MG, 



 

14.0.iK 59,  19.)73/a9 6 
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SgRVUO PÚBLICO FEDERAL 
plIAJTERIj :"'OBLICO 1LITAR/MG  

Of,nr.04-MPM/M6 	 lemiwqm4x.xrx Juiz de Fora,MG 
06 ABR 79 

InProcurador Militar Titular/MG(Juiz de Fo a,MG) 
m43r Deleçado.Recional do DepartamtodpF deral 

de PólulaUm Juiz de Fora,MG) 
Assunto: Cert i dao-solicita 	

6/1( . 

limo Sr 

41 	3r Delegado Regiõnal do DPF/,FF 
c' 

I- Nos precisos termos do art.80,do COdigo de Pro-
cesso Penal Militar(CPPM,DL 1002,de 21 OUT 69 e 
que entrou em vigor em 01 JAN 70) solicito dessa 
Digna Delegacia Regional que seja fornecida ao / 
peticion6rio,ptira fins de Justiça,uma CERTINO / 
do que conste nessa Regional sobre o cidadão de 
nome J00 BOSCO RESENDE. 

II- Encareço a V.S. a urgencia de atendimento,face 
aos prazos fatais do CPPM. 

III- Aproveito a oportunidade para renovar meus pro 
testos,pessoais e funcionais,de distinguida consi 
deração. 

Cordialmente, 

Je quWm Simeao de Faria Filhc 
rocurador Militar Titular 

-MG 

Gabinete do Procurador Militar Titular/MG 
Auditoria da 4a.CJM-Praça Antonio Carlos s/n-Edifí- 
cio da 12a.CSM-12 andar-JUIZ DE FORA,MG. 

• 



fiE, o. vf..5-g, 079/ Z96 3.,ffr 

DELEGACIA DE POL/CIA FEDERAL NA ZONA DA MATA 

C ERTIDÃO  

*CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do Titular da De 
legacia de Polícia Federal da Zona da Mata, do Departamento 

de Policia Federal em Minas Gerais, Bacharel Jogo Candido / 
Delfino, exarado no ofício nº 04/79— PM/MG—Procurador Mili—

tar Titular da 41 ca. Verificando em Cartório desta Delega 
cia de Policia Federal,CONSTA que, JOÃO BOSCO DE RE—

ZENDE, brasileiro, solteiro, natural de São João Del Rei/MG 
de cor parda, mecânico de automóvel, nascido em 16.08.559fi 
lho de Onofre Rezende e de Flora Florença de Rezende e re—
sidente è rua Santa Helena n1 53 - Retiro/Juiz de Fora, foi 

preso e autuado em flagrante delito, como incurso nas penas 
do artigo 155, do Código Penal Brasileiro, em data de 03 de 
março de 1979. Cujo Inquérito do flagrante foi encaminhado/ 
è 41 (quarta) Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. O 
referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, aos onze dias do fés 
de abril de mil novecentos e setenta e nove. Eu,  11 

Sebastião Pereira dos Santos, Escrivão de Policia Fe•eral,/ 
lotado e em exercício nesta Delegacia da Zona da Mata, o da 

tilogrefei e assino".///////////////////////////////////// 

—...permew - 
Sebastiao ereirá dos tantos 
Escrivão de Policia Federal 



/-/E.O. /K55, pq175/02.9t 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

CARIMBO DA ES,  Crief 

DATA ,111.>fillildr1;°' 

DE: 	B. HORIZONTE 	MG NR. 1066 	Pls. _ DL 0 5104 	Hr. 14,15 

RECEBIDO DE:  BHE 	050479 	Às 	1440  Por  GL/AF 	° 
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254/DELOPS 050479 PT SOL INFO OQC AUD MIL 4e CJM REF OLGA 

DARC PIMENTEL VG FA MARIO PIMENTEL ET OLGA SILVA PIMENTEL VG DLN 

080348 GOZAS PT 	' 

SR/MG  
Á I' 

41‘  I. 

k̀  

414 



jogaç uiz 
da Secretari 

P' 

Fe 

SECRETARIA 

JUSTIÇA MILITAR 	116 O. Il/C54 P176/2g6 

AUDITORIA DA 4§ CJM  

OLGA D'ARC PIMENTEL:- Denunciada em 29/10/68, na Proc. nº 57/68, coma inc. 

art. 38 de DL nº 314/67. Julgada em 24/6/69, foi absolvida por maioria de / 

vetos. Em havendo apelada e Dr. Proc. Militar, o STM, em sessão de 15/10/69, 

reformou a Sentença, pÊ cendená-la à pena de seis (6) de detenção, inc. na  

art. 38 de DL nº 314/67. U STM, em 27/10/71, conf. termas Rd n.12 2452, de... 

29/10/71, deferiu petição da marginada 	declarando extinta a punilibidade, 

pela prescrição, nus autos da Apelação n° 37.355. Em jul§adó o Acórdão de / 

STM. O 1,j Bt1 de Guardas (Ria-RJ), através de of. nQ 117 S/2, de 17/12/70 , 

esclareceu que a acusada em tela deixou de ser posta em liberdade ae termi-

na de sua pena, par ter prisão preventiva decretada pela 151 MUCi. do Ex. eia 

19 CJM (Ria-RJ). 

• 



Juiz de For e abril de 1 

r- 

el. Juventude Neres da 
APF/C.505.3 

1-1£.0.1K55I rlpfc256 

SR/D2FAIG — DkadsGACIA DA ZONA DA MATA  

Assunto: OBGA D'ARC PILÂNUL 
Referência: Radiograma ns 254/DLOPS/bR/DPF/kG 
Informação: (presta) 

Senhor Delegado, 

• 
Jim cumprimento ao despacho exarado no Radiograma de 

referencia, informo a 	o que foi apurado junto è 'Secretaria / 
da 41 Circunscrição Judiciária Militar, desta cidade: 

1. OLGA D'ARC PIIiiÀNTÃL,  brasileira, natural de Goi—
ás/GO; nascida em 08.03.48, filha de uário 2imentel e Olga Pimen —
tel. Foi denunciada em 29.10.68, no Processo nía 57/68 — 41 CJM, co 

mo incursa no art. 36 do Decreto—lei nº 314/67. Julgada em 24.6.69, 
tendo sida absolvida por maioria de votos. Fda havendo apelado o Dr. 

Procurador Militar, o SB" em sessão de 15.10.69, regormou a Sentei 
ça, para condená—la è pena de seis (6) anos de detenção, como incur 

sa no art. 38 ao mesmo Decreto—lei. O Sí,, em 27.10.71, confirmou/ 

10 	os termos do Rádio nit 2452, de 29.10.71, o qual deferiu a petição/ 
da murfinada, declarando extinta a punibálidade, pela prescrição, 
nos autos da Apelação n2 37.355. :::ta julgado o Acórdão do STm. O 12 
Batalhão de Guardas da cidade do Rio de Janeiro/RJ, através do ofi 
cio nº 117-5/2, de 17.12.70, esclareceu que a acusada em tela de 

xou de ser posta em liberdade ao término de sua pena, por ter 
são preventiva decretada pela lê Auditoria do Axercito da 14'CJ 

o que me cumpre informar. 



 	M .0 3)/1 55, r.j14,32.gb 
CONFIDENCIAL 	  

N1711:k 
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

	 memial."1" 

I. Ex — 4.2  R M 	 juiz de Fora, MG, VI de 	março 	197 	 

SEGUNDA SEÇÃO 

INFORMAÇÃO N.. 4A 	/ 7 / E 2 4a. RM 

I. ASSUNTO 	: ARROMBAMENTO DE VE!CULOS 

2. OR IGEM 	: 4a RM 

f,)C1/.  
3. DIFUSÃO 	DPF,P,17.M 	/1,1 

, 

4. DIF. ANTERIOR: 

5. REFERÊNCIA : 

6. ANEXO 

Tem sido observada a incidência de arrombamentos de veículos parti-

culares, aparentemente com o intuito de apenas roubar toel-fitas. 

Segundo informes colhidos, são suspeitos de praticarem os assaltos 
. 

viciados em tóxicos, que trocam o produto do roubo por toxlcos,para fins 

de consumo. 

	

Figura como principal suspeito o individuo con 	di.los'QCOLEI", 

cujo nome e RICARDO CAMPOS JORDÃO, morador "a Rua ;:m+o 	_o, 975, Pr,+r 

711, nesta cidade. 	 frso 

0o0o0o0o0o0o0o0e0 

I CONFIDENCIAL 11••=1.111=11.1.•• 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 12-Dec 79.099177-R8AS) 
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W.0.1 V5gIF:j12/a56 jooe 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

DE BRAS I L I A/DF 	224 	250 	03/04 	17,20 

DE EHE 05/04/79 	09,30 	LCR/ML 

CIRCULAR 	SRS ET DPFS 	URGENTISSIMO 

• NR 1017/01/Cl/DPF/030479 PT RETRM SGT ABRASPAS 214/DRF/250379 

FUGA DE PRESOS/DRF SOL RETRM TODAS DEPENDENCIAS POLICIAIS BIPT REL / 

PRESOS EVADIDOS DA DRF DIA 250379 BIPT JOSEH LUIZ DE CARVALHO  VG FO 

ANTONIO ALVES DE CARVALHO ET MARIA CLARA CARDOSO DE CARVALHO PT JOAO 

JOSEH DE SANTANA  VG FO PAI IGNORADO ET MARA MARIA DAS DORES DE ASSIS 
PT JAIME AOKI RODRIGUES  VG FO SANTIAGO RODRIGUES ET MISTSUKI AOKI PT 

ELIAS ANDREH SILVA  VG FO RANULPHO ANDREH SILVA ET CARMEM SILVA PT EDIR 

FLORES VIANA  VG FO MARDOQUE FLORES VIANA ET EURICE DOS SANTOS VIANA PT 

EDENILSON NAVARRO DE FARIAS  VG FO WILSON DE FARIAS ET MARIA NAVARRO DE 

FARIAS PT CARLOS ELIAS MACIEL  VG FO ELIAS MACIEL ET MARIA MADALENA MA 

CIEL PT PAULO CESTR DANTAS MUNES  VG FO JORGE DA SILVA NUNES ET INA JAN 

DIRA DANTAS PT MARCOS SILVA DOS SANTOS  VG FO THEONIS MARIA DOS SANTOS 

ET MIRIAM SILVp, PT JOSEH LUIZ MATOSINHO  VG FO LUIZ MATOSINHO ET RITA / 

GONCALVES MATOSINHO PT COSME L. FERREIRA  VG FO PAI IGNORADO ET MARIA / 

BENEDITA FERREIRA PT LUIZ CARLOS MOREIRA  QUE TAMBEM USA NOMES PAULO / 

• HENRIQUE DA SILVA  ET JORGE LUIZ DA SILVA  VG FO DALCI MOREIRA ET MARIA 

SEBASTIANA LUISA PT JORGE LUIZ MORAIS PACHECO  VG FO GERALDO PACHECO / 

LORO ET ANTONIETA DE MORAIS MACHECO PT AMILTON PACHECO  VG FO JORGE PA_ 

CHECO ET ANGELINA MARTINIANA PACHECO PT RAIMUNDO NONATO PIRES VIANA / 

FILHO  VG FO RAIMUNDO NONATO PIRES VIANA ET IZETTE FARIA VIANA PT JULIO 

CESAR HASCHE  VG FO MILT 	lASCHE ET DEOLITA LOURDES HASCHE PT FERNANDO  

LISBOA BRASIL ET CANDI 	SIUZA LISBOA PT DRF/SSP/RJ DEL POL SEBASTIAO 

CAETANO GOMES PT 
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Juiz de Fora, MG, 
... 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

1. Ex — 4.3  RM 

SEGUNDA SEÇÃO 

NaAcco 	197 

ria .1  lir' 52,C. J if L 7.6 

INFORMAÇÃO N.. gs 7  9 / E 2 4a. RM 

1. ASSUNTO 

2. 0k ICEM 

3. DIFUSÃO 

4. DIF. ANTERIOR: 

ROUBO DE ARMA 

4 RM 

102B1-172BLog-42GAC-4QEs dOMec-30CiaGd-12qCSM-HGeJF-
CRO/4-DRS/4-PqRArmt/4-42  elRem-SFID2/4 -29BPM/ 
MG-714DelRegSegPub. 

5. REFERÊNCIA : 

1 6. ANEXO 

MN. 

Atravós o 22  Sargento MJIZIO REIS NETO, do Cmdo 4§ RM, chegou ao 

conhecimento desta AI, que sua residência foi assataW 	entre ou 
c-,P• 

aros objetos roubados, encontrave um revolve .starc, AURU4:',\ cali- 

(\ 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o P. E Ç 

Q 

CONFIDENCIAL 

bre 32 1J, de ne 783873. 

• .2 4. Ar.exturr4.4•1-41." 1A.. 19_naan 70 nooe77_rmA Q1 



HE. D. ilt:59,f, JIS 2/02.g6 (7  t ,  

.000001, 

Juiz de Fora, MG,/14..de....f.n.ÜAÇO 

1 I 4 

197..q 

MiNISTiSIO DO EXÉRCITO 

I. Ex — 4.' R M 

SEGUNDA  SEÇÃO  

I. ASSUNTO 

2. ORIGEM 

INFORMAÇÃO N.° 	/ 7 9 / E 2 4a. RM 

: EXTRAVIO DE IDENTIDADE MILITAR E ARMA DE PORTE INDIVI-
DUAL 

: 44 DE 

3. DIFUSÃO 	: 102BI - 17Q B Log - 4Q GAC - 4Q Esqd C Mec 	34 Cia Gd - 
124CSM HGeJF GRO/4 - DRS/4 - PqRArmt/4-,. 4Q Pel Rem 
SFIDT/4-DPP/DZM-2QMMG-70DelRegSegPub. 

4. DIF. ANTERIOR: — 

S. REFERÊNCIA : 

6. ANEXO ••• 

miemilen••••••••••••••• 	 •••••• 

1. JESUS DAS GRAÇAS MALDONADO GAMA, Cap QEM, 020652901-8, servindo 
no IIE, Gu do RIO DE JANEIRO-RJ, participou ao Of SmpDia do Cmdo 	4g 

.CJE que: no dia 23 Fev 79, por volta das 2330 hs, quando se encontrava 
na Pizzaria Brunella's, no altO da Av Afonso Pena - BII/MG, teve sua 

carteira roubada; no interior da mesma encontrava-se, entre outros, os 
seguintes pertences: sua identificação militar e 1 (uma) Pistola Be-

retta Mod 950-B, Cal ;35, de nQ E-21720, de sua propriedade. 

2. No dia 24 Fev Fev a carteira foi encontrada 	os seus 
pertences, com exceção do dinheiro, arma e doe ntw•essoa 

c 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 



6 ANEXO 

1
CONFIDENCIAL 

 i-le.o.iKss,08342á 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I, Ex — 4.. RM 

SEGUNDA SEÇÃO 

1. ASSUNTO : 

2. ORIGEM : 

3. DIFUSÃO • 

4. DIF. ANTERIOR: 

5. REFERÊNCIA : 

PEDIDO DE BUSCA N.o O ?g / 7 / E 2 / 4a. RM 

TEBRAT. 

4a RM 

DPF/frDZM 

1. DADOS CONHECIDOS 

A firma TFBRAT,, localizada neste município, absorve a produção da 

Fábrica de Tecidos BERNARDO MASCARENHAS. 

O cdvoydo nUSTON JONES PAIVA, na reunião realizada dia 12 Mar 70, 

no Ministério do Trabalho, apresentou uma opção de compra das ações da 

referida Fabrica. 

DADOS SOLICITADOS 

a. Relação das pessoas integrantes 
r/Q 

b. Outros dados julgados táteis. 
1.D 
'W 

\33 
0o0o0o0o0o0o0 

1 
CONFIDENCIAL 1 

Juiz de Fora, MG,  15  de 

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



e de A. Nunes —APF— eli 

MA.- DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

. O .it/ C59, e t, j/ 2, g 

Do: Agente de Policia Federql Hélio José de A. Nunes 
Ao: Sr. Chefe do Setor de Ordem Política e Social 
Asa: Relatório (apresenta) 

Senhor Chefe: 

Cumprindo determinações de V.S4, para apurar 
dados solicitados no PB n2 039, oriundo da 44 Região Militar, 
oqual solicita relação doá integrantes da direção da ZEBRAL, 

informo o seguinte: 

Diretor presidente, WINSTON JONES PAIVA,filho 
de Milton Braz  Paiva e Elsie Jones Paiva, natural de Belo Ho—
rizonte MG, estado civil solteiro, data de nascimento 13.2.41 
residente à Rua Fernando Lobo 120, portador do Titulo de Elei 
tor n2 27. 131/1424. 

Diretor, PAULO JOSÉ FAGUNDES BANDEIRA, filho/ 
de Armando Raposo Bandeira e Rosina Fagundes Neto Bandeiralna 
tural de Belo Horizonte MG, estado civil solteiro, data de nas 

cimento 12.12.39, residente Av. ProcOpio Teixeira 241, porta—
dor do Titulo de Eleitor 20.

/
V7/1422. 

,' Diretor E)4 cd ALYRIO CZAR MEIRELLES, filho de / 

Vitorino Meirelles e Abilia Alves Meirelles, natural de Juiz / 
de Fora MG, estado civil solteiro, data de nascimento 27.8.36, 
residente è Rua Barbosa Lima 185, portador do Titulo de Elei —
tor n2 20.155/1424. 

Ihformo ainda que, verifiquei em todos os seto 
res da área, nada consta contra os mencionados. 

o que me cumpre relatar. 
Juiz de Fora, 06 de •riI de 1979 

DPF-655 



CONFIDENCIAL 
NE. O.'/ 5.9, p.igs/õzg 6 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ÃbTADO D. MINAS GIIMAIS 
D.E.LÃGAGIA .Whi JUIZ D. FORA  

INFORMAÇÃO N9 025/79-DPF2/JFAG 

DATA 	 : 06 de abril de 1979 
ASSUNTO 	 TÃBÀAL 

REFERÊNCIA 	: Pedido de Busca n2 039/79-B2/42 Rk 

010 	ORIGEM 	 : 	Hü 
ÁREA 	 • - • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : 	• • • 

DIFUSÃO 	 )2/44 

ANEXOS 
. . • 

1. 	 Atendendo ao Pedido de Busca de referencia, informo 
a relação das pessoas integrantes da direção da TEBRAL em Juiz de / 
Fora/MG: 

a. Direttor-presidente - WINSTON JONES PAIVA, brasi-
leiro, casado, advogado, natural de Belo Horizonte/11G, filho de !til 
ton Brás Paiva e tasie Jones Paiva, nascido em 13.02.41 e residente 
à rua Almirante Barroso n2 194 - nesta cidade.- 

* 

	

	 b. Diretor - PAULO JOSis FAGURDÀãS BANDEIRA, brasilei 
ro, casado, natural de belo Horizonte/1G, nascido em 12.12.39,filno 
de Armando Idaposo Bandeira e Rosina Fagundes Neto Bandeira e reiden 
te è rua Santo Antonio n2 421, apt. 1001 - nesta cidade.- 

c. Diretor-executivo - ALYRIO Or;ZAR MÃIR.C.LIÃS, bra-
sileiro, casado, natural de Juiz de Fora, nascido em 27.08.36, fi-
lho de Vitorino Meirelles e Abilia Alves keirelles e residente àrua 
Sknto Antonio nº 1075, apt. 801 - nesta cidade.- 

fl4d fldïl  
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

1 - ASSUNTO 	FRENTE NACIONAL DE REDEMOCRATIZAÇXO FNR 

2 - ORIGEM 	SNI/ABH 

3 - CLASSIFICAÇÃO . 

4 - DIFUSÃO 	DZM = DTM = DGV/DPF/MG. 

5-RG NR 	: 04566/78 

PEDIDO DE BUSCA NR 109/78  

SI/SR/DPF/MG/02.08.978 

1. DADOS CONHECIDOS: 

1.1. O movimento denominado "FRENTE NACIONAL DL REDEMOCRATIZA-

ÇXO - FNR" estaria recebendo adesão, à sua campanha, de 
grande número de estudantes universitários do RIO DE JANEI 
RO, principalmente da Universidade Federal do Rio de Janei 

ro e da Pontifícia Universidade Católica. 
1.2. Segundo o Deputado Estadual LDB/RJ DARCY ALVES RANGEL, a ' 

FNR estaria estudanto a possibilidade de formação de Comi-
tés de Frentes Estudantis, com o objetivo de reforçar sua 
campanha em todos os Estados. 

1.3. O mesmo estudo estaria sendo feito, com vistas ao Movimen-. 

to Sindical, estando as articulaç6es a cargo de ALMINO A-
FONSO. • 

2. DADOS SOLICITADOS: 

2.1. Levantamento visando detetar ações idgnticas as descritas 
acima, na Área de Minas Gerais 

2.2. Caso positivo, identificação da estrutura e dos membros 
componentes das atividades. 

2.3. Outros dados julgados 	. . 	. . . . . . 

      

• • • 

 

••••• 	•••• 	••••• 

• • • • 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA DA ZONA DA MATA 

1-1é.0.0sg,f.j8)/ ,2,_g 10, 

Do: APF. José da Conceição Gonçalves 
Ao: Sr. Chefe da TOPS 

Assunto: FRENTE NACIONAL DE REDEMOCRATIZAÇÃO 

Sr. Chefe 

De ordem de V.S4,cumprindo as determinações 

do PB anexo,cumpre-me informar que,embora haja uma inquie-
tude por parte dos estudantes da universidade federal local 

(UFJF), sendo que várias convenções foram realizadas,várias 

reuniíSes no Campus Universitário,e por ultimo no Diretório 

Central Estudantil (DCE),situado à rua Floriano Peixoto , 

esquina com Av. Presidente Vargas. 

De todos os assuntos debatidos , os mais 

destacados foram: O Sistema de Governo,A posse do Sr. Pre-

sidente,OSistema Penitenciário,Os Orgãos de Repressão, es-

pecialmehte o DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL,bastante cri-

ticado. 
Outrossim,esclareço que tais reundl&es manti-

veram-se em um clima moderado,apenas com um pequeno grupo 

de alunos, sem causar impacto a população,não havendo adesão 

ao grupo por parte de populares que ali se encontravam. 
No mais, encontra-se a cidade em um ambiente 

calmo,sem pichações,semp anfletagens ou passeatas. 

Era o que tinha a informar. 

Jàiz de Fora,16 de março de 1979 

(.1:Ü da C. gerafaives 
Apite ia Paliara Federal 

Matricula 2 41 7 3 2 7 
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CONFIDENCIAL llE.0./K5stP3430 6  

DATA 

ASSUNTO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SINAS G2.1.-iAIS 

Di.:L£GACIA aL JUIZ Dr: ).tiA  

INFORMAÇÃO N9 018/79-D.P22/JdilÁG 

20 de março de 1979 

FRrATÃ NACIONAL 1-)£1.14A R£D124.0CRATIZA40 

REFERÊNCIA 	• Pedido de Buuca nº 092/78-2/411 BK 
ORIGEM 	 • DZk/MG 

01, 	
ÁREA 	 • • • • 

DIFUSÃO ANTERIOR : SNI/ABH 
DIFUSÃO 	 • 4010kal  
ANEXOS 

1. 	Com referência a "frente nacional de redemoci,.:tização", 

foi apurado que, embora haja uma inquietação por parte dos estudas 
tes da Universidade Federal de Juiz cie fora, sendo que varias con-

venções foram realizadas no Campus da Universidade e reuniões dos 

estudantes no DCÀ, foi apurado que os assuntos debatidos e mais des 
tocado foram " o sistema de Governo, a pouse do novo ,;)residente, o 
sistema Penitènciaria e os órgãos de Repressão". As reuniões menti 
varam-se em um clima moderado, apenas com um pèqueno grupo de alu-

nos, sem causar impacto a população, não havend• adesão ao grupo / 

por parte de populares.- 

DPF-1139 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

1. Ex — 4.° RM 

SEGUNDA  SEÇÃO  

‘ie Fora, MG, J2 de 	 .tç) 	.475 

I. ASSUNTO 

2. ORIGEM 

3. DIFUSÃO 

INFORMAÇÃO N.o 12/1  / 79  E 2 4a. RM 

: PARECER SOBRE ORM DA. IMPRENSA NANICA 

: 	CIE (Inf o nº 185/79-E2/4aDE, de 26 Mar 79) 

• 
• 102BI-42GAC-1752BLog-4QEsqd0Mec-30CiaGd-2Q 1612 e 112BPM/ 

MG - DPWDZM  

4. DIF. ANTERIOR: — 

5. REFERÊNCIA : 

• 
6. ANEXO ; C6pia de noticiário de jornal 

• 

a. úlversos jornais da imprensa "nanica" ("alternativa") vêm yromo-
vefloo, digo, produzindo reportagens altamente contestadoras, ofensivas 
t c.)volução de 64, ás FA e, em outros casos, atentat6rias à moral 	e 
aos bons costumes. 

2. Quando da tomada de qualquer tipo de providgncia contra os 
cessos da liberdade irresponsável de que se valem essas órgãos da 
prensa escrita, são ouvidos os comentários mais contraditórios a reL 
peito do assunto. Entre esses, é comum ouvir-se - ou até se ler em u, 
aumentos de elementos de elevado nível de formação jurídica - que a 
pequena tiragem desses jornais desaconselharia uma ação contra os mes 
mos. 

3. Diversos dados foram e continuam sendo levantados colitra esses 
mmentos tentanto mostrar, por exemplo, c. 	 da abecbura de pre 

zr?nente para um jornaleco de pequena tiragem, que seria utilizado por 
I 	de maior tiragem ao publicar reportagem semelhante. 	be;:t 
ouse ncnjecto a recente reportagem difamando os DOI-CODI 	 pe 
ia 	a "VEJA" (com mais de 300' mil exemplares) após o ";,auesso" de 
reportagem semelhante publicada em 1978 pelo "nanico" "EM TEMPO". 

4. A esses argumentos positivos vem se somar, agora, trecho do  
reter do Promotor MARIO MATOS CORTEZ, da 20 Auditoria do Ex6rcito,pu= 
blicado pelo "0 ESTADO DE SÃO PAULO" em sua edição de 08 Áar 79. 	No 
documento citado, aquela autoridade, demonstra com~ividade 	e 
propriedade jurídica, a evidente miopia daquelep, ► W1A 	*ngenuidade 
ou má-fé, insistem em julgar apenas - pelo efeiW o - elito 	etido po 
los jornais, em atos dessa natureza. 

)03 
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MEIR 

romotor confirma 
LSN contra jornal 

• O promotor Mário Matos 
Cortez, da 2' Auditoria do Exér-
cito, em parecer entregue ao 
juiz Alfredo Duque Guimarães, 
sustenta a competancia da Jus-
tiça Militar para processar e jul-
gar os jornalistas do jornal "Re-
pórter", porque "não padece de 
maiores esclarecimentos a cer-
teza de que a conduta dos acu-
sados está tipificada nos princí-
pios regentes da Lei.de Segu; 
rança". 

Na audiancia em que foram 
Interrogados os jornalistas Luiz 
Alberto Serra de Bittencourt, 
Luiz Augusto de Azevedo Gollo, 
Francisco Martins Pinto Júnior, 
Alexandre Solnik, Clarice Nis-
kier e Márcia de Almeida Rodri-
gues, denunciados corno incur-
sos no artigo 45, Incisos I e V da 
Lei de Segurança em vigor, o 
advogado Luiz Celso Soares re-
quereu ao Conselho Permanen-
te de Justiça a excessáo de com-
petancla daquele juizo para 
processá-los, por entender que 
os delitos a eles atribuídos de-
vem ser apreciados pela Lei de 
Imprensa. O juiz Alfredo Duque 
Guimarães encaminhou a petl-
çAo ao representante do Minis- • 

' tério Público para.se mani-
festar. 

Em seu parecer, diz o pro-
motor: "E" Inequívoca a Inten-
ção dos componentes do jornal 
em indispor o povo contra as 
autoridades e entidades públi-
cas, Injuriando-as, caluniando-
as e difamando-as, através da 
publicação de artigos tenden-
ciosos e deturpados, conduta 
essa de natureza nitidamente 
subversiva. Envereda pela linha 
contestatória, merca de campa-
nha pertinez, Insidiosa e siste-
mática, bastando compulsar-se 
outros exemplares do mensário 
em apreço para constatar-se tal 
. tenção." 

Prossegue o parecer da pro-
motoria: "Sobre a pequena pe-
netração do jornal na massa 
popular, pouco ou de nada 
adianta tal afirmativa, pois o 
que a lei pune ê a intenção 
deliberada de agir delituosa-
ménte-, e não a maior ou menor 
amplitude alcançada pela di-
vulgação dos artigos altamente 
ofensivos às autoridades públi-
cas". Conclui a promotoria: "A 
linha de conduta do jornal ense-
ja, sem sombra de dúvida, a 
formação de antagonismos e, 
em conseqtlancia, a criação de, 
ódios e descontentamentos, tu-
do dentro dos postulados sub-
versivos". 

dildrmieeenie 
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

N. 	200/DRBP/78 

Assunto 	prisão em flagrante por porte de "maconha" 

Secretaria de Estado da Segurança Bíblica 

Serviço 	32e Delegacia Regional de Segurança Pública 

UBÁ, MG, 09 de novembro de 1978 

Senhor Chefe, 

II • 

Apraz-me dirigir a V. Sa. e na oportunidade comunicar que no 	dia 
07/11/78, ás 17 horas, prendemos e autuamos em flagrante delito, cinco elementos 
pela prática do crime previsto no Art. 281 do C.P.B. combinado com o Art. 12 da 
Lei 6.368 de 21/10/76, os quais se seguem: 

MAYRTON EICHERIF MAIA, brasileiro, solteiro, estudante, cor branca 
com 20 anos de idade, nascido em Ubá-MG aos 16/10/1958, filo legitimo de 	Jose 
Micherif Maia e de Maria Corina Micherif Maia, residente em Juiz de Fora, Bairro 
Jardim Glória, á Rua Uruguaiana, 78, apta 03; 

SILVÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA,brasileiro, casado, cor branca, amiliarde 
gráfico, com 24 anos de idade, nascido em Rodeiro-MG, aos 19/06/1954, filho legí-
timo de Lourival de Oliveira e de Maria Teixeira da Silva de Oliveiral  residente 
em Ubá MG, á Rua Cecilia Draga, 121, Bairro Santo Antônio; 

IuLISBERTO GOMES, brasileiro, solteiro, cor branca, estudante, com 
18 anos de idade, nascido em Ubá-MG, aos 09/08/1960, filho legítino de Felisberto 
Gomes Alves e de Judith Braga de Carvalho Gomes, residente em Ubá-MG, a Rua Santo 
Antônio,360; 

PAULO ARANTES DA SILVA BOTELHO, brasileiro, solteiro, cor branca, es 
tudante, com 18 anos de idade, nascido em Ubá-MG aos 02/09/1960, filho legítimo de 
Adjalme da Silva Botelho e de Meyre Vicentina Arantes Botelho, residente em Ubá -
MG, á Rua Santa Cruz,370; 

JÚLIO CÉSAR GOMES, brasileiro, solteiro, cor branca, estudante, com 
19 anos de idade, nascido em Ubá-MG aos 20/12/58,filho legítimo de Felisberto Go-
mes

. 
 Alves e de Judith Braga de Carvalho Gomes, residente em Ubá-MG, a Rua Santo 

AntOnio,360; 
Informamos ainda ter sido encontrado com os autuados, quantidade con 

siderável da denominada "merco cuja substancia encaminhamos para exame no Ins 
tituto de Criminallstica em 	o Horizonte. 

Ao ensejo, protestos de estima e consideração. iudo 

DR.JAIRP 	FILHO 
DELA ADO DE POLÍCIA 

Ilma.Sr. 
CHEFE DA POLÍCIA k.WERAL/DIVISIO DE TÓXICOS 
JUIZ DE FORA - MG  

10/ MG 
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SECRETARIA DE ESIADU DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS 
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO., 
PRODEMGE CADASTRO CRIMINAL HE•V•ivhsgfig,kg 

RONTUARIO 240382 000 NUM.INICIAL 
EG. GERAL 	1951356 9 
LOME 	 EDILIO XAVIER DE 	 SBNOME OLIVEIRA 
FILIACAO 	ORESTES P. DE OLIVEIRA/ALICE X. DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO O5/O5/41 	SEXO M 	 CUTIS O 
NACIONALIDADE BR 	 NATURALIDADE MG ESPERA FELIZ 
RESIDENCIA 
ALCUNHA 
OUTRO NOME 	N 
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ANU.D 
	

MIN.D 
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ANU.E 	 MIN.E 
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JUZ DE ORA,  Oà 'Outubro 	/ 1991 

RIV r. Dg POLNIA 

asse especial . chefe do posto de identifi-

CsÇs0 civil e criminal - JUIZ DE ?CP* - MG. 

• 

1-1E101K5,p.jokg6 
SECRETARIA DE ESTADO ¡IA SiGURANÇA PURTICA DE MTNAR GnRAIR 

SÉTIMA DELEGACIA REGIONAL DE SEGURANÇA PU9LICA - JUIZ Dn FORA. 

POSTO DE IDENTIFICA* CIVIL R CRIMINAL. 

Ilmo. Sr. Bel. 	  

DD. DELEGADO:  DEPARTAMENTO DE  POT-ICIA FEDERAL 

4 
FOLHA DE ANTRCEDENTES CRIMINAIS 

RG. 

NOME DO IDRNTIFICADO: 

 

EDILle XV/L.1ER  DE oLTVEIRA 

 

  

PILHO DE : 	
Orestes P. de Oliveira 

Alice X. de Oliveira 
2 DE : 	  

NATURAL DE : 	Espera Feliz - MG 

DATA DE NASCIMENTO 

 

05 / 05 / 41. 

 

  

O qual figure nos arquivos criminais do Portc de 

ficaçíio civil e criminal desta delegacia regione' ''flb o 

ne? 	-x.x-x - x-  , constando em seu prontuário os wynl- 

WINTES CRIMINAIS constantes no verso desta folha. 

• 



Juiz de Fora, tubro de 1991 

1-100.1K55,10.jggio6  

Ir:FORMAÇÃ) 

" NADA MAIS COTA A U RESPEITO " 
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AO D -•• 	A 

asse especial - chefe do posto de identifi- 

caça() civil e criminei - JUIZ Pr Pcp1 	r,;* 

hkAiVr59,Vjg6 
SECRETARIA DE ESTADO eASCURANÇA PUIVICA DE MTMP; WMAT 

SCIMA DELEGACIA REGIONAL DE SEGURANÇA PUTRLICA - JTII7, Dn POPA. 

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. 

ILmo. Sr. Bel. 	  

DD. DELEGADO: 	 PCTICIA FEDERAL 

FOLHA Dn ANTECEDENTES CRIMINAIS 

RG. 

NOME DO IDENTIFICADO:  OSMAR PEREIRA 

FILHO DE : 	Jose Pereira 

E DE : 	Zilda pereira 

  

NATURAL DE : 	Maringa - PR 

DATA DE NASCIMENTO 

 

21 	 10  / 51 

 

  

O qual figure nos arquivos criminais do posto de identi-

ficação civil e criminal desta delegacia regional sob o 

ne 	 ""'x'x'x', constando em seu prontuário os ANTECE- 
/ 

DENTES CRIMINAIS constantes no verso desta folha. 



" NADA MAI S CONSTA A SEU RESPEITO " 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

g 	. 
SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

~--  
RADIOGRAMA 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 
 

DATA 

NR. 	3151 	Pls. 	'40 	Dt.0609 	Hr.i 740 DE:
B. HORIZONTE MG 

RECEBIDO DE:..D.GV 	.0809.29 	Às 11.00 	Por- GL/AN 	  

E
n
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CIRCULAR 
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462/79 DELEFAZ/SRDPF/MG DE 060979 PT RERA 234/79 VG 

220$79 DELEFAZ/SR/DPF/MG VG COM CONCESSAO HC FVR EDILIO XAVIER DE 

OLIVEIRA VG PELO QUE MANDADO PRISAO SERAH DEVOLVIDO VG SUSPENDENDO SE 

DILIG SENTIDO PRENDE LO PT 	 / 
, 

SRMG 	
‘fp` 

(11411,  

1° (d 

( 

CT- 220679 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

' DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 	',j/ 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM M.G. - B.H. 

Of. nº 1806/79/CRP/SR/DPF/MG - B. Horizonte, ^^/junho/79 

Ref: Oficio nQ 346/4V/79 de 21/06/79 

\-

M  . 	D. P. F. - SRIM. 

g%.1C;a da Zcca da Mr. 

PROTCCOLO M.  

Juiz de F7.3,•-a !..' '19  Lip Gli 2 f t  

Rubrica • 	' 

111 	 Senhor Chefe, 

Com este, encaminho a V. Sa., cópia xerox 

do expediente acima referenciado, acerca da prisão preventiva 

decretada contra EDILIO XAVIER DE OLIVEIRA e OSMAR PEREIRA, / 

bem como a apresentação dos mesmos 'aquele Juizo, 

Na oportunidade, reafirmo a V. Sa., 	os 

meus protestos de consideração e apreço. 

el.Walderrn"?.roch 

Coordenador Regiona Policial 

Ilmo. Sr. 

Dr. João Cândido Delfino 

DD. Chefe da D.Z.M. 

JUIZ DE FORA - MG 
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NEWTON MIRANDA DE OLIVEIRA 

iz Federal da Quarta V 

Ao Ilmg. Sr. 

DR. ALCEU ANDRADE ROCHA 

DD. Superintendente da Policia Federal 

Rua Guajajaras, 112  1.268 
CAPITAL 

ci. 
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De:ea..do de Policia Fadarei 
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/-/E, 0,1 V(50,1". 070'0 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL — 1.• REGIÃO 

SEÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Oficio nº 346/4V/79 
	

Belo Horizonte, 21 de junho de 1979. 

• 
Senhor Superintendente, 

Solicito a V.S.11. as necessárias provi 

d'encias para que os acusados EDILIO XAVIER DE OLIVEIRA (filho 

de Oreste Paulo de Oliveira e de Alice Xavier de Oliveira) 	e 
OSMAR PEREIRA (filho de Jose Pereira e de Zilda Pereira), cuja 

prisão preventiva foi decretada conforme mandados em anexo, se 

jam apresentados neste Juizo, no dia 13 de julho do ano em cur 

so, às 13:30 horas, a fim de serem interrogados. 

Na oportunidade, reafirmo a N:S4, OS 

meus protestos de consideração e apreço. 

e  z,-- 

Mod. 1.02 - 	- MG 
	

Departamento de Imprensa Nacional -- 



NEWTON MIRANDA DE (=mu 
JUIZ FEDERAI; 

Ks.g,p. 006 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL — 1.. REGIÃO 

SEÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

4s  VARA 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA 

O Sr. Dr  NEWTON MIRANDA DE OLIVEIRA 

MM. Juiz  P e deral da Quarta  

 

Vara desta Seção Judiciária, 

  

na forma da lei e em pleno exercício de seu cargo. 

• MANDA a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ou autoridade policial, a quem 

fOr este apresentado, indo por Ce assinado, que PRENDA e RECOLHA a.Q. prigasIdio  
próprio o acusado EDILIO XAVIER DE OLIVEIRA (filho de Oreste 

Paulo de Oliveira e de Alice Xavier de Oliveira), residente  

na Quadra "C", Casa 11, Manaus- AM., 

	 CUMPRA-SF, penas da lei, visto este Juízo, em 

despacho fundamentado nos arte.  311 e  312 do Código de Processo  

Penal, proferido no dia 19 do pies em curso,  	  

• 
haver decretado a PRISÃO PREVENTIVA dias  e  acusad.0  	'no processo a que 

responde 	 nesta Vara 	por crimes capitulados nos arte. 334v  ca - 

put, e § 12, letras o e  d, e 333 do Código Penal (Ação Pe- 

nal -- processo n2 1097/VII/79 

e em que  este Juizo acolheu a representação do M.P.P. para de 

cretar a custódia ora determinada. 	  

Belo Horizonte, 21 vinte e um  ) ( 	 ) de  	11 21 h  °  de  19 79  

(
mil  novecentos  e setenta e nove 	

) 

--Técnico Judiciário "A" - -- - datilografei e 

--RAFLES RUGGIO----- 
Chefe da Secretaria, subscrevi. 

41 Vara. 
Departamento de Imprensa Nacional -- 

ci. 

eu, 



E 	--Técnico Judiciário "A"s 	 datilografei e 

eu, --RAPLES RUGGIO- 	Chefe da Secretaria, subscrevi. 

WTON MI DA DE OLIVEIRA 

HE,O.IK594,-r7002.96  

4215"  
,010 	• 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL — 1.. REGIÃO 

SEÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

—4-1I—VARA 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA 

O Sr. Dr.  fiswTON MIRANDA DE OLIVEIRA 

MM.Juiz  Federal  da Quarta 

na forma da lei e em pleno exercício de seu cargo. 

 

Vara desta Seção Judiciária, 

 

• 
MANDA a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ou autoridade policial, a quem 

fôr este apresentado, indo por Ce assinado, que PRENDA e RECOLHA a.o....p.resí.die 

próprio o acusado OSMAR PEREIRA (filho de Jose; Pereira e de 

Zilda Pereira), residente no Conjunto Panorama, 21, Quadra 

16, Casa 11 — Belém—  PA. 

=EM 

	 CUMPRA-SE, penas da lei, visto este Juízo, em 

despacho fundamentado  nos arte.  311 e  312 do Código de Processe  
Penal, proferido no dia 19 do mgis em curso. 	  

Mn. 	 --••••• 	- 

• 	
haver decretado a PRISÃO PREVENTIVA desffl 	acusad  O  , 'no processo a que 

responde 	 nesta Vara 	por crime capitulado no art.  33.4 3... ,e apitt  
e § 12 , letras "c" e "d" do Código Penal (Ação Penal --pro— 
cesso n2  1097/vii/79) 	  

e em que  este Juízo acolheu a representação do M.P.F.  para de 
cretar a custódia ora determinada. 

(  vinte e um Belo Horizonte,  21  ) de junho 

 

de1979. 	

 

( mil novecentos e setenta e nove  

ci. 	 44  Vara. 
JUIZ FEDERAL 

Departamento de Imprensa Nacional •—• 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

CARIMBO DA ESTAÇ 
E 

DATA 

DE:  B. HORIZONTE MG 

o 

NR. 1990 Pis. 120 	Dt• 22/06 Hr. 1 200 

ECEBIDO DE:  BHE/DVG 2106A); 1530  Por  GL/JH/AN 

SRS 	DPFS 

CIRCULAR 

234/79/DELEFAZ/SR/MG DE 220679 PT SOLOC 

ET PRENDER INDVD EDILIO XAVIER DE OLIVEIRA VG FO ORESTE PAULO DE OLI 

VEIRA ET ALICE XAVIER DE OLIVEIRA VG POSSIVELMENTE PODENDO SER ENCON 

TRADO MANAUS/ 

DE JANEIRO/RJ1 

EH PROPR DE 10 

JUSTICA FEDER4L 

ET PRENDER 0Sg 

CONJUNTO P 

PRISAO PREV 

CTIVOS 4D 

A QUADRA ASPASC ASPAS VG CASA 11 VG OU AINDA NO RIO 

RUA JAPUARA S/N RICARDO ALBUQUERQUE PT CONSTA QUE NOM 

RTADORAS EM MANAUS/AM PT PRISAO PREVENTIVA DECRETADA 

G VG PRATICA DELITO PREV ART 334 CP PT SOL TAMBEM LOC 

R PEREIRA VG FO JOSEH PEREIRA ET ZILDA PEREIRA VG RES 

NR 21 QUADRA 16 CASA 11 VG SELEM/PA PT IGUALMENTE 

ECRETADA JUST FED/MG VG CRIME ART 334/CP 	RESPE— 

RA ESTA SR/i1G PT 

SR/MG 	

/II 
O' 1( 

\Y"' 
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ONFIDENCIAL 

ilf.0.1K5g,f,21006 
£;?3"  

CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS 
Goiânia/Go  27  / 04  /79 

1. ASSUNTO : EDILIO XAVIER DE OLIV.EIRA 

2. ORIGEM 	SI/SR/DPF/G0 

3. CLASSIFICAÇÃO 

4. DIFUSÃO : DPF2/JF - Juiz de Fora-MO 

5. DIFUSÃO ORIGEM 

6. REFERÊNCIA : Rádios ngs. 274/5/79=DZM - de 25.04.79 

7. ANEXO 	: a. Xerocópia do Flagrante ng 32/76 -(20 folhas) 

b. Xerocópia Relatório IPL 32/76 (03 fls.) 

ENCAMINHAMENTO NQ 0085/79-SI/SR/DPF/G0  

- Em atendimento .à solicitação contida nos do-

cumentos da referencia, este OI encaminha o constante do anexo 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

a. 



URGENTE 
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Slip2F/LG — DÃLSGACIA DA ZONA DA LATA 

Juiz de Fora, 08 de maio de 1979 

OfR. nº 460/79—DZL/D22/LG 

Assunto: Desclassificação de Documento Confidencial (solicita) 

Senhor Chefe, 

Ãsta Delegacia de Policia Federal na Zona da data do 
Departamento de Policia Federal em minas Gerais, na forma do que 

dispõe a Instrução Nolmativa no 03/DG/78, em seu nº 7, letra "d" 
solicita desse SI/SE/D2F/GO, a desclassificação do üncaminhamen= 

to ns,  0085/79—SIM/D2i/G0, de 27.04.79—Confidencial, para osten 
sivo, a fim de inserção nos autos do lia, nR 33/79—DhL/D2FAG. 

No ensejo, renovo a V.Sa. meus protestos de conside—

ração e apreço. 

Bel. Jog 	ndido Delfino 
Delegado d Polícia Federal 

Titular da DZL/DPFM 

IlmR. Senhor 
Delegado de Yol Federal — Chefe do SI/SR/IWF/G0 

Goiania — GO  
JCD/jnr. 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
• MJ-DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL  

SUPERINTENDÊNCIA REGIWAL EM GOIÁS  

Oficio n2 0012/79-SR/GO 	 Goiânia, 11 de maio de 1.979 

Senhor Delegado, 

Nos termos do vosso oficio n2 460/79-DZM/DPF/MG 

e com respaldo nas normas em vigor que trata de Documentos Sigilo-/ 

aos, cancelamos o respectivo grau imposto no ENCAMINHAMENTO 	n2 

0085/79-SI/SR/DPF/GO, de 24.04.79-CONFIDENCIAL enviado tão sOmente 

a essa Delegacia, para que possam os seus anexos serem juntados nos 

autos do IPL n2 33/79-DZM/DPF/MG, depois de devidamente descaracte-

rizados. 

Na oportunidade renovamos a Vossa Senhoria pro-

testos de estima e censideraggo. 

Ilmo. Sr. 

Bel. JOn0 CANDIDO DELFINO 

MD. Delegado de Policia Federal - titul,Arda DZM/DPF/MG 

JUIZ DE FORA/MG  

DP -258 
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 	

14°  4011111.11.  

\\ DE CRASILIA/DF 	205 	352 	300479 	17,00 

DE EHE/020579 	11,00 	LCR/IL 

CIRCULAR 	SRS ET DPFS 	URGENTISSIMO 

NR 066/GAB/300479 PT REFERENTE RECENTE ENVOLVIMENTOPRATICA 

CONTRABANDO ARFAS ALEM PARAIBA/MG ET JFORA/MG CEM COMO VILOPOLIS/RJ 

ET POSSIVELMENTE SP VG COM MERCADORIAS SOFISTICADAS ORIUNDAS ZF/MNS/ 

VG INDIVIDUOX EDILIO EDILIO XAVIER DE OLIVEIRA VG ERAS VG DLN 050541 

ESPERA FELIZ/MG FO ORESTE PAULO DE OLIVEIRA ET ALICE XAVIER DE OLIVEI 

RA VG SOLT VG MEDICO VG COMERCIANTE VG CRM NR 568/AM VG INFO ALUDIDO 

CONTRAB APREES REG SR/DPF/GO VG MOTIVO TER SIDO INDIC IPL NR 32/76/SR 

• GO VG COMO INC ART 334 CPE PT EH POSSIVEL QUE AINDA SEJA SOCIC FIRMA 

MARTILOPES TURISMO VG EM MNS/AM PT DADOS COLHIDOS 1976 APRES NOM COMO 

PROPRIETARIO FIRMA EDMAR LTDA VG DESCOMHECENDO-SESUA SEDE PT ANO 1976 

REF FIRMA TEVE CAMINHA° APREENDIDO PELA SR/GO CONDUZINDO GRANDE CAR 

GA MERC CONTRAB COM PROCEDENCIA ZF/MNS/AM VG FATO QUE DEU ORIGEM AQUE 

LE IPL 32/76 PT DADOS ATUAIS REF SEU ENVOLVIMENTO IPL NR 078/79/DPFAZ 

SR/RJ VG INC ART 334 CPB VG COM MODIF INTRODUZIDAS LEI 4729/65 VG /// 

APREENS TAL CONTRAS COMO ESTABELECIDO BECO DO COMERCIO VG MANAUS/AM / 

VG IMPORTADORA ZURIQUE VG RES QUADRA C VG CASA 11 VG BAIRRO DE FLORES 

/MNS/AM PT RESP IPL TANDEM JFORA/MG VG IDENTICO EVENTO DELITUOSO VG / 

ONDE TEVE APREENDIDO OUTRO GRANDE CARREGAMENTO CONTRAD SUA PROPRIEDA 

DE VG COMPOSTO MERCADORIAS BASTANTE SOFISTICADAS ET RELEVANTE VALOR )4  

• 
VG CONDUZIDAS INTERIOR CARRETA FRIGORIFICA PLACA IX-9048/SP ET REM 

QUE PLACA IWW 8908/SP VG ACOMPANHADAS MANIFESTO CARGA VG FALSIFICADO 

VG COMPANHIA TRANSPORTES FINK VG QUE APRES REF MERCADORIAS COMO MUDAN 

CAS VG SEM VALOR COMERCIAL VG NAQUELA OPORTUNIDADE VG LOC ALEM PARAI 

EA/MG VG ACOMPANHAVAM REF CARGA CONTRAS INDVD EDILIO XAVIER DE OLIVEI 

RA ET SEU COMPARSA LUCIVELIO CAETANO DA SILVA VG DA PM/RJ PT INFO AIN 

DA QUE EM 220874 VG FOI CONCEDIDO PELA SSP/AM AO REF EDILIO XAVIER DE 

OLIVEIRA PASSAPORTE NR 237042 PT EM 011175 OBTEVE VISTO SAIDA PELO / 

SPMAF/SR/AM PT EM 030878 OBTEVE NOVO PASSAPORTE VG JAH EM SPAULO VG 

SOB UR CA 334967 VG COM VISTO SAIDA MESMO DIA PT REG SAIDA RJ EM / 

170878 VG 051078 VG 131278 ET 100179 DSTN PANAMAH PT REC ENT MNS/AM 

200878 VG 121078 ET RJ 101278 ET 200179 PT 

DPFAZ/CCP/DPF 
CT- PLACA IW-8908/SP 

DPF-856 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

,-. 	 SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

' 	— 
RADIOGRAMA 

CARIMBO DA EST6q  E 
DATA 400~ 

DE: - 	A-: ,, 	ti-r 	NR. 	597 	Pls. 	30 	Dt. 	__, 	_. 	Hr. 	21  , 

RECEBIDO DE: 	_,55.57(..' 	Às 	1 51 5 	Por  GL/ML  

En
d

er
eç

o 
 

DPF2/JFA 
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I 

603/SI/030579 PT RERAD 
SINPI 	REG PEDIDO SE CONSTA INGRESSO OU 

DE OLIVEIRA VG SDQ PT SOBRE DEMAIS ELMS 

PT 

DPF/CB 

274/DZM/250479 INF MICROFICHA 

SAIDA PAIS 	INDV EDILIO XAVIER 

NADA CONSTA ATEH PRESENTE DT 

07 

(9i/IA  it)/30/11 
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M.I.- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

N5 
 

/ I 	
ttv1 

DE VITORIA/ES 	665 	500 	 1 7,00 

EHE 020579 	11,00 	LCR/IL 

CIRCULAR 	SRS ET CPFS 	URGENT I SS I MO 

DRE/CCJ/BSA NR 12/DRE/SR/ES DE 300479 PT PRESOS FLAG VG 

DT 280479 VG SEGTS ELEMENTOS CIPT CLIMATO CESAR MOREIRA VG BRAS VG 

CAS VG FO ANTONIO MOREIRA FILHO ET MARIA DAS DORES MOREIRA VG DLN 

010856 VG CAMPOS/RJ VG PRCF 	VG RES RUA GETULIO VARGAS S/N 

CENTRO GUARAPARI/ES VG INC ART 16 LEI 6368/76 VG IPL 21/79/SR/ES 

PTVG FRANCISCO IVO LIMONGI LOURES VG BRAS VG SOLT VG FO RUBENS LI 

MONGI LOURES ET EDIR LIMONGI LOURES VG DLN 101253 VG GUANABARA VG 

ARTESAO VG RES RUA RECIFE N2 193 VG CANGU/RJ VG INC ART 12 LEI / 

6368/76 VG IPL 22/79/SR/ES VG LAURO RODRIGUES RAMOS VG SOLT VG 

BRAS VG FO OSVALIMO CANDIDO RAMOS ET CARMELIA RODRIGUES LEAO VG / 

ESTUDANTE VG RES AV SANTO ANTONIO / VITORIA/ES NR 864 VG INC ART 

12 LEI 6368/76 VG IPL 23/79/SR/ES PTVG JOAO ROBERTO DE BIASE DA SIL  

VA VG BRAS VG SOLT VG FO JOAO CRISOSTOMO BELEZA ET ALAIR FS BIASE / 

DA SILVA EST VG DLN 300458 VG RIO JANEIRO VG RES RUA MARIA SILVA UR 

129 VG CENTRO VITORIA/ES VG ET JOAO MAURICIORUTOWITSCH RODRIGUES JR 

VG BRAS VG SOLT VG FO JOAO MAURICIO RUTOWITSCH RODRIGUES ET GILDA / 

VELOSO RODRIGUES VG DLN 211 258 VG RIO JANEIRO/RJ VG MECANICO VG RES 

RUA SOUZA LIMA NR 397 APTO 501 COPACABANA/RJ AMBOS INC ART 16 LEI / 

110 	
6368/76 PTVG EMIR MACEDO GOMES FILHO VG BRAS VG SOLT VG FO EMIR MA 

CEDO GOMES ET T ,EZ$NHA DE JESUS MENDES GOMES VG EST VG RES RUA CEL 

MOMJARDIM NR 9 A TO 501/VITORIA/ES VG INC ART 16 LEI 6368/76 VG IPL 

25/79/SR/ES PT 	DRE/SR/ES 

DPF-866 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

PEDIDO DE BUSCA N9 020/83 -SI/SR/DPF/MG.  - 

O 52 /Y3 

DATA 	 : 21 Jan 83 

ASSUNTO 	 : TRÁFICO INTERNACIONAL - MLFIA ISRAELI - BRASIL/USA. 

REFERENCIA 
	: . . . 

ORIGEM 
	

CI/DPF (17.01.83) 

ÁREA 	 • • • 

DIFUSÃOANTERIOR: SI/SR/RJ - SI/SR/SP - SI/SR/RS - SI/SR/ES 

DIFUSÃO 	 DPF2/JFA 

ANEXOS 	 • • • 

DADOS CONHECIDOS  

a) MOSHE DAYAN, residente em NEW YORK/ESTADOS UNIDOS DA AMËRICA, 

(NY/USA), importante alvo nas investigações da policia novaior 

quina sobre a MÃFIA ISRAELI, controlaria a importação e 	dis 

tribuição de drogas em varias cidades dos ESTADOS UNIDOS DA A 

MnRICA. 

b) Em setembro de 1982 o telefone da XANADU N9  07, uma loja 	de 

calçados localizada na Rua n9  42 em NY/USA, de propriedade de 

MOSHE DAYAN, fez contatos no BRASIL, através dos telefones ' 

021-236-6422, 021-322-3606 e 051-293-1999. 

c) Esses telefones pertencem respectivamente a: 

021-236-6422 - RAIMUNDO ALFREDO DA COSTA, com endereço na Rua 

Bolivar n9  21, Apt.1201/COPACA13ANA/RIO DE JANEIRO (RJ); 

021-322-3606 - SANDRA GUEDES CARNEIRO, com endereço na Estra 

da do Tamba n9  401, Bloco "D", Apt. 303, RIO DE JANEIRO; 

051-293.1999 - INTRA EXPORTAÇÃO LTDA, Rua 05 de Abril, n9  284, 

NOVO HAMBURGO/RIO GRANDE DO SUL. 

d) Nos extratos das contas telefônicas de RAULINO ALFREDO DA COS .  

TA, foram observadas varias ligações para os ESTADOS UNIDOS e 

para outros Estados Brasileiros. RAULINO, segundo foi apurado 

CONFIDENCIAL 
	 continua... 
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CONTINUAÇÃO PEDIDO DE BUSCA N9  020/83-3I/SR/DPIOM - 21.01.83 Õ2 

morreu há vinte anos. Seu telefone também fez contatos para 

os seguintes números: 

- 211-7959 -.2.12LUE FORA /MINAS GUSaLL 

- 211-1283 -21LuaLnaumalawaws, 
- 212-0115 -21ULDLIaBázzauz~_; 
- 022-5753 - NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO; 

- 022-2852 - NOVA FRIBURGO/RIO DE JANEIRO; 

42-0162 - PETRÓPOLIS/RIO DE JANEIRO; 

- 853-8284 - SÃO PAULO/SÃO PAULO. 

e) Nos extratos das contas telefônicas de SANDRA GUEDES CARNEI 

RO, foram observadas muitas ligações interurbanas. Este te 

lefone está sendo utilizado pelos argentinos ALEJANDRO RalAN 

FERRISE  e MÁXIMO DANTE FERRISE, filhos de Pascual Ferrise e 

Marisa Ferrise, artistas, que se dedicam a vendas de 	arti 

gos artesanais e de pizzas. 

f) SHOMOUL TARGEN, que utiliza os nomes de  SAMNY TARAGANOFF , 

SAMI TARGEN e SAMUEL TARGEN, sem dados qualificativos, casa 

do com YARDENA TARGEN, nascida em 16 ABR 52 em TEL AVIV/ IS 

RAEL, presa em 12 OUT 79 com 9.380 (nove mil trezentos e oi 

tenta) gramas de cocaína no aeroporto JOHN F. KENNEDY/ NEW 

YORK e condenada a 08 (oito) anos de prisão, é suspeito de 

ser o chefe da MÁFIAISRAELI no BRASIL. 

• g) 	SHMOUL TARGEN pode estar morando na Rua Bolivar n9  21 Apt. 

1201, COPACABANA/RIO DE JANEIRO, cujo telefone 021-236-6422 

registra ligações para os ESTADOS UNIDOS. 

h) 	A organização é suspeita de estar levando cocaína em :sapatos 

de fabricação brasileira. 

DADOS SOLICITADOS  

1) 	Identificação dos proprietários dos telefones citados, in-
formando nome do locatário quando for o caso, fornecendo ex 

tratos das contas que possuam ligações interurbanasLinterna 

cionais. 

Informar os antecedentes dos proprietários e/ou dos locatários. 

Investigar os envolvimento dos referidos no tráfico internacional de co 

cama e suas ligações com outros traficantes da área. 

4) 	Resposta, mesmo negativa, no prazo de 10 dias. 
continua . 
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CONTINUAÇÃO PEDIDO DE BUSCA N9  020/83 —SI/SR/DPF/MG — 21.01. 	3 

5) 	Outros dados julgados úteis. 

102/104 
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CONFIDENCIAL 2 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO jà,íj.i.a.uo 	 ' GERAIS 

.;1, JUIZ DE 20RA  

INFORME N9009/8 3-DPF2/JF-JR/DP2/1, G 

: 07 FEV 8:; 

TRÁFICO INTERNACIONAL — 	 — BRASIL/USA. 

Pedido de Busca n2 020/83—SI/SR/DP2AG. 

Cl/DPF (17.01.83) 

A-1 

DATA 

ASSUNTO 

• REFERÊNCIA 

ORIGEM 

AVALIAÇÃO 

ÁREA 	 ——. • 

DIFUSÃO ANTERIOR : . 	—• 

DIFUSÃO 	 SI/SR/DPF/MG 

ANEXOS 	 • .—.—.—. 

1.— Telefone n2 211.7959 — proprietário — ANTONIO CARLOS Lori!;s DA '  

COSTA, residente è Rua Vitorino Braga n2 672 — Juiz de 'ora/MG . O re 

ferido aiiarelho foi transferido para a genitora de ANTOIIO CARLOS no 

ano de 1982, em 14 de junho, senhora IRENE Lolus DA COSTA, residente 

à Rua Nossa senhora de Lourdes, 258 — nesta Cidade. 

2.— Telefone n£ 211.1283 — proprietário —  REN2 AMIN COURI, residente 

à Rua Olímpio Reis, 179 — Juiz de Fora/.,,G. 

3.— Telefone n2 212.0115 — proprietário — o citado aparelho está ins 

talado na "MAGNATE.£ IND. COM. LTDA.", à Rua Bernardo Lascarenhas, n2 

945 — Juiz de Fora/MG. O proprietário citada indústria é o Sr. JOS2' 

IiAURILIO CORRA. 

4. Os nominados não registram antecedentes criminais nesta Cidade, 

bem como não foi constatado envolvimento dos citados elementos no 

tráfico internacional de cocaina ou civalquer ligação com outros tra 
ficantes da área. 

5. Ligações realizadas no período compreendido de ABRIL a =OMBRO / 

1982 — telefone 211-7959, de propriedade de ANTONIO CARLOSLLOPES: 

Continua 	  

CONFIDENCIAL 	 DPF-1137 
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CONTINUAÇÃO INFORKE 	009/83—DPF2/JP—SVDPF/MG 	— 	O 

R TARO NOMR0 DISCADO 

8642 2P a cobrar RJ 
031 462.6138 MG 
031 462.6213 MG 
021 260.3523 RJ 

31 414.4970 MG 
021 768.0163 RJ 
011 278.6122 SP 
045 573.1341 FR 
0242 42.'7152 RJ 
021 '-767.5500 EJ 
041 277.0100 PR 
4420 (24.0511 ES 
021 ?84.8136 no.  
6610 PS i-G 
5000 — 1 PS RJ 
0242 52.1416 RJ 
011 544.2777 SP 

6. Telefone nç 211-1283, proprietário 	R11N2 AMIE COURI: 

031 	 333.0777 
	

1iG 
5000 	 273.3745 

	
RJ 

6862 	 7001—Pá 
	

L1G 
031 	 201.3758 

	
MG 

032 	 251.1055 
	

MG 
032 	 331.1817 	 MG 
031 	 441.0000 

	
MG 

5000 	 221.5485 
	

RJ 
032 	 551.1219 	 MG 
0246 	 43.2238 

	
RJ 

032 	 441.16)6 
	

MG 

. Telefone nL 211.0115 — "I1AGNATEX IND. COM. LTDA." de propriedade' 
do Sr. JOSI LAURnI0 CORRIA. 

5000 267.5001 
5962 522.2204 
5000 287.7083 

CONFIDENCIAL 

RI 
E0 
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Continua. 
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CONTINUAÇÃO IN ORIE Nº 005/83-i)222/JF-SE/DPF/MG 

4420 224.8200 RS 

2627 061.1878 RJ 
5961 229.6990 .r;S 

4134 022.1393 PR 

6716 107 MG 

011 229.4553 SP 

021 742.7043 RJ 
011 292.9046 SP 

042 422.1393 PR 
011 228.5597 SP 
011 292.0299 SP 
031 222.7612 MG 
011 273.7541 SP 
011 292.1656 SP 
021 281.9036 RJ 
031 224.8703 LG 
018 222.1287 

021 262.6255 RJ 
011 272.4194 SP 
021 224.8706 RJ 
011 229.8360 SP 
011 288.5738 SP 

7.1. As ligações referentes ao aparelho n2 211-0115, instalado 	na 

10 	firma - MAGNATEX =J. COM. LTDA. - de propriedade do r. JOSÉ LAURI-
CORREA, foram realizadas no período de ABRIL a BAIO/82, não sen-

do colhido maiores dados, vez aue os "MICROFILMES" do ano de 1982, ' 
encontram-se em Jelo Horizonte na sede de TELEnG. .-.-.-.-.-.-.-.-

0-0-0-0-0-0-C-0-0-0-0-0 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

I. E x — 4.' R M 

SEGUNDA SEÇÃO 

76 
Juiz de Fora, IVIGIlde 	 197 

1. ASSUNTO 

2. ORIGEM -: 

3. CLASSIFICAÇÃO -: 

INFORME N.0 	'6 / 7 6  / E2 / 4" R NA 

TRÁFICO DE TOXICOS 

42  GAC 

C3 

G/ 

4. DIFUSÃO -: 	 DPF/DZM — Arq 

5. DIFUSÃO ANTERIOR -:4ª HIVi  

6. REFERÊNCIA -: 

7. ANEXO -: 

1. Atraz da Igreja N S Aparecida, no Bairro São Tarcísio, nesta ci 
Jade há, toda noite, reunião de jovens. 

2. Há tráfico de tóxicos e entorpecentes, recebidos do traficante 
"DEM" que mora nas proximidades, perto da casa de um médico. 

3. Das reuniZes participam o traficante '"DOE"' e mais FRED, ISAI 
"PUNI", PAULINHO, ALIMX0. 

4. Os moradores do local já solicitaram providaci 	 *dadas 
policiais. 

!ice 
i 0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o9. 

1 CONFIDENCIAL 1 

"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 POLÍCIA, FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM M. G. - S. H. 

DELEGACIA DA ZONA DA MATA 

Relatório nQ.013/76 

Do Agente Galdino Reges Neto 

Ao Senhor Chefe do Serviço de Operações 

Assunto - relatório apresenta 

Senhor Chefe: 

Com referencia ao informe 46-76-

VADO), cumpre-me informar que, antes de chegar a nossas 

tereservado, várias diligencias ali j4 foram realizadas, inclusi 
ve, não s6 por este Setor, mais tambem por policiais da SSP., in 

felizmente não conseguimos êxito em nossa missão. 

Senhor Chefe, de fato, h4 naTuelas proximida 
des indícios de existir uma boca de fumo, ou seja um traficante 
de MACONHA e tudo indica, tratar-se do elemento conhecido por / 

"REDE", individuo este j4 nosso conhecido. Este Setor vem dili-

genciando com todo empenho a fim flagar o referido marginal, en-

tretantanto ate a presente data não nos foi possivel, mais conti 

nuaremos empenhado em nosso objetivo. 

Quanto aos outros elementos citado no infor-

me, alguns são conhecidos. 

Juiz de Fora 31 de março de 1.976 

Atenciosamente 

// 	Galdino Rege1 Neto 

Resp. P. Serviço de R. a Entorper 

cente. 

1 
Em, 31 de ma 

/ 

es 

X consideração do senhor 

titular deo DZM 



Juntar ao inf 
46-76-- 

e n 2  
ado" 

a22512.96 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

DIÁRIO MERCANTIL — Juiz de Fora — Oninta-feira, 1 de abril de 1976 	Página. 6 

Foi denunciado porque 

agrediu detetive quando 

apurava caso de maconha 
O promotor Weber Pimenta 

Gomes apresentou ao juiz 
Maurício de Paula Delgado, 
da 2a Vara Criminal denún-
cia contra  Hermes Bandei 
rante da Silva, brasileiro. 
casado, de 35 anos de ida-
de, ajustador de tubulacão 
e residente na Vila São Tar-
císio, como incurso nas pe-
nas do art. 129 do Código 
Penal ,acusando-o de haver 
agredido e causado lesões 
corporais no detetive  Salva-
dor de Almeida, quando em 
diligência de repressão da 
tráfico de maconha .  

A AGRESSÃO AO DETETIVE 

Um jovem alcagoete, que 
se encontrava detido no 
pátio da Delegacia de Polí-
cia, prontificou-se a levar 
uma "canoa" policial ao 
ponto de venda dP  maconha 
de José Lourival Corrêa, o 
Dede , na Vila San i arei--

sio, na noite de 24 de leve-
retro último. 

Dentre os policiais que 
participava da  "batida", es-
tava o detetive Salvador de 
Almeida e coube a ele, de- 

ir 	• 	111 ff 

pois de cercada a casa sus-
peita, a abordar uns 6 indi-
víduos que, numa  varanda 

residência de "Dedé" fu-
mava seu cigarrinho de ma-
conha 

Ao ver o policial, a tur-
ma escapou e, não obstante 
o cerco da Polícia, apenas 
Hermes Banderante da Silva 
foi preso. 	Mas reagiu to- 
lentamente a socos e pon-
tapés, ferindo o citado dete-
tive. 

PROCESSO 
O deleoado Geraldo Coim-

bra instaurou o inquérito e 
nele ouviu o acusado, que 
negou que estivesse fuman-
do maconha, mas, vendo 
um indivíduo desconhecido 
perto de sua casa e sendo 
empurrado, sem saber por-
que, por este, reagiu, taro 
bém,  com empurrões, sen-
do detido e processado. 

O juiz acolhendo a denún-
cia já marcou audiência 
de qualificação e interroga-
tório de Hermes Bandeiran-
te da Silva, para o próximo 
dia 6 de maio. 

11""‘ _ 1, 

AT.O.P.S. 

• 

• 
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Juiz de Fora - MG, -11  Fev 76 

     

     

        

INFORME N21r76-E2/4-4 RM 

1. ASSUNTO 	 CURSO ALFA DE COMPUTADORES 

2 ORIGEM 	 Eqp DOI/iP 

3. AVALIAÇÃO 	C/3 

4. DIFUSÃO 	 DPF/DZM - 75DelRegPol - Arq 

5. DIF. ANTERIOR: 	4.23 RIII 

6. REFERÊNCIA : Infe n2  03/76-DOI/4, de 12 Fev 76. 

7. ANEXO 

Foram obtidos os seguintes dados relativos a um "Curso de Com-
putadores" em funcionamento na cidade de JUIZ DE FORA-MG: 

funciona no Edifício Solar do Progresso (Av Rio Branco), salas 
1504, 1511 e 1611, o Curso Alfa de Computadores, realizando no mo-
mento um curso específico de computação, cpbrando a taxa de inseri 
ção de Cr$40,00 (QUARENTA CRUZEIROS) e 5 (CINCO) mensalidades d-j 
Cr$100,00 (CEM CRUZEIROS); 

o proprietário e responsável inicial era o Professor FUAD de 
tal que na metade do curso desligou-se do mesmo, abandonando a ci 
dade. Assumiuy entretanto, o Professor MAURO que mostrou-se incap-iz 
de continuar o'curso, alertando os alunos que os mesmo poderiam ob-
ter o diploma por Cr$30100 (TRINTA CRUZEIRM) e as restantes mensa 
lidades; 

o fato possivelmente se caracteriza como uma 
da em várias cidades com o fim excuso de obter di 
diploma. 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 

CONFIDENCIAL 1 
"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 62-Dec 60.417. RSAS) 
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• 
DATA 

ASSUNTO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO S2ADC DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

INFORME N9 592/83- SI/SR/DR:7M 

31 AGO 83 

: DERRAME DE 02DULAS FALSAS EM CARANGOLA/MG 

REFERENCIA 

ORIGEM PM/2/PMMG, de 26 AGO 83 

AVALIAÇÃO 	 - 2 

ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 	 DPF.2/JF 
ANEXOS 	 xerox de uma nota de W5.000,00 

1. Durante a Exposição Agropecuária e Industrial de CARANGO 

L" MG, realizada no período de 24 a 31 JULHO/83, foram passadas, nas ' 

barracas ali existentes, várias cédulas falsas de W5.000,00, tendo co 

• mo vítimas MARIA ROSA. CRISTINA, CARMEM P. SILVA, GRAÇA BONJOUR e JAMIL 

SOBRINHO SILVA. 

2. Apesar do empenho da polícia daquela cidade, n.o foi apu 

rado o delito, em virtude das vítimas não fornecerem dados que permi - 

tissem chegar aos autores. 

CONFIDENCIAL 
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CONTINUAÇÃO 

	 z I 
MOEDA FALSA 

. .2,U RO DE ANDRADE  : braieliro, solteiro, natural de GuidovalAG, 
nascido aos 25.11.1961, filo de Arlindo Domingos de Andrade e Mari 
da Conceiçgo de Andrade, comerciante ambulante, residente á Rua Geral 
do Gomes da silva, Nº 35 - Bairro Eldorado— UBÁ/MG. Indiciado Art.289 
do CPB, =KM Registro Especial Nº 19/81 , de 16.10.1931... 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

CONFIDENCIAL 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POL:-CIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO 1..„),:2A.1.-A) 	 GZRAIS 

:;1415GACIA EL JUIZ DE FORA  

INFORME N° ' 103/82—D22/JF—SR/D224G  

DATA 	 13 LJE2 82 
ASSUNTO 	 C..niULA DE 5 _IL CRUZEIROS INACABADAS. 

REFERÊNCIA 
Pedido de Busca 108/82-0~4-5R/DPF/MG. ( 191.1.4182 ). 

ORIGEM 
Z.a4)WLIG. 

AVALIAÇÃO -1 
ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANEXOS 
"."4""4k -e 

• 
1. 
data. 

Esta DP.F informa que nada foi apurado aíá a presente da 
01.I. IMO lemr amo .... mme. .mew cwo 
f f f f ff 	f f 	f f 	f f 	f f 

CONFIDENCIAL 	
DPF-1137 
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELrJGACIA DA DONA DA 11ATA/JF 

Juiz de Fora, 02 de agosto de 1983. 

Oficio n2 1059/83-DZL 

• senhor Delegado: 

Visando atender solicitação de órgão 

superior, reitero a V. a. os termos do Ofício n2674/82-DZM, 

datado de 04.10.82, cujo teor, versa sobre o resultado das 

investigações sobre a apreensão de CADULAS DE CINCO MIL CRU 

untes, inacabadas, encontradas no Rio Caratinga, BR 116, / 
Km 549. 

Na oportunidade, renovo a V.Sa. pro-

testos de elevada estima e distinta consideração. 

• 
ARTHU 

a Federal 

CHEFE D _DM/ 13 RA1 G 

ILLO. R. 

DD. DELEGADO REGIONAL DE JEGURANÇA PÚBLICA 

IPATINGALMG  



ia Federal 

ZL/SR/MG 

URGENTE i-le,aiK5gf23J/c2s6 

MJ — De;PARTA1UNTO D. POLICIA FliDe;RAL 

D.c;LEGACIA DA ZONA DA MATA/JF 

Juiz de Fora, 02 de agosto de 1983. 

Oficio n2 1058/83—DZL 

.penhor àelegauo: 

Visando atender solicitação de órgão 

superior, reitero a V.áa. os termos dos Ofícios 427 e 454/ 

82—DZï, datados de Od.06 e 14.07.52 respectivamente, cujo ' 

teor, versa sobre o resultado das investigações sobre a a—

preensão de C.1DULAS DL CINCO MIL CRUZz;IROU, inacabadas, en—

contradas no Rio Caratinga, BR 116, Km 549. 
Na oportunidade, renovo a V.áa. pro—

testos de elevava estima e distinta con ideração. 

ILMO. S.R. DR. 

JD. J2:121::GADO DA COMARC,I 	CAR,,TINGA 

CARTINGA/MG 



Vir ._ 	I4e.0.)K59,e.023,12102.96  

MJ — 

	

	 POLICIA FID.;RAL 

DELGACIA DA ZONA 1JA LATA/JF 

Juiz de Fora, 04 de Outubro de 1982. 

Offcio ns? 674/82—Dal 

'-enhor Delegado: 

Lsolicito os bons préstimos de V.Sa. no sen—

tido de que seja informado a este Orgão, o resultado das in 

vestigén5es sobre as C;JDULli Dy 5 LiIL CRUZ:àIROS inacubadas,/ 

encontraaas no Rio Caratinga, BR 116, Xtí,  549, Ponte do Baga—

ço, préximo ao Distrito de Santa Rita do Caratinga, juntamen 

te com 06 litros de substância para coloração, acondicionake 

em um saco plástico e um de estopa, fato ocorrido em abril ' 

do ano eu curso. 

Na oportunidade renovo a V.Sa. prote tos de 

elevada estima e aistinta consideração. 

AR 

Delegado de Po cia Êederal 

Chefe da DZM4R/D2F4G 

ILIO. R. 

D.;GADO R..GIONAL D. li;GURANÇA PÚBLICA 

IPATINGA — G  

w 

r—T, 	.."7"-,4 	• W* f -T* 



PE.0.0 5g/e. (23342% 

SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

N.Q 	401/82 

Assunto Devolm3o (faz) Infor-ação (faz) 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 

Serviço 	3 5  Delegacia Regional de Segurança Pulblica. 

Liánhuaçu, 27 de setenbro de 1.982. 

kyopirf 
Senhor Delegado: 	

14 09. d 

Cor,  o prese-4te, devolvo a 7. S.g o oficio 

de n2 62.6/82, oriundo dessa Delegacia de Policia Federal, ' 

e infor-o-vos que a localidade de Ponte do Bagaço pertence' 

a co-arca de Caratinga, por sua vez juriSdicionada à lá Dele 

Bacia Regional de Segurança rilblica, eTM Ipatinga/M._ 

Nesta oportunidade, subscrevo-te car,  esti 

ma  e apreço. 

-1. Ivan Vieira de .ouvea 

Delegado Regional de Segur.aâça.„Páblica. 

TT'..e. SENHOR 

ARTHUR LOBO FILHO 

DD. CHEFE DA Dzu/sR/Dpptiz,,_ 

JUIZ DE  FORA/1: 

   

10/MO 
	

MODELO PADRONIZADO 	9 



Deles  

Chefe 
a Federal 

SR/DPF/1...G 

NE.  O. )1K 5410.2311/ czge,  

=viço PÚBLICO rziarsaAL. 
- DE2AIJAME2,20 D JJOLItUlA FEj_.:2AL 

DELEGACIA DA ZONA DA LATA/JF 

Juiz de Fora, 14 de Setembro de 1982. 

Oficio n2 626/82-DZLI. 

Senhor Delegado: 

Solicito os bons prjstimos de V.Sa. no senti-
do de que seja informado a este õrgão, o resultado das investi 
fiações sobre as CIDULAS DE 5 MIL CRUZIJIROS inacabadas, encon-' 

tradas no Rio C ratinga, BR 116, E 549, Ponte do Bagaço, pro-

ximo ao Distrito de Santa Rita do Caratinga, juntamente cora 06 
litros de substância para coloração, acondicionados em um  saco 
plástico e um de estopa, fato ocorrido em abril do ano ar:. cur- 
30. 

Na oportunidade renovo a V.Sa. protestos de e 
levada estima e distinta consideração. 

ILLO. SR. 
DR. IVAN VIEIRA DE GOUVEIA 

DD. DELEGADO REGIONAL DE SEGURANÇA PnLICA 

MANHUAÇt - MG 
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MINISTÉRIO 	DA 	JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

"' 	''....,..--. 	SERVIÇO 	DE 	COMUNICAÇOES 

RADIOGRAMA 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 

E 

DATA 

DE: 	E HORIZONTE/MG 	NR. 	4705 Pis. 	30 	Dt. 1609 	HL 	1010 

BHE 	1 	0.  
RECEBIDO 	DE: 	 Às 	 Por 	 
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 NR 0585 DE 160982 SI 

SOL INFO QUALQUER RESULTADO POSITIVO 

GACI A POLICIA CARAT I NGA/MG PT 	SI/MG 

St)Pcti?' 

PT REF PUB NR 108/82 SI/MG VG 

I NVEST I GACOES PROCEDI DAS DELE 

'401P 
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MJ — DWARTABUNTO D. 	ReIDRAL 

DELZACIA DA ZONA DA 1lATA/JP 

Juiz de Fora, 14 de etenbro de 1982. 

Oficio n£ 626/82—D22.i. 

penhor Delegado: 

Liolicito os bons préstimos de V.La. no senti—
do de (lua seja informado a este rggo, o resultado das investi 
cações sobre as CitIAJLA':; DL 5 IâIL CRUZIROL; inacabadas, encon—' 
trados no Rio Caratinga, BR 116, Kl, 549, Ponte do Bagaço, pró—
ximo ao Distrito de santa iiita do Caratinga, juntamente com 06 
litros de substância para coloração, acondicionados em um saco 
plástico d um de estoi',a, fato ocorrido em abril do ano em cur—
so. 

Ne oportunidade renovo a V.;ja. protestos U-2 e 
levsda etima e distinta consideração. 

Câefe da JZIILR/DPF/LG 

M110.  bR. 
DR. IVAN VIIàA 	GOUVIldA 
DD. D.2d,,uGADO 

- G 
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MINISTÉRIO 	DA 	JUSTIÇA , 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SERVIÇO 	DE 	COMUNICAÇOES 

RADIOGRAMA 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 
E 

DATA 

DE: 	B HORIZONTE/MG 	NR. 	4610 	Pis. 	25 	Dt. 	1009 Hr. 	1123 

RECEBIDO DE: 	BHE 	100982 	Às 	1130 	Por 	LCR/IL  

En
de

re
ço

  1
  

DPF2/JFA 	URGENTISSIMO 

Te
xto

  e
  

As
sin

a,
 

NR 568/SI/100982 PT SOL RESP MESMO NEGAT PB 

103 ET 108/82 DT MES MAI/82 PT SOL TAMBEM RESPOSTA MESMO NEG RD / 

517/82/SI DT 180882 PT 	SR/MG 

..e,.. e"., 	Ge-c, 

6--?. 
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MINISTÉRIO 	DA 	JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

tk.'.
.Qá.. 	SERVIÇO 	DE 	COMUNICAÇOES 

RADIOGRAMA 

CARIMBO DA 
E 
 ESTAÇÃO 

DATA 

DE: 	SHORIZONTE 	 NR. 	4330 	Pls. 	15 	Dt. 24(18 	HL 	1 550 

RECEBIDO 	DE:....13.1-l[;:....24a82 	As 	1840 	Por 	GL/EAS 	 

E
nd

e
re

ç
o
  

DPF2/JF 
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532 DE 240832 SI 	PT 

SOL RESP PB 103/SI 	DT 14 MAIO 82 ET PE 

SRMG 

108/82 DT 19 MAIO 82 PT 
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Espécie:. OFICIAL: Número Data : 	 

Origem 	 Palavras 	  Hora: 	  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
PARA USO DA ESTAÇÃO 

N.° 

POSIÇÃO: /VO  

QUITAÇÃO 

HRS: 	 OPR: 

N!427/DZM de 
14 — 07 82 

-213 103/82-- 
cl) 
z 
	 .21,TG 

•• 2AjO INV. 	 e4áAT1NGA4G 
C4 
E-4 

o 
E-1 

C-1 

DPF-84 

Assinatura ou rubrica do expedidor 
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URGENTE 
	?-1f.0.1K 5919.240f 02.46 1 

Juiz e 2or:-;, 14 	julho de 1982 

enhor Jeleceao: 

vi.jildouteliciersolicitado de ór 

Geo ;Jui7erior, reitero a V. .Ja. os ternos do oficio nç 427/ 

82-1Á5L, datado de ()5 de junho ao corrente, cujo teor, ver-

sa sobre o resultado das investigues ;iobre a areensào ' 

ae CL 	 : 	, 	cabadas, encontradas 

no Rio 	rtina, 

,ortunidade, al)reuno a V. 

..protestos ae elJvada 	itiL. u3 	:r3) e al.Teço. 

elegado de 

dr - 

DD. 	 OCICA DE 

- 1.kG 

1RGENTE 
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NE. o . 5 20/ 296 

CARIMBO DA ESTAÇÃO 

E 

DATA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

It. 	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES 

RADIOGRAMA 

DE: E HOR I ZONTE Nft351 2 	Pis. 	Dt. 1307 	Hr.  1200 

RECEBIDO DE:BHE 130782 	As  128.00 	Por 	LRO/IP 	  

o 

r,r) 

c 
	 DPF2/JFA 

w 

NR 408/S i 130782 PT SOL RE SP PB 103 ET 108/S I VG 

DT RE SPE CT DE 14 ET 19 MA I /82 PT 

SR/MG 	 ,) 0  5-0PS 

o 



ederal Bele 

Titulcr d 

ARTnWR LOBO .b 110 

nÉ. o. I vo9,p21/247,96 

iükT-DErARTATO DE roL/cIA =ERA', 

DELEGACIA DA ZONA DA ILLATA/JF 

Juiz de Fora, 08 de junho de 1982. 

02. 142 427/O2-DZL 

1,enhor Delegado: 

licito os bons préstimos de V. 	no 

sentido de que seja informado a este Ôrgao, o resultado das in 

vestigaç6es sobre a apreensão de cédulas ae cinco mil cruzei-' 

ros, inacabadas, encontradas no Rio Caratinga, BR-116, Km 549. 
ol,ortunidade, apresento a V. 	pro 

tectos de elevada estima e distinta consideração. 

11110. :JR. DR. 

DD. DELEGADO DA COLARCA DE CARATINGA. 

CARAT1NGA-1,,G  
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CONFIDENCIAL 

DATA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SERVIÇO DE INFORMAÇOES 

PEDIDO DE BUSCA N9 0108/82-Si/SR/DPFAIG. 

: 19 DAI 82. 

ZoS 

• ASSUNTO 	 CÉDULA DE 5 MIL CRUZEIROS INACABADAS. 

REFERÊNCIA : • • • 

ORIGEM 	 SI/SR/MG. 
ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 	• • 

DIFUSÃO 
	

DPF2PF/MG.  
ANEXOS 
	

: Xerox de nota falsa inacabada. 

DADOS CONHECIDOS: 

a. Na primeira quinzena do mês de Abril de 1982 foram encontradas, ' 

no Rio Caratinga, BR 116, Km 549, Ponte do Bagaço, próximo ao dis 
trito de SANTA RITA DO CARATINGA, várias cédulas falsas de 5 mil 
cruzeiros inacabadas e 06 litros de substância para coloração, a-
condicionados em um saco de plástico e um de estopa 

b. Parte do material apreendido está no 112 BPM (MANHUAÇU) e a outra 
parte foi enviada ao Delegado de Polícia de CARATINGA/MG, através 

de ocorrência policial. 

DADOS SOLICITADOS: 

1. Resultado das investigações sobre o assunto, acima mencionado 
bem como qualquer outra ocorrência do mesmo gênero na área. 

2. Outros dados julgados 
• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• •.` • 	• 	• 	• 	• 	• 	• ••• • 	• 	• 	• ""' • ."* • 	• .."" • 	• - • 	• 	• 	• 	• 	• 	• "." • "'" • 

CONFIDENCIAL 
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CONFIDENCIAL 
049 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
	

77  

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO D. P. F. EM MINAS GERAIS 
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

1 - ASSUNTO: DINHEIRO FALSO 

2 - ORIGEM 
	SI/SR/DPF/MG 

3 - CLASSIFICAÇÃO : • • • 

4 - DIFUSÃO : DZM/DPF/MG 

5- REFERENCIA: INFE Nº 184/77/COSEG/SSP/MG de 19.04.77 

6- ANEXO : Xerocópia de uma ocorrência policial e de una cédula 
falsa. 

7- RG NR : 02311/77 

INFORME Nº 028/77  
SI/SR/DPF/MG/26.04.77 

Em 08.04.77, um motorista, não identificado, após 
abastecer o seu carro marca Volkswagen, de cor azul, no Posto 
de Gasolina da Cidade Industrial, em JUIZ DE FORA/MG, efetuou o 
pagamento da despesa com una cédula falsa de CR$ 100,00 (Cem ' 
cruzeiros). 

Inicialmente, houve uma tentativa por parte do me 
torista em pagar a despesa acima, cem una cédula de CR$ 500,00' 
(Quinhentos Cruzeiros). 

Em 12.04.77, no Poeto Jangadeiro, Km 748, da BR -' 
116 (Rio-Bahia), em Teófile Otoni/MG, foi, também, passada uma 
nota falsa de Cem cruzeiros (CR$ 100,00), pelos ocupantes 	do 
veicule de placa n2 HA-7259, de ITAPERUNA/RJ (este Infe foi di-
fundido para • Rio te Janeiro através do Rd. n2 981/77/DPFAZ/-,  
SR/DPF/MG de 26.04.77). -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
4, ""*""e'"*""6""4'"'•'"eo'",""'"e""e"'"e''• —"a""•""41"'"4,""4,'"1,'"*" — di. #0""*""e'"*""41""e 

CONFIDENCIAL 
DPF- SAv. 194 
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Natureza do fato 	JCI.J.2A u 
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Executantes  Sd 	2nulo l do Posto Policial de -13 nfica•  

Objetos apreendidos  lira  neta ris Cor- Cruv,pirns (cr$100100) cor  Jsh— 

rr:ncia de falsa,.flir,(,.ros  A4152R.fe_.0-25809.  
. Histórico  ror -.;.olicit2:áo cL vitirn rop-parsci 20 10n21 onaP 2 r()  
ma :me relatou que por_volta_sio  2n horng ancatnu nn vsferidn /  

	

1 -,,,,, 	 1 garça Volkswagen cor azul,cujo 
rctur5tIta lhs solicitou em gasolina o equivalente a cr$50,00,a  
serer iojstinJos ro tnrquP dn ve.inuln.  

A seguir apresentou para pagwrentol ura nota de crti  
qUe- A V7tira porldsrnu_ corn dendo "grande"para troco e que esta. 

Iapre

va rnit0 1-lilicla)nn ri.rus-n condutor do ve-fculo sentou outra,  
R 	r m e cr$200,00,eo s nsma'apaje'neiaptúrr sendo de .menos vrJ_or. ,  
2 vitima se prntificou em fazer o trocol devolvéndo ao condutor 
nr$50,00.Pm troco, 	  

Ao_lpyr,r a cganlp. para. n Cai-va -r.gistradnra, a vi'tira de  

r4  

A QU I

Ig  

S U O 
a. 

D 
v) 
54 

O a. O 

E-1 NI o 4 
n a u.1 
0 o 

o O a 

<
á.2 o 

zX 
F. Z 

o 
a• 

 

por conta de ove P note ers  JieLnrarrnie pi nr dn 	a prir,eir 
nunndo Catão  solicitou a presença -do abaixo assinadosslue fez _a 
arrepnjJo da  nvçdula para ser anexad,i a este expediente. .  

ops—ks epl.”--,c-cerls-ti,o-s rio  oonduotr do vpinuln s4p1,1-UnrPrn  
moreno huixotde bigodea4trajando jacketa"LEWynondn  nntadn nus  
o veéilo -ra  da cidade de Volto Redín.Rn 	  
	fíL 
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*1.4!" 1 CONFIDENCIAL I 	 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
I EXÉRCITO - 4' RM - 4a DE 

2a SEÇÃO - EMR / 4 
Juiz de Fora - MG, 22 Adi 

     

     

- INFORME Nº Jo /75/E2/4g RM 

1. ASSUNTO 	 DINHEIRO FALSO 

2 ORIGEM 	 2° BPM 

3. AVALIAÇÃO 	A-2 (ya origem) 

4. DIFUSÃO 	 DPF/DZM - COSEG/SSP - Arq 

5. DIF. ANTERIOR: 44 RM - PM/2 

6. REFERÊNCIA : Of x2  56-E/2, - 	 u 

7. ANEXO 

Nas cidades de LEOPOLDINA; CATAGUASES, GUARANI e SI O J0/0 'ÂE-

POMUCENO, tem ocorrido farta distribuição de dinheiro falso. 

Há suspeitas de que os distribuidores são oriundos de MARATAI-
ZES/ES. 

...000000000... 

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



1 
CONFIDENCIAL 1 

Juiz de Fora, MG, Clide Z74 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

1 Ex — 4. R I 

SEGUNDA SEÇÃO 

INFORME N.° 3 .1 17 6   E2 4° RM 

1. ASSUNTO 
	

DINHEIRO FALSO 

2. ORIGEM -: 
	 44 RM 

3. CLASSIFICAÇÃO -: 	••• 

4. DIFUSÃO -: 	 DPF/DZM - Arq 

5. DIFUSÃO ANTERIOR -: — 

6. REFERÊNCIA -: 

• 7. ANEXO -: ~Na 

• 

Em UBit-MG, no correste mes, WALDIR AUGUSTO VIEIRA RESENDE, protéti 

co, tentou com arma de fogo, contra a vida de NONOINHAS, genro de MON-

TERE, funcionário do Posto de Saúde e motorista de praça. 

A desavença foi motivada pela partilha (notas falsas e coitraban- 

do). 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o000o000 

I CONFIDENCIAL 1 

"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 POLÍCIA, FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM M. O. - B. H. 

DOSSIER  

“TT - Bda Inf. (Difundiu SEC - SEG/MG e SR/DPF/IG) 

InforLe n2 432 E2/4 4 RU de 30.06.75 

Esta AI recebeu informe do Dele ao da Policia d? 
cidade de Conselheiro Lafaiete/L2, lua um elemento teria ' 
tentado vender nauela ciwMde cdu'las fie "cemcruzeiros°, 
dando tires por uma, dizendo-se estar lis ,do ao um militr 
do 2x,..'roito, Cel., lufe consejuiria quanto quizesse na case  

da moeda. 0 principal suspeito possui velculo Volkswagen 
zul, placa HP-3013-Ub4/1,.G. Do reristr e do veç_oulo consta; 
WAL-SI.J. AUGUSTO VIEIRA DE REZENDE;  que j4 teria residido 
Conselheiro Lafaiete4G. Gen. Bandeira Cmt da 4* R11/DE. 

WALDIR AUGU'uTO VIEIRA DE REZENDE, residente N rua Fe=o iv  
rio £i 96 - centre Ubá4G. Consta que tem ou possui um avi 
ao. Foi visto com um rapaz moreno. .1 prot tico e possui ' 
uma o1ibina de r'', tese em ng. Co-2rou uma m&,,,.u-ina de pro 
jeçgo 15mm e faz exibiígo de cinema nus cidades de Guidovel 

Diament'e e outras. Esta construindo duas casas. 

JOSÉ DOSIINGOS 	SILVA - (ref. situaígo Dele„soia e outro 
dros;. 

Condendo a 31 eses de reclusão. 
instaurado pela Pol. Fed. art. 171 
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I CONFIDENCIAL 1 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 	 I /) 

I. Ex — 4. R M 	 .juiz de Fora, MG, .10 de 	abril 	 

SEGUNDA SEÇÃO 

PEDIDO DE BUSCA N.°  051 / 7 6  / E2 4. R M 

1. ASSUNTO -: DISTRIBUIÇXO DL PAneLLTO SOBRE1y DE MAIO 

2. ORIGEM 
	

$NI/ABN 

3. DIFUSÃO :- &TF - 49  GAC - 102 BI - 172 B LOG - 42  Esed C ;Uso - 112  BI-
2° SP/PI:JIM DPVPZill - 7 4 DRPAG - Arq 

4. DIFUSÃO ANTERIOR 

5. REFERÊNCIA -: 

6. ANEXO -: C6pia do PRnfleto " DIA 12 DE MAIO - DIA DE LUTA" 

1. .)ADCS CONHECIDOS: 
Em BELO HORIZONTE-V&, foi ~em:dito e panfleto anexo, versando 
sobre ao ceneveraOes de 1° Ce maio. 

2. Ni.DUS LLICIUDCS: 
e. Apreensão doe gue aparecerea na área 

b. 
o. °rirem - responzdvels. 
A. Outros dpellos julr^,3a3 áteie. 
e. O presente PB isvoril ser respondido no 

CONFIDENCIAL 1 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 62-Dec 60 417.RSAS) 
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CWPANUEIRO 

l2 'e maio 	o dia dos trlibalhadores. 	Em todo D mundo, neste dia 
-09 trabaladores se reunem em-enormes concfmtraç. onde discutem a 
examinJA a sua situação e a de todos os trabalhadores. 
No Brasil, os patrões não deixam os trabalhadores se reunir. 	Os pa 
tr.j)es colocam a polícia nas ruas, dominam todo o povo. 	E, para co- 
memorar, dão fola,e cb 	otrabalhadores para uma festa, Marcam 
jogo de futebol e muitas outras (;oisas. 	Tudo para enganar o traba- 
lhador. Tudo isso pan:. que os trabalhadores não se reunam. 	Eles, 
os patroas, -trri mede de (rae, de 	reunia°, 	a i 	sair uma greve ou 
qualquer outro movilento que r,  _atenda melhorar a vida do trabalhador 
Eles dão 	:,.urnto do 	:,as, logo.  depoi l  aumf3ntam os preços 
de tudo. 	Cada 	 fome aumenta, o alW;uel aumenta, o 
romédio aunert3. a cenduç 	• u-íinta (e mu i tas vezes por ano). 	S4 
nas =ent:1 	• (, 	 ,xumento qut- o - Jalrio tem, cada 
vez co:•pra 	 ••, 	 aluguel. 
Isso ter.: 	 s3 -;a1 .e.abar uulande :::(5s, os trabalhadores 
que fazemc 	roups, ftzer)::, 	o, Jlantaniof; e colhemos a Conida. 
construi mos c 	 r uc f a.7„ os  tudo, s6 n4a  

podcmos tor::•tr cont e orcaniz:Ir a comunidade em que nós vivemo.:3, 
Dia 12 de :baio deve ser um dia de FESTA. 	Mas nossa festa s6 vai 

eistir quando terminar nossa LUTA. 	Dia 1.2 de - maio deve ser um dia 
de LUTA. 	Luta por melhores salários. 	Luta por mais escolas gra 
tuitas para nossos filhos. 	Luta por mais estabilidade no emprego 
Luta contra o aumento da comida e da condução. 

N XO PARTICIPE DA FESTA DOS PATR!5ES. 

1 	 Eles s6 querem nos enganar. 	Querem que n6s fiquemos quietos. Que. 
rem tapar nossa boca para que ningUm reclame. 

Converse com seu companheiro. 	Fale de nossa luta. 

D I A 1º 	DE MAIO 

LUTA 



CONADENCIAL E/CO.1K 50 jr.2541  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SR/kG — DELEGACIA DA ZOAR DA MATA — JUIZ DE FORA 

ASSUNTO: DISTRIBU4AO D. PANFLETO SOBRE 12 DE £A10 

ORIGEM: 	Dãk/D2F 

CLASSIFICAÇÃO 

DIFUSÃO: E2/4* BK — arq. 

DIFUSÃO ORIGEM: SNI/ABH 

REFEliZBOIA: Pedido de Busca n2 051/76—E2/41 RR de 30.04.76 

INFORkAa0 N2 016/76—BU/132F 
— 19. 05. 76 — 

1. Esta AI até a presente data, nada constatou de positivo que 
se relacionasse, com a distribuição de panfleto, versando ' 

sobre as comemorações de 12 de maio do ano em curso.— 

 { 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

1 - ASSUNTO 

2 - ORIGEM 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4 - DIFUSÃO 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

1 - ASSUNTO 

2 - ORIGEM 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4 - DIFUSÃO 
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CONFIDENCIAL 1 

1 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

1. Ex -- 4.. RM 

SEGUNDASEÇA0 

Juiz de Fora, MGagSde 

INFORME N.° 5? 176  / E2 / 48 RM 

1. ASSUNTO 	 TOXICOS NA 71 DRLEGACIA REGIONAL DE POLICIA DE JUZI 1 
DE FORA—MG 

2. ORIGEM -: 	 2 2 BPM/PMMG 

3. CLASSIFICAÇÃO -: 	Al 

.) 

4. DIFUSÃO 	 DPF/DZM — Arq 

5. DIFUSÃO ANTERIOR -:41  RM 

6, REFERÊNCIA 

7. ANEXO -: 

Foi preso às 1020 lis de 16 Mar 76, o menor LUIZ CARLOS GONÇALVES 
MENDES, 18 &aos, moreno, residente à Rua Forjado Buriier, a/a. - JUIZ 
DE FORA—MG, coa um embrulho contendo aacoaha, ou seja, ua aaço 	de 
cigarros contendo 100 gramas de maconha que foi passado para o de- 
-texto VICTOR MANOEL REYS REJES, ia Delegacia Reg de Polícia 	desta 
cidade. O menor foi apresentado ao Delegado de Plutão 	0 cismai 
ahou à DOPS para as demais providências. 

CONFIDENCIAL 1 

"O destinatário é responsável pela manutenção do 5,igiio deste documento" (Art. 62 - Dec 60.417.RSAS) 
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CONFIDENCIAL I 
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2 3 !  

MINISTÉRIO DO EXÉECITO 

I. Ex — 4.. RM 

SEGUNDASEÇA0 

Juiz de Fora, MG,_f3de 	.01.0,x10 	1976 

INFORME N.o 	/76/ E2 / 4a RM 

1. ASSUNTO 	 TUICOS 

2. ORIGEM 

3. CLASSIFICAÇÃO -: 
4 5 

4. DIFUSÃO -: 	109BT DPF/DZM - Ârq 

5. DIFUSÃO ANTERIOR 	— 

6. REFERÊNCIA -: 

7. ANEXO -: 

1. A Casa de Diversões FLIPERAMA, sita à Rua Halfeld - JUIZ DE FO-
RA-MG, é um dos locais de reunião de traficantes e viciados em tóxicos. 

2. Um dos traficantes envolvidos na ocorrência de tóxicos do 10Q 
BI é frequentador aos/dia) daquela Casa de Diversões (JULIO CESAR CAM-
POS JORDXO)L  vulgo "Ratinho", filho de Cleber Pereira Jordão e Cirene 
Campos Jordao, i-oprietários da Empresa de Transportes LIDER e residen  
á Rua Santo Antonio n2  975, esquina da Rua Halfeld, aptQ 711. 

3. Citado elemento apresentou-se para incorporação neste ano porém 
não presta Serviço Militar; ainda está com o corte de cabelo previsto 
para o.' Soldados do Exército. 

4. MIO CESAR CAMPOS JORDXC utiliza automóveis articulares para 
realizar a distribuição de tóxicos. 

5. Outro traficante envolvido na citada ocorrência é ORLANDO BRUCK 
vulgo BLACK, residente à Rua Olee.rio Maciel, n2  1.187. 

6. JULIO CESAR CAMPOS JORDXO, hs 15 hs do dia 28 Abr 74, foi deti-
do na Rua Olegário Maciel n2  914, residência do maconheiro FRANCISCO DE 
PAULA FRANCO, ocasião em que foi interrogado, apresentando alegações i 
naceitáveis. 

7. RICARDO CAMPOS JORDXO, vulgo COLEI é irmão de MIO CESAR CA-20S 
JORDXO já esteve envolvido com problema de receitas f 	de psicotró- 
picos. 

• ç<çk--'n\ 

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 

1 
CONFIDENCIAL 1 

• 

• 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigiio deste documento" (Art. 62 - Dec 60.417.RSAS) 
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 CONFIDENCIAL 1 

' MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

1. Ex — 4.. R M 	 Juiz de Fora, MG.hide 	 

SEGUNDA SEÇÃO 

INFORME N.° J  9 / 7 6/ E2/4a R NA 

I. ASSUNTO -: 	 PLANTAÇXO DE MACONHA LM GUARANI-MG 

2. ORIGEM 	 2 Q BP/PMMG 

3. CLASSIFICAÇÃO 	A/1 

4. DIFUSÃO -: 

5. DIFUSÃO ANTERIOR -: 

6. REFERÊNCIA -: 

7. ANEXO -: 

DPF/DZM Arq 

Na estrada que liga GUARANI a São JOXO NEPOMUCENO-MG, próximo da 
fazeida do Sr JUANITO FURTADO há quatro quilômetros de GUARANI aproxi-
madamexte, diversas pessoas se reumem, ficalado mo local carros de CATA 
GUASES, LEOPOLDINA, JUIZ DE FORA, UBÁ-MG e outras cliadesz  para trafi-
carem macomha ou buscar a erva em uma provável plamta ao mo local, 

CA DP 
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 

1 
CONFIDENCIAL I 

"O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo deste documento" (Art. 62 - Dec 60.417.RSA' 
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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 LAPIDAÇÃO CLANDESTINA EM SANTANA DO DESERTO/MG. 

2 - ORIGEM SI/SR/DPF/MG. 

3 - CLASSIFICAÇÃO • • - 

4 - DIFUSÃO DZM/DPF/MG. 

5- REFERtNCIA: INFORME N° 308/PM2/ST.5/75 DE 16.04.975. 

6- RG. N2  02609/75. 

PEDIDO DE BUSCA N2 04 2/75 
SI/SR/DPF/MG/30.04.975 

1. - DADOS CONHECIDOS: 

1.1. - Consta que MÁRIO FERNANDES TOSTES possue em sua re-' 

sidencia na rua Melo Brandão S/nQ, SANTANA DO DESER' 

TO/MG., uma lapidação de diamantes que funciona clara 

destinamente no porão da casa. 

2. - DADOS SOLICITADOS: 

2.1. - Veracidade do fato; 
2.2. - Entrar en contato com a Receita Estadual e Feder 

• para promover a regularização do estabelecimen 

2.3. - Outros dados julgados úteis. • • • • • • "". • 

. . . 	 • 

DPF-SAv. 134 
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~~11,111.  

DOSSliR 

HÉLIO ALkEIDA FERNANDES, brasileiro, natural de 

Juiz de Fora, nascido em 20.08.35, filho de Jo- 

ão_Fernande4 e Sarah de Almeida Fernande4 

HISTGii1CO: 

e 

	

	
Em 31 de marfo de 1964, era professor 

do Ginásio Tiradentes do 22 Batalhão da Policia 

kilitar em Juiz de Fora, foi detido por ordens 

do Cel. Comandante na época, por suspeita de a-

tividades subversivas. Nada sendo apurado de por 

sitivo, foi liberado, deixou o Colégio de advo-

cacia e outros coljgios e mudou-se para Belo Ho 

rizonte, onde vive ate hoje. 

Vem exporadicamente em Juiz Lie Fora, em 

virtude de seus sogros aqui morarem. 

Embora conhecida suas tend2ncias ante-

Revolucionjria e pró-Soviéticas não foi denunci 

110 	ado nem indiciado em processo de subversão na 
área de 'Minas Gerais, ignorando-se outras áreas 

é fichado na 44 EL;. 

Esteve- como vítima num processo de abal-

roamento entra viatura militar e outra civil de 

Belo liorioznte, quando na direção da mesma. Sen 

do o soldado .absolvido na 44 Cai. 

Seu endereço nesta cidade deve ser ante 

rior ao ano de 1964. 

s6 
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DOSSIER 

EFAINONDAS GONÇALVES DA SILVA ou PAULO GUNiES  

DA SILVA, brasileiro, natural de Ibicui/BA, 

nascido em 16.03.33, filho de Jogo Antonio Sil 

va e Januária Costa Silva, residncias ruas da 

atriz nº 198 apt. 22 - Botafogo/RJ e rug Fer- 

nando Lobo nº 116 apt. 406 - Juiz de Fora. 

Incurso em 11.08.60, no art. 171 do C2B, 

em 29.01.64, condenado a 05 anos pelos arts. 

169 e 171 do C215. Em 29.01.64, foi expedido man 

dado de prisão em 29.04.64, foi cumprido e mes 

mo. Em 30.06.66, obteve o livramento condicion 

nql. Em 24.10.68, foi novamente expedido manda 

do de prisão por t_r o mesmo quebrado a condi-

cional. 

Em 12.12.73, foi indiciado rio art. 171 

do C2B na cidaáe de Uberlândia4G e em 11.01.74 

110 	idem no mesmo art. na  meama,cidade. 
Registra antecedentes em São 2qulo e Rio 

Grande do Sul e bahia. 

Em 12.12.73, teve prisão decretado pelo 

Juiz de 30 VC de Uberlandia. Condenado a 03 anos 

de reclusão e multa de Cr4.800,00 e mais taxa 
penitenciária. 

Em 24.12.75, foi liberado pelo alvará de 
soltura de 30.12.75 da lê VC da uomarca de Juis 
de Fora. 



t „._ 
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Informo que na DOPS na 74 DRP, nada foi 

encontrado a seu respeito, inclusive no 

Instituto de Identificação . 

Juiz de Fora, 6 de a bril de 1976 

PEDRO 	DA, brasileiro, natural de PiraUba/1,1G, 

.nasdido em 04.06.21, filho de Jose Pedro Almeida 

e Ercilia Ladeira Almeida, consta nes arquivos da 

*74 Delegacia Regional de Policia desta cidade sua 

réaidencia á rua SantlAna'n2. 110 Juiz de :eora. 

O nominado e desconhecidoc 	nesta área, segun 

do informações o mesmo e radicado em São João'Del 

Rei. 

111 	Nada constatando nos órgãos de informações 
,diresta cidade contra o mesmo. 

A O A ili 
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Diretor da Secretaria 

HE.0.1x5,19.8312% 
miNIST Ér 10 DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

Dele6;,:cia da Zona cia 	
MEM.° N.° 

Data 

Do : Cheia da Turma de Ordem Política e :social 

Para o Mente Jose baad ábranão 

Assunto: 	Levantamento de pessoa (solicita) • 

bofitito • que -sejaL---levanitado. os-,  dados 

qualificativos e antececicent-es loli icos de -À.',DRO - 
ATái vaDA  corista que o mesmo foi componente do an--. 

tipo. Comité Inter,iartidãrio. áe T,ANCrixã)e 

Juiz de, Fora. 

Juiz de 'ora, 30/03.76 

uU rÁeres da 

efe do TOPE 

or 

42-
I  
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CONF:DENCIAL 
iK.53,12.4,7691c2,96  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

 

ASSUNTO: 
	FRANCILCO CRISTINO DA SILVA 

ORIGEM: 
	D ZM/DPF 

CLASSIFICAÇÃO:.- 

DIFUSÃO: 	SI/SR/SP - 

PEDIDO DE BUSCA Nº 002/75-DZM/DPF 

- 22. 09. 75 - 

1. DADOS CONHECIDOS: 

1.1 - FRANCISCO CRISTINO DA SILVA, brasileiro, servente, na 
tural de Ewbanck da Câmara/MG, filho de Francisco An-

selmo da Silva e Julieta Maria de Jesus, nascido em 

24.07.43, carteira profissional n2 38.339 - série 224 
título eleitor n2 1.333 - 1432  Zona - Juiz de Fora/MG 
transferido para 4g Zona Eleitoral da Mooca - São Pau 

lo, com endereço em SP na rua Francisca Miquelina n2 

123 - 72/82 andar - fone 372581 - ramal 48 3 50.- 

1.2 - O :laminado abandonou esposa e quatro (4) filhos em Ju 
iz de Fora /MG, deixando-os em completo estado de pri 

vaçiies,sem meios de subsistência e por não saber o seu 

paradeiro está a mesma impedida de obter pensão ali-

mentícia através da Justiça.- 

2. DADOS SOLICITADOS: 

2.1 - Residência do e4igrafado.- 
2.2 - Local de trahalho e firma, para fins de 	• udi-

cial.- 



CONFIOU 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM SX0 PAULO 
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 	 AMA15/IRIVI6 

CIAL OS 
76 

1 - ASSUNTO 

2 - ORIGEM 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4 — DIFUSÃO 

5 - DIFUSÃO ORIGEM 

6 — ANEXO 

7 - REFERÊNCIA 

P. 2/75  

FRANCISCO CRISTINO DA SILVA 

SI/SR/DPF/SP 

DZM/DPF/MG 

PEDIDO DE BUSCA Nº 002/15-DZIVDPF/MG 

INFORMAÇXO Nº 023/'J6-SI/SR/DPF/SP 

Em atendimento ao P.B. da referência, este SI in 

forma que FRANCISCO CRISTINO DA SILVA, reside a Rua Mooca n2 872 , 

trabalha atualrente na firma "VE2LAN - RESIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS 

E CONSTRUÇÕES S/A", com sede na Av. Brigadeiro Paria Lima nº 1815-

São Paulo/CAPITAL. 

O DESTINATÁRIO E RESPONSÁVEL PELA 

MANUTENCAO DO SIGILO DESTE 

DOCUMENTO. (t.rt. 62 	N." 60.417 / 67 
Regulamento paia Sangeda cio Assuntos 
Sigilosos). 

CNFIDE 
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404. 

SOLICITO A FINEZA DE VERIFICAR A POSSIBLIDADE DE UMA INVESTIGAÇÃO 

SIGILOSA, EM S. PAULO, SOMENTE PARA DETERMINAR O PARADEIRO E ONDE 

TRABALHO O INDIVÍDUO FRANCISCO CHRISTINO DA SILVA. 
O MOTIVO DE TAL PEDIDO é PORQUE O PEFERIDO ABANDONOU Sd/ 

FAMÍLIP., COM 4 FILHOS E SUA ESPOSA ESTA PASSANDO PRIVAÇÕES, CASO 
SEJA O MESMO ENCONTRADO INCLUSIVE RESIDtNCIA E LOCAL DE TRABALHO, 

E POSSÍVEL QUE O JUIZ AQUI EM Juiz DE FORA, POSSA PROCEDER O PEDI 

DO DE UMA PENSÃO PARA A ESPOSA E OS FILHOS, 

FRANCISCO CHRISTINO DA SILVA, NÃO PODE SABER EM ABSOLU  

TO QUE ESTA  '=SENDO SINDICADO  SEU DOMICILIO E LOCAL DE TRABALHO 

DADOS QUE PODEM AUXILIAR BASTANTE:— 

RANCISCO CRISTINO DA SILVA. 
CARTEIRA PROFISSIONAL N2 38339 — SERIE 224 

• TÍTULO ELEITORAL ` RESUMO DA FOTOSTATICA 

Nº 1333 — 143 — MUNICÍPIO DE Juiz DE FORA, 
DATA DO NASCIMENTO:" 24.7.943 — EUBANQLE — MG — (CASADO ) 
FILIAÇÃO:"FRANCISCO ANSELMO DA SILVA " JULIETA MARIA DE JESUS; 

PROFISSÃO" SERVENTE " BARREIRA DO TRIUNFO 

VOTA NA 2A. SEÇÃO ". (ASS, DO ELEITOR). 

Em 19. 4.67. 
NO VERSO DO TÍTULO ESTÁ ESCRITO: 

CANCELADA EM 15 DE JANEIRO DE 1973, POR 
MOTIVO DE TRANSFERENCIA PARA A 4A, ZONA 

M000A S. PAULO. 

PROCESSO 255/75 (ASSINADO PELO ESCRIVÃO ELEITORAL) 

OBSERVAÇÃO IMP(MANTE:- 

4A, ZONA — MOOCA S. PAULO 

RUA FRANCISCA MIQUELINA N2 123 — 7o/8Q ANDAR " S, PAULO, 

FONE:— 372581 
RAMAL 48 3 50 
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Nt. o . )vfss, p.2006 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

REITORIA 

Senhor Chefe, 

• Solicitamos o apoio de V.Sa. para que possamos co 

nhecer a verdade inteira sobre os "fatos" que, segundo os jornais(xe 

rox w)ensadas) foram relatados na Câmara dos Deputados, e assim, to 

mamas providCncias cabíveis. 

Esclarecemos que ate o momento não recebemos ne-

nhuma denúncia, pedido'ou comunicação sobre o assunto; quer originári 

o de autoridades, do DCE, de alunos, de professores ou servidores da 

UFJF, ou tampouco de qualquer outra pessoa. Informamos também que, 

quanto aos "folhetos anônimos" que desde algum tempo circulam na ci 

dade sobre assuntos universitários, nosso serviço próprio -AESI- tem 

procurado localizar sua fonte, sem nenhum sucesso ató hoje. .To âmbi-

to da UFJF a situação está sob controle. 

Sem mais, esperando receber, em tempo mais curto, 
um relatório sobre o assunto referido --assunto que escapa da área 

de atribuiçOcs da própria UFJF-- aproveitamos oportunidacle e. nos co 

locamos ao dispor de V.Sa. para esclarecimentos adicionais. 

Cordiais Sau zç3es 

Ilmo. Sr. 

Dr. Arandy de Abreu Qui2átella 

Chefe do P: da Policia Federal 
Juiz do Fora - LG 

Prof. 'feiro 

1 CONFIDENCIAL1 
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Tarcício denuncia terrorismo 
entre os estudantes da UFJF 

BRASÍLIA 	Grave denúncia 
foi feita pelo deputado Tarcísio Del-
gado (MDB-MG) da tribuna da Cá--; 
mama: os universitários de Juiz de 
Fora -- a segunda cidade mais po-
pulosa de Minas Gerais — vêm re-
cebendo em suas residências, pelo 
correio, ameaças de morte ou de se-
questros caso eles mantenham "li-
gações com comunistas". 

• 
Outra denúncia feita pelo mes-

mo parlamentar dá conta de que os 
misteriosos autores daquelas amea-
ças imprimem, não se sabe onde, 
edições apócrifas do jornal. "Gua-
ximim Especial" para comproinete- 
• rem junto às autoridades os univer-
sitários responsáveis pela publica-
ção autêntica do Centro 'de Estudo 
de Economia da Universidade Fede- 
ral de Juiz de Fora: 	• • , 
- 	Uma: das mensagens • ',enviadas 

pelos terroristas aos , universitários • ,  

e também aos professores da UFJF, 
tem o seguinte texto: "se você go3-
ta do comunismo, tome um avião e 
vá para a Rússia, para se doutri-
nar em favor dos comunistas e 
manter ligações com comunistas. 
Você ou alguém de sua família mor-
rerá ou será sequestrado se você in 
sistir. Sua tranquilidade depende ., 
de você". Abaixo destes diteres do 
bilhete ameaçatório, há o desenho 
de uma caveira e de chias" tíbias ''• 
cruzadas, com a inscrição "esqua-
drão da morte". 

O deputado Tarcísio Delgado, 
empunhando o falso jornalzinho e N.  
o bilhete contendo ameaças, 'depois 
de historiar o que, em seu entender, 
tem sido uma "via crucis" dos 	.uni-
versitários que querem milita.r.  na, ; 
política, afirmou que "para -que-  és- 

• tudantes e 'professores sejam das-.  
tados da participação, muitas são' 
os-expedientes utilizados. 
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maior parte, espúrios'e and ••••• 
democráticos". 

Depois. de dizer que ri 
Decreto-lei 477 é imuedi-
mento também a essa par-. 
ticipação afirmou o• depu-
tado do MDB mineiro  que 
"o terror vem atingindo as 

,raias do absurdo, quando. 
nos  últimos dias, estudantos 
e professores passaram a re 
ceber cartas anônimas.' 
metidas através •do  correio, 

• 
 

com ameaças de todo o ti- . 
po, inclusive de sequestre

morte para Si, e seus fa- 
• minares, e também ,telefo-,:;., 

nemas anónimos no mesmo 
sentido têm sido frequen-
tes". 
O PRESIDgNTE 

O presidente do Diretó-
rio Central dos Estudantes;'', 
acadêmico Ivan Barbosa. 
disse que não está levando 
a 'sério as..ameaças que ro- • 
eebeu. Ele reeebeu 
dm bilhete com 'envelopo '• 

• selado na' agência local dos 
correios; o qual passou 
mãos do deputado Tarcísio 
Delgado na tarde do doimn 
go' para•que denunciasse na 
Câmara as 'pressões recebi= 
das. ''Além disso,'elo roce- ' • 

1 	" 1  
deputado Tarcísio Dei - 

gado (MDB) denunciou, on-'7,- 
• tem, no • Câmara•.Federal, 
1,que os estudantes da Uni- • 
.versidade Federal, de Juiz • 
.de Fora vêm recebendo em • 
suas residências, pelo cor-' 
reio ameaças de : morte ou . 
,de sequestros .para ;s1 e  pa-
ra seus familiares, caso eles 
'mantenham, "ligações comua 
niStas". Em Juiz de' Fora, o; 
presidente do. Diretório Cen 
trai de Estudantes, confir-'
mou que recebeu um bilhe • 
te contendo tais ameaças e 
que recebe diariamente inúr•-;.; 
meros  telefonemas do mes-' 
'mo gênero. Na Delegacia' 
de de Policja Federak, entre-
tanto, não havia • nenhuma 
denúncia, nem. mesmo se,' 

• tinha conhecimento de tais 
fatos. • 	• • 

Outra denúncia feita pela 
:parlamentar juizforano, dá' 
conta .de que • misteriosos 

. autores daquelas ameaças; 
imprimem, nãó se  sabe on- 

• de, edições falsas do  jornal 
'Guaxinim" para compro-' 
meterem, junto às autorida' 
des, os universitários res-
ponsáveis pela publicação 
autêntica do Diretório Seto 
dal de' Estudos Sociais. Há 
mais  de dois meses, o cam-
pus da UFJF vem sendo al-.. • 

' vo de  ação  panfletária — 
considerada subversiva pe-.. 
lo Decreto Federal n° 477 
— acusando universitários, 
de "estudantes profissio- 

• riais" e profesáores de com 
prometimento  com o •pen- f. 
sarnento .comunista, chcgan 
do  a pedir a expuisão"de • 
tais professores. • 

; Apesar de ter utilizado 
argumentações de um des-
ses panfletos  — que são as-
sinados pêlo "universitárioi:' 
autêntico"-- para conside•-• 
rar junto ao prefeito Saldo:. 
Moreira que o problema de 
transporteá para o campus • 
está resolvido. o reitor da 
UFJF professor João Mar•- • • 
tins Ribeiro, disse que des-
conhece a, existência deles; ,. 
bem como das ameaças de-
nunciadas pelo deputado na 
Câmara. O reitor disse que 
mesmo que venha a tomar 
conhecimento oficial • des-
áes acontecimentos, não pre 
tende fazer qualquer denún 
'cia junto às autoridades po 
liciais, nem mesmo se pro-
põe a um contato com os 
membros do DCE ou profes 
sores que tenham recebido,  
ameaças. 
"VIA CRUCIS" 

Uma das mensagens en-; 
viadas pelos terroristas aos 
universitários e também- 
aos professores da UFJF 
tem o seguinte texto: "Se 
você gosta dò comunismo. 
tome um avião e vá para a 
Rússia; pare de doutrinar 
em favor dos comunistas e 
manter ligações com os co-
munistas. Você ou alguém. 
de sua família meneai ou 
será" sequestrado' se você 
insistir.' Sua tranquilidade 

Ivan acredita que tais 
pressões são Meramenta 
pessoais contra 'ele e contra  
os professores da UFJF que 

• participaram do Ciclo , do 
Debates  sobre a Realidade 
Brasileira, promovido pelo 

;DCE. Entretanto por con-
'siderar as ameaças apenas 
uma brincadeira, não-s'pre-
tende •denunciar junto à 
'Polícia Federal. Mas, Ivan • 
encontra, uma razão  para 
tais ameaças no tato  de es-
tarem próximas as eleições 
para 'preenchimento de càr ', 1 
gos no DCE, ainda' em ou- 
tubro. Segundo afirmou on . 
.tem, 'existem grupos fieWo 
da universidade, lâteressa-• • 
dos em obter o controle do • 
Diretório  que conseguiu a-
trair para si isS estudantes 
e reuni-los em torno da re-.'  
presentação discente. 

Tais .grupos, segundo o 
prçsidente do DCE, estari-
anl interessados  em centro-
lar o órgão para garantir. k 
apoio visando a escolha da 
lista dc seus nomes a serem ' 
indicados ao Presidente Er- ' 
nesta Geisel e dos quais se-
rá escolhido' o substituto dó 
atual. reitor em fins de 
1976. Poderá haver se-
gundo Ivan, até mesmo uni 
interesse eleitoral com vis-
tas ao pleito municipal do 
próximo ano, pois o DCE,  
atualmente é n  único ó. -' 
gão juizforano que pode 
ser considerado autônomo e• 
livro dc quaisquer compra; , 
metimentos de  ordem paul 
Lica, mantendo. boas rela.,  
ções em todas as áreas. 

•Tarcísio ameaças que  ,o reitor-desconhece. 

depende de você". Abaixo, , •be diariamente inúmeros • 
destes dizeres do bilhete a-J•l. telefonemas • ameaçadores: 
meaçatório, há o' desenh'&.•,: sempre é uma mulher quem • 
de uma caveira e de. duas, • • ,chama e uma voz masculina - • 
tíbias  cruzadas, com á ins••' 	faz a ameaça, "eu ouço, ta- 

' crição "Esquadrão  da Mor- •••,' ço um xingamento e desli- 
te". . 	 . • go". 

O depptado Tarcísio Del-
gado, empunhando o falso 
jornalzinho e o  bilhete con-
tendo ameaças, depois de" 
historiar o que, em seu en- •••„; 
tender, tem sido uma "Via 
Crucis", dos universitáriso 

-oue querem militar na po- 
litica, afirmou que "para  
que estudantes e protesto- 
•res sejam afastados da bar 
ticinação, muitos  são os ex-' 
pedientes 	utilizados 	na t ::  



A panfletagem 

subversiva na 

Universidade 

A ação panfletária dentro do campus 
universitário, previsto pelo decreto federal 
n9 477 como subversiva, começou há alguns 
meses com a colocação nos ônibus da Cidade 
Universitária de folhetos coloridos assinados 
por alguém quê se dizia •"universitário au-
têntico". Esses folhetas acusavam o Diretó-
rio. Central dos Estudantes de politizar a so-
lução para o problema do transporte dos 
universitários, chegando a propor — com ex--' 
pressões e termos de baixíssimo nível de co-

: nhecimento dos fatos e da língua portugue-
sa — que a vinda a Juiz de Fora do Senador 
Franco Montoro para fazer uma palestra so-
bre Justiça Social, servisse aos estudantes na 
solução dos impasses. 

Como não houvesse nenhuma resposta 
oficial por parte do Diretório Central, 
"universitário autêntico" voltou à carga, 
desta vez acusando o presidente do Diretó-
rio de "estudante profissional" e sugerindo 
ligações suas com grupos comunistas bitu-
nacionais durante viagem que fez ao exte-
rior. E novamente não houVe resposta. Em 
outra divulgação, contando sempre com a, 
colaboração de motoristas desinformados so 
bre a procedência de tais panfletos que per-
mitiam que fossem colocados no interior dos 
ônibus, foi ressaltada a solução adotada pe-
la Secretaria . de Transportes criando dois 
pontos de embarque no centro da cidade pa 
ra, os ônibus da Cidade Universitária. Mais 
t(arde) o reitor João Martins Ribeiro utiliza-. 
ria um dos trechos' da publicação para co-
municar ao prefeito Saulo Moreira que .o.  
prob:ema do transporte dos , universitários 
estava solucionada. 	•. 

s•' 
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Uma, . outra publicação — sempre no 
mesmo nivel das demais — denunciaria a 
existência de professores, nos * quadros da 

;'• UFJF, comprometidos com o. pensamento. 
comunista, propondo a sua. expulsão. En- • 

Pi tyeta; :;o,.,todos qs panfletos sempre foram 
consi(ierados, pelo DCE, como publicações 
destinadas a tumultuar- o ambiente do' dire- 

i tório, "talvez, na tentativa de provocar uma 
Intervenção no diretório", Segundo alguns 
estudantes. Na reitoria, o senhor João Mar-, 
tins Ribeiro, sempre que. procurado pela im- 

.. prensa dizia que não tinha nada. a declarar 
respeito e que desconhecia tais panfletos, 
embora uma remessa deles tenha sido apre-
endida pelo professor Vespaziano Pinto Viei-
ra, diretor da Faculdade de Direito, .e entre-
gue ao sub-reitor do setor de Estudos • So 
ciais, professor Cid Magalhães,',-  juntamente_ 
com o pedido de providências". para evitar 
essa atividade . • subversiva no. interior do 

è 

A procedência de tais panfletos jamais 
foi explicada, nem por autoridades da uni-
versidade e nem pela Delegacia de Policia 
' Federal a qual tem conhecimento — inclu-
sive. exemplares — da publicação. Chegou-, 
se a informar aue haviam sido colocados 

:cinco agentes federais no trabalho;  entre-
tanto não houve informações sobre o anda- 

'mento ou conclusões das investigações. Al 
r

- 
.guns estudantes, apanhados fazendo a distri-..  
buição dos panfletos tiveram razões para afas 

!tar diante de seus próprios colegas qualquer 
suspeita sobre responsabilidade na ,ação pan-
fletária. Entre os membros do Diretório 

i Central, o pensamento dominante é que, a 
os autores esperavam impressionar os uni-
Versitários em geral a seu favor, consegui-. 

eram apenas a antipatia e o repúdio da.maio-
i. ria dos estudantes e dos professores, 

1 

vi 

Ivan: brincadeira 'com Interesse eleitoral. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA. FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM M. G. - B. H. 

JUIZ LE FOI,A  

Órgão: 	— 	DELEGACIA DA ZONA DA .1.ATA 
Assunto: 	— 	Folhetos anónimos na UFJF 
Setor: 	— 	Turma de Ordem Política e Social 
RefeAncia: — 	Oficio nº 20—GR/75 — Reitoria da UFJF 
Relatório: — 	ng 03/75—TOPS/DZ£ (apresenta) 

Senhor Delegado: 

Após sindicâncias emtorno da solicitação de referân—

cia, nada ficou evidenciado por esta AI, no que se refere aos cons—
tantes noticilrios anexados ao mencionado oficio. 

Entretanto, pôde—se apurar tratar—se de campanha es—
tudantil, estritamente eleitoral, pura formação de novos Diretóri—

os, Setoriais e DCE. Quanto aos atentados e ameaças, nada apurou—se 
de concreto e, segundo informes colhidos, o fato não passa de trama 

política enre o atual presidente do DCE e o deputado federal TARCI 

SIO DELGADO, ambos procurando se beneficiarem de uma campanha com 

finalidade de adquirir popularidade no meio estudantil, bem como ' 
também em outras áreas, que possam inflUencier a camada eleitoral. 

É o que me cumpre relatar. 

Juiz àe Fora, 1, de outubr. 	1975 

Znc. da TOPS 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SR/MG — Dkai.E,GACIA DA ZONA DA MATA — JUIZ D. FORA 

ASSUNTO: 	FOLH£TOS ANÔNIMOS NA UFJF 

ORIGEM: 	DZM/D2F 

CLASSIFICAÇÃO:— 

DIFUSÃO: 	UFJF/MG — arq. 

DIFUSÃO ORIGEM: 	UFJF/MG 

RBFBRUCIA: Oficio n2 20—GR/75—Reitoria de UFJF—Confidencial 

FORMAÇÃO Nº ..5—DZM/DPF  
— 23. 10. 75 — 

1. Nada de concreto, pôde—se apurar quanto aos autores, da ação 
em causa.- 

2. A análise dos informes colhidos, entretanto, face a evidência 

e concord2ncial dos diversos fatores que neles encerram leva—

nos à conclusão, quasi que fatal, de tratar—se de trama engen 
brada pelo atual presidente do DOE e o deputado federal TARCf 
SIO DELGADO, a fim de motivar a massa estudantil com proposi—

tos eleitozais.- 

3. A campanha transformaria os atacados em mártires beneficiando 

sobremodo os 'laminados, desde que atingisse os motivos colina 
dos ou seja, comover a opinião pública, de modo geral.— 

.00 DA 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

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

ASSUNTO: INFILTRAÇÃO COMUNISTA NO MDB DENUNCIADA JUSTIÇA MILILIR 

ORIGEM: DZM/DPF 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: SI/SW1322/1M E2/44 RM - 

REFERZNCIA: JORNAL "O DIA" 

'inana: Cópia em xerox de recorte do Jornal "O DIA" de 01.10.75 

Sí;4CALINHAMÂNTO r º 014/75-D7Ê/DFE  
- 02. 10. 75 - 

1. - Para conhecimento desse 6rgão, esta AI encaminha cópia 
xerox de recorte do jornal "O DIA.% constante do anexo.- 

CONFIDENCIAL 
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Mir ISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL DE MINAS GERAIS 

"O DIA" 
01.10.75 

ume.d.G=IMIR 

Infiltração comunista no MDB 
denunciada à Justiça Militar 
O Promotor Osvaldo de Liam Rodrigues 

Júnior, da 2' Auditoria do Exército, aponta 
em denúncia, o Deputado Federal Lysaneas 
Maciel, atualmente aliado ao Senador Erna.ni 
Amaral Peixoto, como o responsável pelo 
ingresso do militante comunista Arlindenor 
Pedro de Sousa no MDB que, por indicação 
do parlamentar, foi designado interventor do 
Diretório do Partido na 19' Zona Eleitoral. 

Além de Arlindenor, o representante do 
Ministério' Público Militar denunciou como 
incursos nas sanções dos artigos 14, 43 e 45 
da Lei de Segurança Nacional, por crimes 
de subversão, Armando Teixeira Frutuoso, 
Delzir Antônio Mathias, Nélson Nahon, Uirtz 
Servulo da Silva (engenheiro eletrônico), Eny 
de Oliveira Novais, Raimundo Santana No-
vais e Murilo Moreira Ribeiro. 

ESCOPO SUBVERSIVO 
No libelo, o promotor afirma que «com 

os sucessivos insucessos em suas atividades 
contrárias ao regime democrático, o Partido 
Comunista do Brasil incursionou, através de 
Armando Telieira Frutuoso (o 4Jucas) e de 
Osvaldo (cujo retrato falado está incluído na 
folha 172). em vasta área, penetrando, 1-
clusive, através de ferrenhos adeptos, nas 
hostes do Movimento Democrático Brasileiro, 
dando sua presença marcante, que culminou, 
com a publicação de um manifesto na im-
prensa. além de intensa atividade de arregi-
mentação de simpatizantes, propaganda atra-
vés de jornalecos impressos clandestinamen-
te, na tentativa de minar, de modificar o 
conceito do Governo desacreditando-o moral-
mente». 

Salienta, em seguida o Sr. Osvaldo de 
Lima Rodrigues Júnior que os subversivos 
tinham como escopo principal a implanta-
ção da intranqüilidade social, aos seus limites 
extremos, para alcançar, finalmente, a mu-
dança do regime». 

Para isso — continua o promotor -- «reor-
ganizaram a esfacelada União da Juventude 
Patriótica (UJP), entidade parapartidária do 
PCB em 1972, sob a chefia de Delzir Antônio 
Mathias. 

DIVULGAÇÃO 
O autor da denúncia em seguida descreve 

o comportamento subversivo de cada acusa-
do, dizendo que Delzir, escolhido por Arman-
do Frutuoso e Osvaldo, membros da cúpula 
do PCB, reorganizou um ramo da. UJP. Este, 
depondo no inquérito, esclareceu a forma  

utilizada no aliciamento de pessoas para o 
seu credo político. Revelou que com a assis-
tência material do PCB e com a ajuda do 
casal Raimundo Santana de Novais e Eny 
de Oliveira Novais passou a imprimir o jor-
nal da União da Juventude Patriótica e pan-
fletos para distribuí-los aos companheiros e 
enviá-los, pelo Correio, a pessoas com desta-
que nos meios jornalísticos, políticos e artís-
ticos, bem como às grandes empresas. Além 
disso narrou, com riqueza de detalhes, o en-
volvimento de todos os demais membros da 
UJP, suas poeicões hierárquicas no organis-
mo e suas atividades em diversos setores. 
Tudo -- esclarece o promotor na denúncia --
de acordo com a vontade pré-estabelecida do 
acusado, através de seus agentes. 

,INFILTRAÇÃO NO MDB 
Diz mais o libelo que Nélson Nahon ar-

regimentou adeptos para a UJP, participou 
de reuniões e distribuiu jornais. Arlindenor, 
que ingressou no movimento esquerdista em 
1988, conseguiu convencer o ,PCB e a UJP 
que «o seu ingresso no MDB dava-lhe opor-
tunidade de fazer trabalho de massa. além 
da possibilidade de carrear para o PCB as 
informações e comportamento dos alinhados 
dentro do partido da oposição. Com  rara 
habilidade, por indicação do Deputado Fe-
deral Lysaneas Maciel, foi nomeado inter-
ventor do Diretório do MDB na 19' Zona 
Eleitoral. Era o segundo homem depois de 
Delzire. 

A denúncia indica ainda que Raimundo 
Santana Novais e sua esposa Eny eram en-
carregados da impressão do jornal da UJP, 
Murilo Moreira Ribeiro era quem reze.bia 
exemplares daquele órfão e da Classe Operá-
ria, bem como de documentos que serviam 
para intercambiar conhecimentos com Uirtz. 
Eram também os expedidores dos jornais 
pelo Correio utilizando o nome da firma 
eCora-Representações Ltda.» para servir de 
remetente na correspondência. O casal ali.-
gou o apartamento 1.101 no edifício da R-
do Resende. 119, onde instalaram um mimeó-
grafo para imprimir exemplares dos jornais 
da. UJP e a <.Classe Operárias logo após a 
queda do sistema gráfico do PCB em Campo 
Grande. 

O prbmotor arrolou como testemunhas de 
acusarão Rosa Ma ria Silva e Sonsa. José 
Luís Fontoura de Albuquerque e João Carlos 
Alves Matheus. 

• • 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
CENTRO DE INFORNaÇrS 

1 1 SET1975 
Brasilia, DF 	  

ASSUNTO: OURAI:MOO SOCIAL NAS UNIVERSIOADES 

ORIGEM: owcPse 
AVALIAÇÃO: 

DIFUSÃO: SR/MC - cow/x 
DIFUSÃO ANTERIOR: 

REFERENCIA: WORMInt0 Ng $34/75/05I/R3 

ANEXO: 

RT CI 5117/75 

() 5 5 5 
PEDIDO DE BUSCA N9 	 /  

-CCP/DRE 

DADQk comicczoos,  

- Na NIG unlverangrio da UM' (Universidade Federal de Juta 
de Foro), vem aonde observado o uso de entorpoccntee, cz.:de 
vez mate difundido e intLnuo, e a deterloreçU dos pairCies Ra 
ruis de comportamento da juventude. 
- Coroa de GO% dos alLnue de UrJr !ao viciadas em drogas, com 
poeuibilideds de maior percentual no urmc. 
. A grande ~leria dessas viciados *rio do osso feminina, min. 
da que a maior incidinais é ne the% blomédice, tendo em viste 
es recilldadee encontrada* para ayulaiçio das drogas. 
Geralmente os alunos chagam à Universidade viciadub pois o 

h5JIto é adquirido nas elleolus; 
Tim 8i00 contrewpreduomAtes as campanha, Wilicutadus na Unl- 

veraldeue ~IRO • USO da téxicoe, 	imilbilizan ao vicia-
dos e aguçam a Offiaffilidled. daqueles que AU pescaram pele enci• 
~Lancia. 

Cun 11119410.01.41011 

CONFIDENCIAL 
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continuaçhm...•••••00) 

DADOS SNICITADOV 

aliiQiAcias para apuem a varacioade cios f,.toa; 
Identificar *a prive apaa* traficantes; 

. Outro* dados juliodemi 

OPF-243 
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DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL  

Delegacia da tona da Mata — Juiz de Fora 
MEM. ° N.° 

"URG.e;NWCONFID.t;WIAL° Data 22.09.75 

    

Do : Chefe do Setor de Operações da Dãm/DPF 

Para o Agente Júlio Soares de Brito 

Assunto: "DEGRADA40 SOCIAL NAS UNIVERSIDADES" 

Levantamento do caso _(d.Aermina) 

Consta-que no meio universitário da 

UFJF, vem sendo .observado o uso de entorpecentes, ca 

ua vez mais difundido e intenso, e a deterioração dos 

padrões morais de comportamento da juventude. 

• 
em drogas. A grande maioria são do sexo feminino, sen 

Cerca de 60% dos alunos são viciados 

do que a maior incidencia j na área n biomjdican, ten—

do em vista as facilidades encontradas para aquisição 

das drogas. 

DADOS SOLICITADOS: 

— Apurar a veracidade dos fatos; 

—Identificar os principais tiaficantes; 

— Outros d 	u1,ados 



Juiz de ForaJ, em 29 de setembro de 1975 

./ 	- 

Julio Soares de :3rito.- 
Sindicant 

I apreciçgo do senhor 

) 

S • WI. aa 29.9  

Juven ude N. 
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MINISTÉ1V0 DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA. FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM M. G. - B. H. 

-)T-JLEGACIA DA 	DA MATAM 

IN?OrerfAÇão 

Do Agt. Julio S. Brito 

Ao Sr Chefe do S.Operaçges/DZMPPIPA:IG.- 

Senhor Chefe 

Em cumprimento as determinações de V.S5 no sen-

tido de apurar o uso de entorpecentes no meio universitrio, 

apurei o seguinte: 

Segundo informações prestadas pelo Sr Fernando/ 

Batista Terra, residente N rua Floriano Peixoto, 367 apt.n2 

104, nesta cidade, funcionário do. INPS e aluno do 4° ano de 

'1"edicina da TIFJF,' os alunos residentes, do 6g- ano, fazem / 

uso dos medicamentos "REATIVAN" e"NOTAIR"os quaiel muito embo 

ra sejanestimUlantes, estão fera de controle. Informou ain-

da o Sr Fernando Batista Terra, que diversos outros alunos, 

das diversas séries, apresentam—se, as vezes, com sintomas 

de estarem sob efeito de psicotrópicos, todavia, não sabe / 

informar onde e como os mesmos adquirem as dregas. 

Outrossim, devo esclarecer a V.Sg das dificulrla 

des encontradas no levantamento determinado, por total fal-

ta de penetração no meio estudantil, acrescentando-se ainda 

o fato de que na semana p/passada, as aulas estavam suspen-

sas em razão da realização das Olimpíadas Universitária,nes 

ta cidade. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

o) 

ASSUNTO: DEGRADAÇÃO SOCIAL NAS UNIVERSIDADES 

ORIGEM: 	DZ/DPF 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: DRE/BS - SI/SR/DPF/MG 

DIFUSÃO ORIGEM: DRE/BSB e DSI/MG 

REFERENCIA: PEMDLO DE BUSCA Nº 0555/75 -CCP/DRE de 11.09.75 

Reg. 86/75. 

INFORMAÇÃO N2 034/75-DZM/DPF 

- 30. 09. 75 - 

1. DADOS CONHECIDOS: 

1.1 - Confirmados.- 

2. DADOS SOLICITADOS: 

1. Atreves de informações colhidas em torno do solicitado, fi 
cou evidenciado que alunos do 62 ano, de medicina da UFJF, 
fazem uso dos medicamentos "REATIVAM" e NOTAIR" os quais, 

40 

	

	 muito embora sejam estimulantes, estão fóra da relação de 

medicamentos controlados.- 

2.1.1 - Diversos alunos, das verias séries, apresentam-se, 
ás vezes, com sintomas de estarem sob efeito de psi 
cotrópicos, todavia, não se pôde constatar onde e 
como os mesmos adquirem as drogas para seu próprio 

uso.- 

2. Esta AI, apesar do esforço realizado, não pôde identificar 
os traficantes, por não dispor ainda, de pe 

estuuantil.- 

tt{t{t{ 
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CONFIDELÃCIAL 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SR/MG - DELEGACIA DA ZÇNA DA MATA - JUIZ DE FORA 

ASSUNTO: PEDRO AUGUSTO LEANDRO DIAS PAES LRMR  PINHEIRO MOREIRA 

ORIGEM: 	DZM/DPF 

CLASSIFICAÇÃO:- 

DIFUSÃO: SI/SR/DPF/MG - muivo. 

DIFUSÃO ORIGEM: SI/SR/DPF/MG 

REFERENCIA: 	Rádio n2 2174/SI/SR/MG de 23.09.75  

INFORMAÇÃO N2 033/75-DZM/DPF 

- 25. 09. 75 - 

1. - E2/42 Ria.- 

1.1 - Consta que o epigrafado no ano de 1968, foi lidar 
principal do Comando Universitário da AP., era re 
sidente na época è rua Pium n2 1.165 - apt. 22.- 



CONHDENCIAL HE. 0./Kse, p.mis 
asia" 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

ASSUNTO: CICLO riE CONFI:ESACIA:i NA 	 CATGIJICAM 

ORIGEM: DZM/D2F 

CLASSIFICAÇÃO: 

DIFUSÃO: 	SI/SR/DP2/MG 

INFORME N2 011//5—DZAWDPF 

- 03.09.75 - 

1. — Coaste eiw3 nos próximos dias 13, 14, 15 e 16 do corrente 

será realizado am nciJlo de conferências na Universidade 

Católica de Minas Gerais", com o nome de "42 Prémio Uni—
versitário de Pesquisa" sob os aus$cios do Diretório Se 
torial de Econamia.— 

CO 
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CONFIDENCIAL lif,o,ws3,p,c79€1/02s6 iev 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SRALG DISLBGACIA DA ZONA DA i.4ATA - JUIZ Dz FORA 

ASSUNTO: ÃRAU 	 4DMINI:-IBAÇÃO, COMEUÇÃO IDA 

ORIGEM: DUIPPF 

CLASSIFICAÇÃO:'" 

DIFUSÃO: SIARD12/KG - B2/4# RK 

II FCIU.iJ Ne o12/75-Duvwr 
- 24. 09. '15 — 

1. - isto sendo executado em Juiz de tora, h rua Balteld, um 
trabalho de engenharia, modificando o aspecto da citada 

via pública. Trabalho de real porte, denominado "CALÇA-
Di0".- 

2. A firma empreiteira é UNAC - ÃNGEãhARIA, AD£INISTRAÇãO, 
CONSTRUÇÃO LTDA", com escritório è rua Floriano Peixoto 

n 603 - fone 212-7u35. Teauo como auperintendente JOSÉ 
A. 1110/15S, a mencionada firma j de propriedade de MARCE- 
LO LIGNANI 	 pextenceni,e be '1›zafi" do senador 

FRANCO, listando tar4bám bcr traz da reíerida fir-
ma o Dr. JUNAOY, proprietário do Eospital Gínecológico 
e da "Construtora Solar 

— Ae obrar da 4%11AC" estão sendo a&ministrades por THAUS 
COSTA, tamb&a pertencente co "StrIffes de ITAMAR FRANCO. O 
mesmo diz cl :u a firzn pequena c a:;tá ccmar,ando agora , 
e por isso precisa de ajuda.- 

i  ,q- 	 (4».  F 1.4 R 
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ESTA SENDO EXECUTADO EM JUIZ DE FORA, A RUA HALFELD, UM TRABA 411#f  

LHO DE ENGENHARIA, MODIFICANDO COMPLETAMENTE O ASPETO DA CITADA 

VIA PÚBLICA, TRABALHO DE REAL PORTE, DENOMINADO "CAMD750". 

HA DIAS, CONVERSANDO COM O DR, THALES COSTA, QUE FSTA 

VA NA RUA HALFELD, PERGUNTEI-LHE QUE FIRMA ERA ESSA TAL DE 	 

"ENAC". (COMO LEMBRANÇA, THALES COSTA, PERTENCE AO IISTAFFU DE 

TAMAR FRANCO). 

EM RÁPIDAS PALAVRAS DESVIOU O ASSUNTO DA CONVERSA DIZEN 

DO QUE ESTAVA ALI APENAS PARA AJUDAR A REFERIDA FIRMA, POIS A MES 

MA ERA PEQUENA E ESTAVA COMEÇANDO AGORA. 

CONFORME SE Vt DO CARTÃO QUE ESTOU ANEXANDO, 	  

ENAC 

ENGENHARIA, ADVINISTRAÇÃO, CONSTRUÇÃO LTDA. 

JOSÉ A. NEVES 

SUPERINTENDENTE 

ESCRITÓRIO 
RUA F. PEiXoTo, 603 

-CENTRO ". FONE 212/7035 
JUIZ DE FORA '• MINAS 

ORA, E MUITO ESTRANHO A PRESENÇA DE THALES COSTA FISCALIZANDO A RE 

FERIDA OBRA, MUITO COMENTADA EM JUIZ DE FORA, 

PROCUREI INDAGAR QUAL SERIA O PROPRIETÁRIO OU PROPRIETA 

RIOS DA CITADA FIRMA, O SUPERINTENDENTE JOSÉ A. NEVES, ACABOU DIZEN 

DO QUE O PROPRIETÁRIO DA CITADA FIRMA E O Sr. MARCELO LIGNANI SIQUO 

RA, QUE TAMBÉM PERTENCE AO "STAFF!! DE 'TAPAR FRANCO. APROFUNDANDO 

M AIS, INFORMARAM QUE O ELEMENTO QUE ETA POR TRAZ DA CITADA FIRMA, 

E O D. JURCI, PROPRIETÁRIO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO  E PROPRIETÁRIO 

TAMBÉM DA FIRMA CONSTRUTORA SOLAR. 

ACREDITO QUE MERECE UMA SINDI4NCIA MELHOR A FIM DE AV* 

LIAR O PREÇO DA OBRA ACIMA MENCIONADA, COMO FOI FEITO O EDITAL DE 

CONCORReNCIA E O PORQUE DA PRESENÇA DO SR, THALES COSTA FISCALIZAM 

DO A OBRA, 	FIM 	 



3%* 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SIVIÉG - DEL.SGACIA DA ZONA DA MATA - JUIZ.,)DE FORA 

ASSUNTO: COMUNISTA QUE SE INFILTROU NO MDB 

ORIGEM: 	DZK/DPF 

CLASSIFICAÇÃO:- 

DIFUSÃO: ü2/49 EM - arq. 

RIXt;RINCIA: Jornal O DIA de 14.10.75 

Anexo: 	Recorte do Jornal O DIA datado de 14.10.75. 

ENCAMINRAMIÃTO Na 015/75-DU/DPF  
- 16. 10. 75 — 

1. - Para conheciaento desse órgão, encaminho o constante do 
anexo.- 
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FiE. o,► 1Pr 531 p. A74571078 

"O DIA" 

14.10.75 

SERÁ OUVIDO O COMUNISTA 

QUE SE INFILIRCU NO MDB 
O juiz Alfredo Duque Guimarães, da 2. Auditoria do 

Exército, no Rio, vai interrogar, hoje, Uirtz Sérvulo da Silva 
e Arlindenor Pedro de Sousa que ali estão sendo proces-
sados sob a acusação de atividades subversivas através do 
Partido Comunista do Brasil. 

• 

Ambos, segundo a denúncia 
oferecida pelo Promotor Os-
valdo de Lima Rodrigues Ju-
nior, na qualidade de mili-
tantes do PCB, desempenha-
ram atividades subversivas 
tais como publicação de ma-
nifestos pela imprensa e pro-
paganda através de jornais 
impressos clandestinamente, 
inclusive <Classe Operária», 
na tentativa de minar, de 

modificar ,o conceito de Go-
verno desacreditando-o mo-
ralmente, tendo,  como prin-
cipal escopo a implantação da 
intranqüilidade social. em 
seus limites extremos, visando 
a mudanca do atual reeime». 

No libelo o representante  

do Ministério Público diz que 
Uirtz organizou o setor rural 
do PCB, enquanto Arlinde-
nor, tendo ingressado no Pai-
tido visando a derrubada do 
Governo, desde 1968, conse-
guiu convencer o PCB e a 
UJP (União da Juventude 
Patriótica), de que seu in-
gresso no MDB dava-lhe 
oportunidade de fazer traba-
lho de massa, além da pos-
sibilidade de carrear para o 
PCB as informações do com-
portamento dos alinhados 
dentro do Partido da Oposi-
ção. Por indicação do Depu-
tado Federal Lisâneas Maciel 
foi nomeado interventor rlo 
Diretório do MDB na 1.94  Zo-
na Eleitoral. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

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

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

1 - ASSUNTO 	 - =AL 

2 - ORIGEM 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

4 - DIFUSÃO DZM/DFIy 

5-RZFER,ÈNCIA: DITO. NQ 526/74/E2/4  Mi DE 20.09.1974. 

6-ANEZ0: XEROCeP IA D Il\TFO. Nt2! 526/74/E2,/4 MI DE 20.09.75. 

7-RG . IT9 05796/75 • 

ENCAMINHAMENTO NÉ 067/75  
$1/SR/DIF/MG/09.10.975 

Encaminhamos em 
pedientel  a fim de ser processado n 
. 	. 	. . • • • . . . • 

CONFIDENCIAL 
DPF-SAV. 134 
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CONFIDENCIAL  

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
I EXÉRCITO - 4.. RM - 4.° DE 

2.° SEÇÃO - EMR/ 4 

7 3 r,:ET 	O C1 
	 r; r-1 

Juiz de Fora - MG, 2 0 S E ',974 

- INF or2,v\c;72 46(' /74/E 2/4 a RDA  - 

1. ASSUNTO 	: HUSSEIN SALIM SLAIBÉ 

2. ORIGEM 	: PMMG 

3. AVALIAÇÃO 

4. DIFUSÃO 	11Q BWPMMG - Arq - DPF/S MG 

5. DIF.ANTERIOR: 4a RM - I Ex 	2a Bda Inf 

6. REFERÊNCIA : Info 422 e 426/P-2/11Q BP 

7. ANEXO 

Através de operação de informações o 38Q BI/VITORIA-ES, apurou 
o seguinte: 

a) HUSSEIN SALIM SLAI14.  

- Chegou a GUAÇUí em 1970, onde e conhecido pelo nome de / 
"JORGE". Inicialmente lecionou Francs no GinÉsio local. 

- Com a prisão de seu irmão MOHAMAD SALIM SLAIBÉ em 1973, 

desapareceu de GUAÇUÍ, onde aparece esporadicamente. 

- Viaja constantemente para vários Municípios do ESP SA:JTO e 

MINAS GERAIS, tendo fixado residência atualmente.em CAPA-

R/16 VELHO-MG, na casa de NEUSA CFZAR (sua noiva). 

• Sua aividade conhecida naquela área e contrabando. Contra 

bando este procedente de LINHARES-ES e PARANÁ. 

• Segundo sua noiva, HUSSEIN veio de sua terra natal (LÍBA-

NO) por ser oficial do exercito Libanês, de onde fugiu pa-

ra não ir para o campo de 1-,utalha. Seus pais são agricul-

tores com plantação de oliveiras. 

- Possui um irmão nõ PARANÁ de nome SAM SALIM SLAIBS conhe-

cido como SLAÍBE, que enviou a HUSSEIN, a cerciTi6 meses 
atras, um caminhão com farto material de contrabando, ca-

minhão este adaptado para transporte de mudanças, placa do 

PARANÁ. 

b) Seus contatos conhecidos na Área são: 

MOHAMAD SALIM SLAIBE (reside atualmente em Cachoeiro do 

Itapemirim-ES), preso em 1973 pela Polícia Federal/ES e 

indiciado em crime de contrabando (art 334 do Cod Penal... 

(continua) 

	  CONFIDENCIAL I 	  
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(art 334 do Cod Penal Brasileiro e Lei 4. 728/65); 

Em 24/10/73 MOHAMAD foi posto em liberdade, por determinação do Tri- 

bunal Federal de Recursos, sem prejuízo da ação Penal que tramita / 

contra o. mesmo em GUAÇUí. 

- DARIO DA SILVA GLORIA (DAROCA), reside atualmente em Linhares. 

- Chefe do contrabando em Linhares (segundo informante). 

- Possivelmente expulso da Marinha após a Revolução. 

- Mantém sociedade com seu irmão RUI DA SILVA GLORIA, tambm residenç 

te em Linhares-ES. 
INtsboa" - REINALDO POLITANO ( de origem italiana), reside em 

cerca de 10 anos, casado com SONIA SARAIVA; 

- proprietrio de uma loja de loteria esportiva; 

- conhecido como contrabandista. 

- ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR ( de origem por u ?,7fsai, r2,, 

rista de REINALDO POLITANO, viaja constantemente para 

lo. Esteve recentemente em Portugal, tido e havido como contraban- 

dista. 

- MOACIR CARVALHO; proprietrio de um cinema em GUAÇUÍ-ES; formado 

em Direito, casado com uma prima do Senador EURICO REZENDE; foi ins 

petor da SUPRA, antes da Revolução, viaja constantemente digo via-

java constantemente com BRIZOLA? conhecido como contrabandista. 

- DODE RIBEIRO; fiscal estadual, tio da esposa de MOACIR CARVALHO, 

colocado no emprego que ocupa no Estado por EURICO REZENDE, conhe-

cido como contrabandista. 

- OBSERVAÇÃO: O grupo de estrangeiros acima, incluindo RUSSEIM, é / 

conhecido em GUAÇÚI-ES, como "Grupo da Legião Estrangeira" e sabi-

damente dedicado ao contrabando. 

c)- Apurou-se ainda que o grupo conta com a cobertura total do Cap-

PM/ES-LYRA, ex-Delegado de Policia de GUAÇUÍ, atualmente Delegado 

em S. JOSÉ DOS CALÇADOS-ES, para o livre exercício de suas ativida 

des, haja visto que a cerca de dois anos atras o Cap LYRA, impediu 

que o Delegado de Policia de ALEGRE-ES, lavrasse o fraglante contra 

MOHMMAD SALIM quando o mesmo capotou com uma viatura em ALEGRF-ES, 

viatura esta que conduzia contrabando. Sempre que MOHAMAD chega a 

GUAÇUÍ, sua primeira visita era ao Cap LYRA. 

d) - Segundo informante em GUAÇUÍ-ES, quando da prisão de MOHAMAD 

SALIM pelo DPF em 1973, o Juiz de Direito GILSON LEÃO BORGES, 

atualmente na 3a Vara Criminal de CARIACICA-ESí, intercedeu jun-
. 

to a Policia Federal para a liberação de MOHAMAD. 	  

 

(continua) 
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... Á época em que o Dr GILSON era o Juiz de Direito de GUAÇU1-FS0  
o contrabando chegava na cidade e era dado conhecimento ao mesmo / 
por MOHAMAD. 

e) - Segundo o informante, em 1973, o "Grupo da Legião Estrangeirai! 
levantou na Caixa Economica de GUAÇU1, um empréstimo de Cr3... 
100.000,00 sendo o gerente da Caixa na época o Sr GRAÇA LEITE 
que, segundo consta, recebia material do grupo. 
Mais recentemente o mesmo grupo conseguiu outro empréstimo na 
Caixa de GUAÇU1, desta feita de Crw 15.000,00. 

ii""e"'Ioo""*""41""e""o""41411"1"'• 
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- INF°RMAçA°  

ASSUNTO Dom IVO LORSCHEITER 

2. ORIGEM? 4g RN 

AVAIIAÇXO 

4,, DIFUSA0 4g13daInf ÂD/4 11231 - 1722Log 4QGÁC - 102BI - PTP 
HGeJP 4QECM - DOI/4g - ERS/4 w  12gCSM -2,PM2/PMMG - 
COSEG/SSP SNI/ABá DPF/DRMG DPF/DZM An 

5. DIF., ANTERIOR 

nEFIW,NCIA 

-7. ANEXO. Cópia de artàgo publicado em 21 Set 75 na ITILIA e a tradu-
ção correpondente, 

Esta Agência remete como informação o constante do anexo 

c000000OCOoor 

.111••••1134, dr./ 
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e Pamica 

Uno scandalo travolge il Segre- 
tarjo ((progressista» delia Con- 
ferenza Episeopale Brasiliana 

5542 a7310?96 
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ne lo pro:egge è 
• 1.•-.:a 1,0  Narc tina rapidità 
1.; sc.) ,  • i 	e S011 1 !r_ rila rrir - 

ti. 
	

i  une 	(hr doe avvocnri 
5 

lit 	(he 	rni t ri fria t. itr 
urt, 13'crc, uri 	7ano / ia/et 

pe.' cerni 
!.beiaz.one. 1A 'lati' rr ,n esi.çr, non 

( 	5i è 	 fronre al- 
e 

2 	•hi 	ri •?, 	p(trollo 11an- 
- e 	i:er 	Megho tel.or.se1: 

har--3 rerlsoto altrimew 
Quellf potrel-,‘,ero met: ,•re in afio 
I,-i1); 	saglo perico,,,àr E ;.osi ch. ha 

mio Ilibo e :ibero. Lo è per- 
? 	ht. app,5ggi mi ri.sulta chi* il Ira- 

'til.) e dipl. ,•anco, ir. 1-  rancia mi 
han ,.) 	 avr.ssi 	 lo 

fiy,,11,1,9,,er 	C/4; J,.• 

ancho 
se 

	

	Dando s'ngo alia ..opri,1 
dcir,..,sa, Mario Oiivares ha 

for 	 rena rudniera 
.,:•acione dl assarda lati- 

della le,pe cl' • 	...s•ste oggi nel 
nosirn P rse. N +r,  s: 11;itta in 

case ei desiderio di vendera, 	di 
tsigew., 	us•rzia. t roa giur:tzia 

,'li 	 nossono 
,O, rui  e, ia che gi: Surti tiebhuno 

•.. 	• 	"re Non . 

,r di itr 	are una logica sadi- 
pu, 	 colpe,,,,le: si 

,:n.,,.!.cenierue n.tn inerinare 
. ' Jet.,  ne'l 'a legge, che e ti neces- 

U. :11 	r st.Ç'0 (kl 	sociale 
M. ase. que.s:.1 iiduci 	oggi, in 

!,,,lia, 	 Ce Phatinu confer- 
r.mo le 	 •,igrtora 

...;.,iro i Vittorio, durante il 
1:teve colloquio 	abbiamu avuto 
cor Ict 	vue 	.e 1.e Jica?., 
ci bit ..-onft ..,no Ia pnvera dorna con 
arfa rasser '.ata 	questi 

Àle 	nderfi gíti., 	a. No ,  re- 
sta c+ie .çopp.,riart 	 dolcre 
lucg-ndosi for:a. lo, •itieta forza 
,r11  ata -relia : 	fio mi " 	ululara 

Suo conto-:;). fel 
re to, quar...lo la levet degli uomini 
non c'è, non irNto he confidare in 

',,os! 1, rr. nc•r. 
Intui 	 corag- 

r'r • 	rrn 
, f 	 't0 	:10r. 	Sal 

fie •-r 2 . 	 mo- 
v, t il  .; -1, 	-te t•ii•t-rto •Pierlo 

rc 	 grei!) di 
ed incJinuens. t- ile me- 

FrtAtiCOlr,rr 	!) 

Lo scandalo era nel-
V Faria da quakhe mese e, via 

ia che se ne cnnoscevano 1 partico-
hirl, diventavano piú affannosi i len-
ta'ivi per soffocarlo. sul nascere. Co-
me ai temei della .cortina dei bisbi-

numerosi UPfici, i Colh=i e te 
Organizialioni tatino-americana s'e-
rano trasformati in alvrari, dove 
ron7avano incessanti -si dice• e rim-
balzav2ne cauti -hai ser-dito?». Ma, 
come succede di solito per quede 
faccende, 	mprecisione .-ra ;-• i al 
de.sider,,J c!' sapere: non st conosce- 
v.lr,) 	;articolari. si SUSSUTTIVat- 
no ais uni n-rni e Eaffannosa ricerca 

nm/it 1,nn taceva 	:Run/ ...are 
la cuniusione. 

Un grosso scandalo, ,.4 uesto era 
certo, siasa lievitando in 13r 	fia 
le alce carichc della Confercnza Epi- 

sropale Nazionale; ma di piú non si 
sapeva. Sia a Roma che a Rio de Ja-
neiro. molte bocche trano ume 
mente cucite; e si untava di bocche 
prelatizie, di iuellc che avrebhcro 
rotulo parlarc coa cognitione di 
causa. C(Nloto i quali andavann a 
caceia di particolari, con uno zelo 
sairá dubbio degno di miglior causa, 
cot inciarono hen presto a cercare 
gli inevitabiti d issiers che di souto 
accompagnano, quando addirittura 
non li precedono, gli evenci .miste-
riosi. de, mondo edclestastico. 

Una fatio» vara: di do, iers sulca 
scandalo brasiliano, non esisteva ta 
bendiz' 	traccia. rt. dr. 	-n 
diamoc4 non significava affatto che 
non esiitessero ducvmeista2;oni ¡=.ró-
banti; semplicementc, esse e'r'ro a-
todite come segreti di Stato, in luo- 
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%Jeuri da mutile uliratidate. Co-
me faro per saperne qualcima? Agli 
interessai' nnn ;itnaileva atiro che 1d--
4:onere a;le fonti direttanterte com-
velie, vale a dite quelk brasiliane; 
cd è stato allnra chc qualehe parlico-
lare è vcnuto fuori. S'è fatio ii nome 
di un -grosso personaggin•, uno dei 
wernbri pi i importjnti dei clero pra 
15;;;sisia brasiliano: monsignor Ivo 
Lois& beber . 

Md 'e incliserezioni si sono rema-
te a questi,  puno. È state aliara che 
soamo potuti entrare In possesso di 
una documentazione davvcro -espio- 

MONSIGNOIRE UNO E LAJE 

tla alto, aboteigpor Lairsetieiter men-
in prega; in basto, monsignor, ai 

einem* can l'amansa) 

// BORtHESE 

uiva. stilk 	 Don precisa- 
mente ecciiniali Oel Segretario "ene-
rale della Conferem& Episcopale 
Brasiliana. il già corninato nionsi-
gnor Lorscbeber. Che cosa si legge 
in questo ilossier? Ecco qualche bra-
no tradottodalrariginale. 

H preiteio, atando alie infortunais,-
ni fornite e mei dimeigate (vidrem° 
poi perché), .si è delicalo a pranche 
immnroii che. obre a Comprometa". 
Io di perwrra, correproonettono e in-
lantana ii nome delis Oriesa. scan. 
daliz,zano e coprospoth rergogna tand 
i fedeis cattolici brtiuililni.. La rela- 
:Ione in nastro possesso precisa no-. 
mi, dati 'adtam segar 

•MonsignotajoriChtAter aveva una 
relazione 	ota- can una brasiliana 
originar',/,' toso João Del Rey, net-
io Stato di Minas Gerais, Ia signora 
Amelia Michola cite riskaeva 'Dello 
Stato di Rio * Janeira, in via Vo-
lumarios de tema, 87, •Barrio de 
Bololoro. Si è. ~perro ~the che 
questa signora ira una perima di 
miii origini e chie Ju 1411101142 a pran-
che indecorine to suggerimento ,  dl 
'Doo IVO. chi k prornise persino di 
ridursi alio nato laicais per sposall1 
Logicamente, 14 Vacava brasiliano 
si 'sana .beng 	una Ui CO- 
MI a.  

Passb dais mim s II limilakorts. 
cornitatiô ad macre ~juta. Faro-
no dapprinen 'voei indistinto, chi an-
dm ano preciliatiosi a mano • mano 
che trascooritia.0 1 groonti; d (u en-
che chi, pá liastiáire Ia prova certa  
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della scIdUta ,Iel Vescovo., lo pe-
dinb fino a sorprenderlo in attegv_ 
mento non certamente confacente :1 
Ia sua dignità episcopale. in un cine-
ma di Rio, rAzieca. Insteme con 
UM amante. Quando cominciarono a 
circotare le foto compromettenti, 
un'ilta personalità della Chies* bra• 
siliana afridb ad un noto -perito cri-
minal. della Politid l'incarico di 
prOvare la loto autenticità. Ebbene. 
il dossiei. sosttiene cite .le conciusio 
ril cui urrivb il perito ;incuto tder-
~tive: Ir foto trano autensic •. 

Ma. corne dicono a Roma. il PcF 
gio Aon è morto mas. La documenta- 
zione fornisce 	 sconvolvn- 
ti: it 20 febbraio di que  anno, 
signo,* Amelia Machado, per inte-
ressamento delia Corderedza 
mak dei Vestovi brasiliani, lu rico-
verara nelfosprdak Da Lagoa pe 
sinfolkorsi a un'operezione 11 7 mar 
zo ~Cenho°. quando si rese fletes-
tarjo un secando interverto chirurgt 
Co, 14 dOnffl mor) misteriosamente e 
tu sepulta nel cintilem De Campo 
Grande, in Rio de JaPieiro, il piam) 
suctessivo, 8 morto. La direzione 
delrospedale rese pubblita una lace-
"fica comunica Ione, secando In qua-
1 la signora• Machado era mortu ver 
edema agiido.. 

Cib che è piú grave, .e cise i fa-
mlliari 

 
di. Amelia Machado alferma. 

no che la loto COngiiMio non mor) 
qfjatto durante l'operazione, insi-
nuando che Idecausa moreis dovrebbe 
rirercarsi selht incomoda siniazione 
is cal si era trovoso Don Ivo e i suai 
cempaneros progressisti, quando ia 
reit/glorie com Ia Machado era diven-
tala di pubbIico domínio.. Siando 
alie meeksime fonii. actualmente •lo 
Conferenra nazionale dei Vescovi 
dei Prosile sio rserchanda forti pres. 
sioni tu.'hs stampa alfinché non yen-
gano puoblicati fani tanto dolorosa. 
La sres.a CNEB ha farto pubblicare 
a pagamento una sriuMtitri, sinto ri-
velart per?) fazei ed episcAL concreti, 
copaci di dar credito alia smentita 
nessa. 

qui ii dossier nervemitor , . 
corredio° dalie l'otnfrafie che in par-
te pubblichismo. È uno scandalo chc 
scnnvolge il•Brasiie e le cui ripeis:os-
sioni negative stanno arrivando en-
che sull'al,ra riva del Tevere, susci-
tando un vçspaio di proporzioni mai 
viste, alieno negli ultinii anni, net-
l'atnbiente vaticano. E siamo apptn 
agli 

1L0 Svirzt uni 
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envolva e inatet 

Vaticano - O incendeio estava no ar fez alguns meses e, á medida que se co-

nheciam os detalhes, tornavam-se Mais angustiosas as tentativae para sufocá-lo ' 

ao nascer. Como no tempo da "cortine de boatos", os numerosos EscritOrioe, os Co-

légios e es Organizações latino-emericenee se transformaram em corredores, onde 

de murmuravam incessantes "diz-se" e se elevavam cautelosos "voo; ouviu?" Mas co 

mu sempre acontece neates,questões, a imprecisão era igual ao desejo de saber: 

r5o se conheciam muitos detalhes, se sussurravam alguns nomes e a afanosa procure 

de notícias :3(5 fazia aumentar a confueío. 

Um grande encandeio, isto era certo, esteve se levantando no Brasil entre os 

410 altos cargos da Conferencia Episcopal Nacional; mas alim disso nada se sabia. Se-
ja em Roma, seja no Rio de Janeiro, multes bocas estavam ermáticemente costuradas, 

e se tratava de bocas prelatíciaa, das que poderiam falar com conhecimento de ceu 

se. Os que andavam i caça de detalhes, com um zelo sem dúvida digno da melhor ceu 
• 

se, começarem bem rapido a procurar os inevitáveis sdoesiers" que comumente acom- 

panharem, quando ata mesmo nio precedem, os eventos °misteriosos" do mundo ecle-

siástico. 

Uma fadiga vis *doseaste* sobre o eacindalo brasileiro não existiam, nem se-

quer sombra. O que, entenda-se, nio significava com efeito que nio existissem do-

cumentações probentes; simplesmente, estas eram guardadas como segredo de Estado, 
• 

em lugares seguros por pessoas de confiança maxiMe. Como fazer pere saber alguma 

rolais? Aos interessados não reatava outra salda senão recorrer ás fontes direta-

mente co-envolvidas, ou seja, es brasileiras; foi anuo que algumas perticularida 
dee vieram ; tona. 

Apareceu o nome da um"grande personagem', um dos membros mais importantes do 

clero progressista brasileiro: monsenhor Ivo Lorscheiter. 

Meu as indiecreções pararam neste ponto. Foi então que pudemos entrar na -)cie 

se de ume.documentaçio realmente *explosiva" sobre asiatividedes" não precisamen-

te eclesiáeticas do Secretário geral da ~farineis& Episcopal Brasileira, já cite 
do Dom Lorecheiter. O que se 1Lnesee *doestar*? Ele alguns, trecho, traduzidos do 
original. 

O prelado, segundo as informeçtmevégenecides e jamais divulgadas (veremos de 

pois porque) "se dedicou a práticas imorais que, além de comprometi; -lo pessoalmen 

te, comprometem e enlameiam o nome da Igreja, escandalizam e enchem de vergonha 
todos os file católicos brasileiros". A relação em nosso poder precisa nomes, da 
dor e fatos como segue: 
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"Dom larecheiter tinha uma rilaçio amorosa com ume brasileira originária de 
_Jia Joio Dal Rei, no Estado de Mines Gereis, a senhora Amália Machado que residia 

n3 Estado do Rio de Janeiro, ne Rua Voluntário* da P;tria no 87, Bairro do Botara 
ço. Se descobriu temam' que este senhora era uma pessoa de humilde origem e que 
foi induzida e práticas indLcorosee por eugeetio de Dom Ivo, que lhe prometeu in-

clusive de reduzir-se ao estada leigo para casar-elvitom ela. Logicamente o bispo 
ea guardou bem pare fazer tal Coisa." 

Passou tempo earrelaçío" passou e ser conhecida. De início foram vozes in-
bistIntes, que forem aos poucos se precisando, á medida que transcorriam os dias; 

houve tembám quem, para adquirir prove certa da "quede do bispo", o seguiu st; 
rpreend-lu em atitude não certamente condizente cem sua dignidade episcopal, 

nv:,, cinema do Rio, o "Azteca4, junto com sua emante.. Quando começaram e circular 
fotos comprometedorue,' ume alta personalidade da Igreja brasileira confiou a co-
nhecido perito criminal da ()alteia e encargo de provar sua autenticidade. Pois 
bem: o "dossier" sustenta que "se concluías* a que chegou o perito forem afirmai 
vse: as rotos eram autintic0.5 

Mus como dizem em Roma, vaso ruim fim quebre. A documentegio fornece particu 

'aridade' desconcertentas: no dia 20 da fevereiro desta ano 'a alinhara Amália Ma-

chado, por interesse de CNBO, foi internado no hospital *De LOWO para submeter-se 
a uma operaçia. No dia 7 da março quando foi necsesírie Ume segunde intervançio 
cirUlice, • mulher morreu misteriosamente e foi sepultada no cemittirlo do Campo 
Grande no Ria da Janeiro, no dia ieguPItte 8 de março. A direçio do hospital tor-
nou pública uma declareçâo lacônica, segunde a qual e senhora Mechado falecere de 

nendeme agudo". 

0 que ; mais greve 	que os familiares de Amália Mechado afirmam que sua pe- 
110  rente não morreu de fato durante e operaçío, insinuando que e "cause mortas" deve-

ria buscar-se na incômoda situiçie em que se tinha encontrado Dom Ivo e seus "com-

pencros" progreasiates, quando e releçío com a Machado tornara-as de domínio ptibli 

co." Segundo se mesmas fonte", "atualmente e CN88 está exercendo fartes pressas:: 
sabre e imprensa e fim de que nio ~Nem e ser publicados feto. do *et:oloroso". A 
mesma CNBB fez publicar a pagamento um desmentido, ema revelar porám os fatos e 

episódios concretos, capazes da dar orídito ao mesma desmentido." 

Ate aqui o "doesier" que nó* Chegou ia mios, corrobore* pelas fatos que em 

Altrte: publicamos. t um escândalo que deixa atônito o Brasil a cuias repercussões 
:Inativa:: estio chegando tendei sobre e outra margem do Tibre, suscitando um ~-
pairo de propor&,3es nunca vistemuld Menos nos últimos anos, no ambiente vatica-
na. E estamos apenas no inicio. 

X0 *d.o) 


