
DIVINO FERREIRA DE SOUZA

Divino  Ferreira  de  Souza nasceu  em uma pequena  família  de Caldas  Novas,  Goiás,  em 12  de
setembro de 1942. Dalí, mudou-se para a capital do estado, Goiânia, onde, aos 8 anos, começou a
vender jornais.  Começou a militância pelo movimento estudantil,  quando aderiu a greves e se
ligou  a  União  Goiana  dos  Estudantes  Secundaristas,  em  1961.  Da  origem  interiorana,  Divino
conquistou o mundo, quando foi para China realizar treinamento militar e político. Quando de seu
retorno, em 1966, regressou primeiramente ao interior goiano, já como clandestino. Assim como
outros jovens que estavam sofrendo perseguições em suas cidades e, por isso, tinham aderido à
clandestinidade, Divino mudou-se para Brejo Grande do Araguaia. Lá, assumiu a identidade de
Nunes e atuou como comerciante e agricultor ao mesmo tempo em que integrava o Destacamento
A da Guerrilha do Araguaia.

Também teve o destino comum a maior parte de seus companheiros de luta, quando desapareceu
aos 31 anos de idade no contexto de graves violações de direitos humanos ocasionadas em razão
da ditadura militar.

Em entrevista de 2001, Maria Gomes dos Santos, sua mãe, chegou a revelar um desejo genuíno:
"Se achasse um pedacinho de osso, fizesse o DNA e fosse do Divino, do Nunes, eu fazia um túmulo.
Ali eu punha flor, eu orava, por que a hora que eu morresse, me punha lá também, junto com
aquele pedacinho de osso".

Desde os  anos 1980,  com as  primeiras  mobilizações de  famílias  de pessoas  desaparecidas  no
episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia, Terezinha, irmã de Divino, encara as dificuldades
e visita a região no intuito de acompanhar as ações de busca dos desaparecidos políticos. Hoje,
temos a honra de entregar às mãos desta irmã dedicada em manter a memória de Nunes viva, a
certidão de óbito retificada de Divino Ferreira de Souza.

Divino Ferreira de Souza, presente!

Nunes, presente! 



ELSON COSTA

Tomava café da manhã num bar no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, quando fui abordado por
um grupo de homens silenciosos. Não tive maior dificuldade para saber o que representavam,
embora não adivinhasse a extensão do que fariam. Meus conhecidos em volta, frequentadores do
bar, como eu, estranharam a cena, mas não acenei para eles. Sem maior estardalhaço, dado que
sou um homem desarmado, fui levado a entrar no carro. Eles me queriam num lugar não muito
distante, mas fora da cidade, num sítio em Itapevi.

Não é a primeira vez que sou conduzido para lugares apartados do mundo comum. Ao longo da
vida já fui interpelado em xadrezes e xilindrós, delegacias e quarteis, onde me demorei tempos, às
vezes anos. Eles querem saber coisas de mim, e de outros através de mim, e usam instrumentos de
pressão.  Conheci  os  métodos,  as  práticas  e  os  estilos  de interrogatório  forçado em diferentes
momentos do país, e em segredo me orgulho de suportá-los. Eles apertam e eu aguento. Depois
saio e continuo meu trabalho. Mas nunca tinha sido trazido para essa espécie de hotel fazenda
voltado a uma dimensão mais intestina dos interrogatórios. 

Faço parte do Partido Comunista Brasileiro desde que me entendo por adulto. E de uma família
numerosa do Triângulo Mineiro,  cuja mãe gerou 24 filhos.  Gosto da humanidade.  Minha irmã
caçula nunca esquecerá a noite em que me converti ao socialismo durante o diálogo febril com um
companheiro,  numa sala  de  casa,  que ela  entreouviu  sobressaltada,  percebendo,  mesmo sem
entender, que ali a minha vida tomava um rumo grandemente inesperado. Casei-me com Aglaé,
doce e decidida companheira, que não saberá agora onde estou. Não tive filhos, e luto para que o
legado humano não seja o da miséria.       

Isso tudo que me acompanha como a luz, a nuvem e a sombra benigna que já entranhou a alma,
não é o que eles querem saber. Aqui, onde acabamos de chegar, cavou-se um poço sangrento e
mais obscuro, sobre o qual eles desejarão que paire a sombra eterna. Sabemos que dentro em
pouco começarão os trabalhos. Trabalho que eles já tiveram com os que escolheram a luta armada
contra a sua grande máquina. Vencidos estes na força desigual, agora é a vez dos que buscam
mudanças sem derramamento de sangue, ameaçando a ditadura com qualquer coisa que abra
nela rachaduras democráticas, como nós. Estamos em 1975. Com meus companheiros de direção
do Partido, estamos sendo varridos pela operação que chamam de Radar.

Mas poderia ser chamada também de Operação Extermínio, que é o que começa a intuir a minha
carne.  Nas  tratativas  da  tortura,  batalha  sem  vencedor,  não  há  muita  negociação.  Sei,  com
sobriedade, que me acostumei a fazer do meu corpo o tira-teima da minha crença: ninguém se
aproveitará dele para me voltar contra mim mesmo e contra os meus. Mas, e também meu corpo é
quem percebe, esses homens não querem mais se submeter a antigos limites: insuflados pelas
conquistas da treva, levados por um delírio de grandeza e de pequenez, lançam-se a desventrar o
Bojador, a dobrar o Cabo das Tormentas Alheias e a circum-navegar a Morte. 

Um sargento do DOI-CODI, Marival Chaves, estará, daqui a anos, em melhores condições do que eu
para descrever o que se passa: segundo relatará, fui interrogado durante vinte dias e submetido a
“todo tipo de tortura e barbaridade”, meu corpo foi queimado vivo, banharam-no em álcool e



tocaram fogo, recebendo ainda, depois disso, o benefício de uma injeção para matar cavalos de
500 quilos. Os corpos de todos os que se submeteram a tratamento semelhante na famigerada
Casa de Itapevi, com requintadas variações a cada caso, relatadas pelo sargento, foram atados a
pedaços de concreto e jogados no Rio Avaré.

As instituições envolvidas na história, incluídas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que
arrolará nomes de responsáveis,  se negarão tanto a reconhecer os fatos como a esclarecê-los,
abrindo seus arquivos. Mas então, pergunto, onde estarei eu, e os outros desaparecidos que são
eu, como eu? Não quererão os agentes da tortura e da morte, modestos, reconhecerem seus feitos
heroicos?  Acreditarão  por  acaso  que  é  infeliz  o  país  que  precisa  de  heróis?  Ou  se  sentirão
humilhados, com suas ralas duas centenas de desaparecidos, perante os militares argentinos, que
foram a julgamento por suas dezenas de milhares?

Não sei o que eu mesmo pensaria do então para mim impensável, o futuro fim da União Soviética.
Como  parte  de  um  partido  dividido  entre  prestistas  e  anti-prestistas,  infiltrado  por  agentes
inimigos e contaminado pelo clima de suspeita, eu estarei talvez no último estágio de uma nave
descolada da base. Mas a tragédia da vida não valerá nada diante da doçura só de uns olhos, como
os de Aglaé, que pronunciará ainda, com integridade, a palavra povo, para meu sobrinho e minha
sobrinha, a quem entregará minhas fotos e se permitirá morrer, um dia depois disso e de meu
aniversário de 100 anos, em 2013.  

O rio em que vivo não é o do esquecimento. Meu nome, e agora quem diz é meu afilhado, é Elson
Costa. 

José Miguel Wisnik

Assim, temos a honra de entregar às mãos da prima Maria Helena Souza e de seu companheiro
Antonio José Valverde a certidão de óbito retificada de Elson Costa.



JOÃO MASSENA MELO

O pernambucano de Água Preta, João Massena Melo, conviveu com as perseguições do Estado
desde cedo. Ainda no período do Estado Novo, foi preso no presídio de Fernando de Noronha em
razão de seu posicionamento político. Entretanto, o cárcere não silenciou suas convicções, pois
mais tarde se mudou para a capital do país à época, o Rio de Janeiro, e foi eleito para a Câmara
Municipal pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). Mais uma vez o contraditório não era aceito
pelo  estado  brasileiro,  e  no  ano  seguinte  o  PCB  foi  considerado  ilegal  e  todos  os  mandatos
cassados.  João Massena segue sua luta  e  passa  atuar  junto ao Sindicato dos Metalúrgicos  da
Guanabara, sendo novamente eleito, mas dessa vez como deputado estadual do Rio de Janeiro. A
sua insistência, no entanto, esbarra com o poder do estado, que em 1964, não apenas torna seu
mandato ilegal, mas suspende seus direitos políticos por 10 anos.

Para além, em 1970, João Massena foi preso mais uma vez por agentes de segurança, acusado de
participar  da  reorganização  do  PCB.  A  ação  militar  não  apenas  atingiu  a  João  Massena,  mas
também a sua família, que tiveram a casa invadida e passaram a figurar como alvos da repressão.
Absolvido e libertado, anos mais tarde,  João Massena,  novamente,  encarou a perseguição e a
violência do Estado.

Em março de 1974, Ecila, esposa de Massena, recebeu uma carta de seu marido em que marcava
um encontro. Ela compareceu, mas Massena não. João Massena foi preso, em abril de 1974, na
mesma ocasião em que foram detidos seus companheiros  Luiz  Ignácio Maranhão e Walter de
Souza Ribeiro. Daquele momento em diante a família passou a viver a busca de informações sobre
seu paradeiro.

Diante da grandeza de João Massena Melo e em respeito à luta da família, simbolizada na figura da
senhora Ecila Massena Melo, temos a honra de entregar às mãos dos netos Eduardo Prestes e Elisa
Prestes a certidão de óbito retificada de João Massena Melo.

João Massena Melo, presente!



   

SÉRGIO LANDULFO FURTADO

No último dia 24 estaríamos aqui comemorando os 68 anos de vida de Sérgio Landulfo Furtado.
Tom, nome utilizado durante a militância política de Sérgio, baiano da cidade de Serrinha, começou
desde muito jovem, ainda no colegial, a engajar-se na política. Já em 1969, com apenas 18 anos e
cursando Economia na Universidade Federal da Bahia, foi obrigado a viver clandestinamente, pois
havia se tornado alvo das forças de segurança. Mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a integrar
o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8).

O grupo para qual Sérgio militava estava sob a mira da repressão no início dos anos 1970, vários
militantes  haviam  sido  presos  e  passaram  por  torturas,  no  intuito  de  desestruturar  as  ações
opositoras. Assim, nesse contexto, foram presos, em 11 de julho de 1972, o jovem Sérgio junto
com Paulo Costa  Ribeiro  Bastos  no bairro  da  Urca.  As  informações sobre as  circunstâncias  da
detenção não são precisas, de forma que a família de Sérgio soube apenas no dia 24 de julho
daquele ano, a partir de um telefonema anônimo, em que alertava: Sérgio “caiu”. 

Começava, assim, o sofrimento daquela família em busca de informações do paradeiro de seu ente
querido. George e Diva Furtado, percorreram o país atrás de informações sobre seu filho. Não
mediram esforços, ao impetrarem um pedido de habeas-corpus junto ao STM, chegando a escrever
uma carta para o então presidente, general Emílio Garrastazu Médici e para o então Ministro da
Justiça, Armando Falcão. O silêncio é a regra.

De  forma a  reverenciar  a  luta  de  George  Furtado e  de  Diva  Furtado,  pelo  direito  ao  correto
tratamento  da  memória  de  seu  querido  filho  e  em  respeito  à  seus  irmãos  Roberto,  Sandra,
Fernando e Mônica,  temos a honra de entregar às mãos da sobrinha Rebeca Soares Furtado a
certidão de óbito retificada de Sérgio Landulfo Furtado.

Sérgio Landulfo Furtado, presente!


