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PUNI r, TÉR 10 DO Menai 10 
I V EX 	. 6a BIE 
QUART. ,L 	GE1U~ 
- SEGUNDA 	- 

ISPOMIAÇIO Nit 	/2.2 
alilador-BA, 	do novembro de 1973. 
Assunto: 0/28AUX0 CACAU  

Rofer6ncia:_ 
Difusão: CI. - IV Ex 2912i - COICOd ..knyLajo - 	 8:11/nA - nua 

289  BC - 35Q  BI - 18a Cai 111--CLCI1ir - 49BECoat 
Anexos l'otacópia de todoa os dajOiMialtem *Xistentea noa prantairic);,-, 	on 

volVidoo, inclusive  OMITIA 	 ROS e documente* 0119:1-;:oi.s. 

1, in junho do 1973 foram Iniciadas na &r da 6•11,1, MIS lx,v-'t1.4214.-/ 
ia:mento em SALVADOR, investigação(' e diligencias que vicaViii mocin.i.lar e 
Joitruir célula da AVIAI estArturada na BAIrIA. &. ativido.2 *o en ilueotae,que 

!forua denominadas de OPEt,AÇRO CACAU, tivel-ma o asa doseiwolvimonto, inici-
almente, sob respona*Veilid do e coidução diruta do ao os o svent-i apoào 
cicuta Az. 

Através de opraç,&a do io vantemonto realizadaa por equipou do 
CU, h,c vezo° reforçadao com montou &krt.). AI, foi poosível 2,evant'ar al-
guns: *lamentou que militavaa naquela organização oubveruiva. 

2. Como coroamento detwas investionlice, o CIE delegou ao C(;),VG o 
prosseguimento da oporação o prisaes no dia 22 OUT 73 doo elementos abaixo 
eitadoe, cujos atividades subversivas oão enoita donoritact 

a, ZUM  14f4CL1X) LACF.Fipik °k'n Dlial CO 	*VIZL,a)* ,p *MÁRCIO", witOliAlm, 
DO", nek3sIo wv; OLIViZRA ALVSS". 

(1) - O spiexal'ado era militanto da "Ana* e chofti do coute / 
It',/.G19NAL da Organização na 

- Filho do AGOSTINHO NUNES LACELRDA o JUSTA GARCIA DE Unia 
DC) LAC. DA, na:30,1d0 otaO JUL 49, ala ITOIUTAHAAG; 

- Condenado a nets (6) mo taco o prioão polo colir;c1 ..0 
nonte do Justiça da Auditoria da 49 EM/JUIZ DE rofiA/MG, e a um (I) %lu rio 
ruolusão pelo Conselho de Juotiça 2111tor da 501  ; 

... Gamo forecido vivia 000 documentação falsa °oh o no do 
C!,,,8010 DE OLIVi.:IRA ALVES; 

- Como "CASSIO" casou no roligiono vou IA IJUC 7 SCUAA 
MOLDtA, 

 
que conhecia ou.. verdadeira, identlaude: 

- ida contratado para o projeto de Pietribuição da /tapa o 
Controla da Poluição da GRUIDI SALVADOR, na firma COPLA:3A S/A: 

- Como representante dr. NAPAL", na 3 Ma A procurou Laiolar 
elenentoe para a or0anizawlia, havendo inclusive solicitado 	ao 	Co... 
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IWORMA4UON2 	•  Mat. 
• 

do novembro de 1973. 
Anaunto: opwávaG CACNU 

.,,:taferanciaa_ 	 // 
llusãox CIE - IV Ex 29DN COCOS 

289  TC- 350  BI - 189 CSM - 1* C 
sa-urr/at - suja - mak 

NP . 4*13SCnst 
dlexo: Fotocópia de todoo os dopoimentoe existentes nce prontuá.',io juo (.92 

volvidon, inclusive 94vIA 9IIVAEA R9SAme documentos ivc 

1. E junho do 1973 foram iniciados na ór..,a da 6*RU, maio i,t- ticàa..1 

~ante em SALV4OR, invostigaçães o dilicAnciao que Vioavam azoina:lar o 
dotruir oólula da A22I est. uturuda na DAlaA. Ao atividades em, questão,que 
:oraa donaainadw do 02Ei.AOÇO CACAU, tivoram o oeu desenvolvimento, inici-
almanto, eob rosponeabilid de o co..duçao dita do CIE com o eventual aíxdo 
dota Al. 

Atravtço Co operuçães de levantamento ralleadaz por equipas do 
CIE, to vozee reforçados com iwenteo dert, AI, foi ponelvel levantr 
aunn olomentoo que militavam naquola organização oubverviva. 

2. Como coroamonto deeoao inveotlauç5es, o CIE dolegou ao COlairj o 
prgeseguiaanto da oporação o prioãoe no dia 22 OUT 73 doo elenontou abdzo 
*Undoso ciados atividades subversivas uno assim deocritast 

a. QILDO :-ACEDO IACZRDA,  0FT DEN1C3", %luxa, w2ÁRCIO",: "1?.041ULIffiNe 
DO", "C/t3SIO 	OLIUIRA ALVES". 

(1) - O spifado era militante da "AP4I" e chofu do =In / 
10NAI da Ore 	na IA/A; 

- Pilho de AGOSTINHO NUNE4 LACERDA e JUSTA GARCIA 1M :1ADW-
j0 LAC. DA, naosido em 08 JUL 49. em ITUIMABAILIG; 

- Condenado a nele (6) mosco Ue prisão polo Corselo i'oftu 
'lento de Juotiça da Auditoria da 4 BVJUIE DE FORA/W.1, o a um (1) ano do 
roolueão polo Conselho de Juotiça 2111tar da 59 RM; 

- Como Ler do vivia com documentação falsa sob o nouo do 
C8.3510 DE OLIVaEA AIVW; 

- Como "CASSIO" caseou no relii7iono cou 	ITUCi 1 SOUZA 
quo conhecia eu:4 verdadeira idonti.,LÃo; 

- Ára contratado para o :produto do Distribuição 1a Amxa o 
Controlo da Poluição da GRANDE SAJVADOR, na firma COPIASA S/A; 

- Como repreeentante a,  "Anil", na 3,5jaA, procurcç aliciar 
e1nnesou para a orcanização, havendo inclusivo oolicitado 	ao 
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mite Central da mesma organização que lhe indicasse algatroontatos; 

▪ Imprimiu panfletos subversivos assinados com o codnome de "RO 
NALDO" e distribuiu a ANTONIO LITXCIO BRASILEIRO DE CARVALHO; 

•-• Cobriu pontos com JOSÉ CARLOS NOVAIS DA MATA MACHADO, integram 

te do COMITÉ NACIONAL DA APML, encarregado do SETOR CAMPO, nas arcas 

de SIO PAULO, RIO, SALVADOR e RECIFE; 

— Cobriu pontos com ANTONIO MUI() BRASILEIRO DE CARVALHO, fun 

clowirio do BANCO REAL, agencia Comércio, na coço de CLILMIO; 

— Viajou paro. o RIO DE JANEIRO—GB a fim de se encontrar com ele—

mento da Direção Nwional da "112U"; 

— Visitou acompanhado ua MARILUCE e algumas vezes com NAUTA mu 
Pars MIRANDA, o casal VALMIR ANDRADE DE OLIVEIRA e SILVIA COUTINHO 
OLIVEIRA, residentes inicialmente no EDIFÍCIO CONJ. POLITEAMA, à Rua 

Moacir Leão, 69, Bloco B, Apto 405 e agora residindo .à 	Ccnselhei-. 

ro PEDRO LUIZ, Ed. Hojana V, Apto 03, no Rio Vermelho. WALMIR já mili 

tou na organização subversiva chamada "AP"; 

— Conheceu NADJA MAGALUXES MIRANDA através de MARILUCE DE SOUZA 

MOURA, pois ambas são jornalistas e amigas desde 1969; 

— Citou como amigo um Engenheiro da COPLASA, de nome JAIME de / 

tal; 

▪ Toda documentação e literatura subversiva que lhe pertencia, / 
foi encontrada dentro de uma mala e uma sacola na casa de RUJA, 

que foi levaBa por MARILUCE; 

— Marcou pontos comOLMACK DE MIRANDA; 

• O nominado foi entregue a uma equipe do CIE no dia 26 OUT 73 

para prosseguimento de interrogatórios; 

— O material apreendido em sua residencia encontra—se nessa Su—

perintendência. 

(2) 	O enigrafado conforme radiograma telex no 4089/S/103.2 RL 

CIRCULAR, de 30 OUT 73, rompido por esta Agencia, e noticiário da / 

imprensa em geral foi assassinado a tiros em RECIFE/PE no dia 28 OUT , 

73, por um elemento subversivo do codinome "WITODIO" presumivelmente 
da "APML" quando "cobria um ponto". 

b. MARILUCE DE SOUZA MOURA 

— A nominada É filha de LUME DE SOUZA MOURA e REGINA NILZA 

...CONTILUA NA FL NP 03... 
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MOURA, nascida a 03 NOV 950, em SALVADOR/BA; 

Oasada no religioso, no dia 28 OUT 72, com "CASSIO DE OLIVEIRA AL 

VES", nome falso de GILDO MACEDO LACERDA, chefe do COMITÊ REGIONAL DA 

"ATMI"; 

— Trabalha no Jornal da Bahia, Sucursal "O GLOBO", "Free Lancer" na 

BAILIA da Editara ABRIL e g formada em JORNALISMO, pela UFBA; 

— Conheceu GILDO em JUN 72 e sabia que o ::esmo utilizava nome e do—

cumentos de identidade falsos por haver desenvolvido atividades subversi 

vas anteriormente; 

— Sabia da existencia de material subversivo em sua „asa pertencenm. 

te a GILDO e presume—se que partiu da epigrafada a ideia de esconder o 

citado material na residncia de NADJA MAGALHÃES MIRANDA; 

• — É amiga de NADJA MAGALHÃES MIRANDA desde conhecimeno estabeleci—

do na Faculdade de Jornalismo quando cursava aquele curso e aproveitou —

se dessa amizade para deixar em casa da mes l(umaj mala e 1(uma) saco—

la contendo farta documentação e literatura subversiva, pertencente a 

GILDO; 

• Na ocasião da entrega do material subversivo recomendou a NANA f  

para que ningugm mexesse; 

— Disse desconhecer participaçU de GILDO em qualquer organização 

subversiva, contra todas as evidencias em contrário; 

— É amiga de SILVIA COUTINHO OLIVEIRA, jornalista da TRIBUNA DA BA—

HIA e mulher de WALKIR ANDRADE DE OLIVEIRA, professor nos Colégios 2 de 
40 	Julho e GLOBO e que já militou na "AÇÃO POPULAR", tendo frequentado vElrál  

0,43 val-uee a residGncia do casal; 

• Negou ter sido aliciada por GILDO MACEDO LACERDA e desconhecer / 

contatos do mesmo com outras pessoas embora isso pareça inveroselmil; 

— Viajou para o RIO DE JANEIRO/GF, em 14 OUT 73, com =O a fim de 

próvidenciar inscrição junto a ESCOLA DE COMUNICAM, desconhecendo qual 

quer encontro de elemento da Direção Nacional da "APML" com GILDO, cuja 

afirmação como g Obvio merece ser recebida com reservas. 

c. OLDACK DE  MIRANIAL:VICENTE", "RAIMUNDO", "ZECA"  

O nominado g filho do OLDACK CAETANO DE MIRANDA e NELY DAPIEVE DE 

MIRANDA, nascido em 13 MAIO 945, em CORUMBÁ/MT; 

("41 j.;-si5 
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— Militante da AP(Ação Popular) desde 1966, em MIINAS'~án, con 
denado a 6(seis) meses de reclusão pela 4a CJM, por atividades subver—

sivas na área de campo. Apresentou—se em 06 JUN 72 para o cumprimento 

de pena havendo sido posto em liberdade em DEZ 72; 

— Conheceu, em 1966, quando estudava na Faculdade de Direito da 

UF?G, o subversivo JOSÉ CARLOS NOVAIS DA MATA MACHADO, recentemente / 

preso e que foi assassinado no dia 28 OUT 73 por um elemento subversi—

vo de codinome "ANTONIO" quando "cobria um ponto" na capital pernambu—

cana;. 

— Através de SOIANGE SOARES NOBRE, sua amante em MINAS GERAIS, co 

nheceu a subversiva MARIA MADALENA PRATA SOARES("JOANA","MARIA","MARIA 

HELENA TEIXEIRA", "BETH", "Me ELIZABETE DE PAIVA" e "MAU') que depois 

• tornnt se esposa de MATA MACHADO; 

• Conheceu também em BELO nonnonn, GILDO MACEDO LACERDA, sub—

versivo recentemente preso e assassinado, jy.ntamente coo MATA MACHADO, 

por elemento da própria organização, quando "cobria um ponto", em RECI 

PR/PE; 

• Conheceu ANTONIO CARIAS MELGAÇO VALADARES e LORETA CAUTONAR / 

ICRIFFER VALADARES em MONTES CLAROS, quando atuaram em atividades sub — 

versivas na área de campo da "AP" do MINAS GERAIS conforme já foi ante 

riormente relatado; 

— Entro AGO 69 e SET 70 desenvolveu atividades subversivas na / 

"APML" como secretário Le MANOEL CONCEIÇÃO SANTOS, codinome " HEITOR", 

41 	no Vale do PINDARÉ, perto de SANTA INZ/MA; 	 D 

— Foi levt.do a MANOEL CONCEIÇÃO SANTOS, codinome "HEITOR" por SE 

VERINO (maare, moreno, cabelo preto, aproxkLadamente 30 anos); estes / 

se reuniam com os camponeses e aliciavam—nos para a organização(A1MI), 

prometendo um trabalho melhor; 

— Dieee que as bases de apoio da "APML" no MARANHÃO era a casa 
de um PAULINO DE TAL, no vilarejo de LARANJEIRAS, de ANTONIO PAULINO e 

JOSÉ EDSON , em ALTO ALEGRE, e de TEIXEIRA DE TAL, em PIMENTA; 

— Declarou haver seguido para SANTA LUZIA—MA, a mando de MANOEL 

CONCEIÇÃO SANTOS, codinome "HEITOR" com a finalidade de proceder levan 

tamentos da cidade; 

Após haver sido posto em liberdade, em DEZ 72, foi a SÃO PAULO 

,...Continua na fl na 05... 
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2.5 
visitar o irmão no PRESÍDIO TIRADENTES preso por atividades subversivas . 

Que nata ocasião, cobriu ponto na Rodoviária de SÃO PAULO com um elemen—

da direção da APML de codinome "FRED" (magro, baixo, cabelos lisos, bigo-. 

de ralo, aproximadamente 30 anos), que , esejou saber o motivo da sua a—

presentação à JUSTIÇA MILITAR e qual seria seu novo endereço. 

— Chegdu a SALVADOR em Jan 73 onde ficou residindo com seus pais, 

à Av rxmhor do Bonfim 205 apto 102. 

— Empregou—se no jornal TRIBUNA DA BAHI 4 onde trabalhava no setor 

de Telex. 

— Em Jun 73, recebeu em sua residencia o casal subversivo JOSÉ OAB. 

:LOS NOVAIS DA MATA MACHADO e MARIA MADALENA PRATA SOARES, havendo os hos:. 

gio  podados durante alguns dias. 
— Soube estar o casal vindo do SÃO PAULO o mi datino a RECIFE/PE, 

onde iria se estabelecer e que provavelmente, teria tido conhecimento de 

seu endereço atreves da Direção Nacional da APílIi. 

— JOSÉ CARLOS ficou hospedado 4 dias e MARIA MADALENA una 8 dias , 

pois eci seguiu para RECIFE depois que recebeu um aviso do seu marido para 

viajar. 

▪ Nesta epoca, foi levado pelo casal e mais GILDO, ate a Rua da In. 

dependencia, para visitar GInDERTO PRATA SOAM', irmao de MARIA MADALENA 

e que estava morando em SALVADOR, a fim de refazer a sua vida uma 	vez 

que não pertencia mais a organização da APMI. 
• 

— %arcou pontos" no Largo de ROMA e.em frente a igreja doe MARES , 

com GILDO MACEDO LACERDA, chefe da REGIONAL da 

• Disse não conhecer ANTONIO LITÁCIO BRASILEIRO DE CARVALHO, o "SAN 

OLEIO", mas no entanto, levou JOSÉ CARLOS parancobrir ponto" com aquele 

próximo ao PLANO INCLINADO. 

• Nega o conhecimento com o "BANCÁRIO", talvez porque teve oportuni 
• 

dado de acertar com o mesmo, ja que dormiumna mesma cela na primeira nal 

te de prisão. 

— Recebeu novamente em sua casa em Out 73, o casal JOSÉ CARLOS MATA 

MACHADO e MARIA MADALENA, quando os mesmos estavam de ~elegem com desti—

no ao RIO — ao PAULO e BELO HORIZONTE, pois JOSÉ CARLOS ia manter conta—

tos com elementos de Direção do Partido, arrumar medico para a esposa e 

dinheiro com a famClia. 

- 
1Lks, 	i”Continua na fi n2  00... 
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se Maio tarde, apja a JOSÉ CARLOS eeguir viagem para o • , rens 

• ferlAWMALENA para a reeidOncia de nau amigc e colega da TRIBUNA DA 

BARU, de nome GUSTAVO RAIOU, localizada na WOA DO RIO. Atualmente 

GUSTAVO não reside mais no local pois teve que entregar a casa. 

• GUSTAVO (1 irmão do PERI PALCX0 elemento que j& foi envolvido em 

movimento estudantil. 

• Durante a estada de JOSÉ CARLOS em SALVADOR, recebeu do mesmo 

dooumentagao subversiva, para estudos e debates, que foi encontrada na 

sua casa conforme conota da relação remetida por essa SuperintendGnoia. 

— Negou qualquer atuação ou trabalho junto ao movimento atudan—

til em SALVADOR, apesar de suas ligações com elementpade Diretório A—

cademie° e DCE. 

411 

	

	. Negou haver recebido orien+ação poll.eica de JOSÉ CARLOS MAU 

MACHADO, para faturoe trabalhos na área embora ao cuo tudo indica não 

seja Verdadeira tal afirmação. 

Sua participação e militanoia atualmente na subvertia° se evi — 

denota pela cireencneia onpocial de haver hospedad/ em Jun e Out do 

corrente ano a JOSÉ CARLOS NOVAIS DA MATA MACHADO e cupom, aquele mem 

bro ativo do COMITE NACIONAL DA APML que tamb4m lho confiou documenta- 

4,0 de responsabilidade do COMITE CENTRAL da mesma organizaçio 	para 

estudos o debates. 

Acresce dizer que igualmente foram apreendidas em sua residtInp-

cia farta documontação e literatura subversiva, parto da qual difundi—

da polo COMITE REGIONAL PROVISÓRIO da APML na RIRIA. 

mom O nominado é filho de INPM BRASILEIRO NETTO e CARMELITA CAR 

VALHO BRASILEIRO, nascido em 15 Dez 45, em PLORIANO/PI. 

••• É casado com ADELAIDE LA/0 PARENTE BRASILEIRO o trabalha no 

MOO EM 8/A, Aggncia Com4raio em SALVADOR. 
Chegou a SALVADOR em 08 Mai 73, transferido pelo BANCO LEAL 

de MIRAM 

4.• Em 09 Jun 73, ocupou o apartamento ne 102, bloco 13, do coa --' 
junto residencial SANTA MADALENA, na Av Vasco da Gama. 

Premido pelas contradições entre as declaragaes próprias e as 

de sua esposa, resolveu confessar certos fatos e conhecimentos que o 

apontam como envolvido em atividades subversivas. Isto leva a supor que 
tenha sido muito bom orientado  de como deveria proceder em interro;atj 

...Continua na fl no 07... 
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rios. 
...-Tudo indica ser militante da APML, como integrante da rede dá 

apoio, apesar de haver sempre negado qualquer • participação em organiza 

ção subversiva. 

. Era contato de GILDO MACEDO LACERDA, Chefe Regional da APML na 

conhecendo-o pelo codinome de "BARBUDO". 

• "Cobriu pontos" com GILDO "BARBUDO", ao REL60T^ de ao PEDRO e 

no LARGO 2 DE JULHO, havendo nasces encontros debatidos assuntos refe-

rentes ao movimento estudantil nas Paeuldadee e Univeroitedes. 

▪ Recebeu de "BARDUDO" documentação subversiva como por exemplo 
"AOS CAURADAS, AMIGOS e SIMPATIZANTES", que jogou fora por medida de 

segurança. Em sua residancia foi encontrado apenas, um panfleto oubver 

• eivo intitulado "LIBERTAÇÃO". 

- Conheceu GILDO MACEDO LACERDA, "BARBUDO", atraveo C.N JOSÉ CAR- 

LOS NOVAIS DA MATA MACHADO, "ZÉ", do COMITÉ NACIONAL da A? L, que 	o 

apresentou em Jun 73, quando de um encontro na Agancia do Banco onde 

trabalha. 

Conheceu JOSÉ CARLOS NOVAIS DA MATA MACHADO, "ZÉ", quando reell  

dia em YOPTALM/CE, havendo na mesma epoea oonhooido tombem MARIA MA-. 

DALENA PRATA SOARES, "NADX", "HEIR", mulher de "ZÉ". 

Em Jun 73, "cobriu ponto" com JOSÉ CARLOS NOVAIS DA MATA nau 
DO "ZÉ", que este foi levado por OLDACK DE MIRANDA até ao proximidades 

do PUNO INCLINADO "GONÇALVES", local do referido encontro. 

k- Deste local, levou o "ZÉ" ate sua moldam:tia, pçia o mesmo je. 

era velho conhecido dolo o do ADELAIDE, sua esposa, desde quando atuar 

va no BE, em FORTALEZA/CE. 

is In Out 73, hospedou-se em sua casa, o casal subversivo 	JOSÉ 

CARLOS NOVAIS. DA MATA MACHADO, "ZÉ", e MARIA MADALENA PRATA SOARES "Va 

DX", varra", que estava acompanhada,do'filto JOSÉ EMAJMO, de 5 anos 
de idade. O "ZÉ" pernoitou somente uma noite mas sua mulher e filho ft, 

coram alguns dias residindo em sua casa. 

• Conheceu GILBERTO PRATA SOARES, "GIL", irmo de "BETU", quando 

o mesmo foi vieltel.-la em sua residancla. Soube que estava residindo em 

SALVADOR e trabalhava numa repartição ptib loa, nada maio conhecendo do 

sua Vida particular ou política. 

" 4FIDEN 	
,Continua na  fi 08,.. 
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CONTINUAÇAP DA INF0 Nº 	 DE 

4f  
.»Daese haver tambem hospedado por uma noite, nauta m “ coca, 

r.41,11. 

uni uniitáro casal de nome AMIE e MEIA'  e que os havia conhecido no MERs. 

10110101~, não sabendo dar nenhuma outra informação cobre os mesmo e. 

4 INIBIA 11ADA Dl "BEM", alguns: dias apSe o marido haver ido em- 
borai deixou nua casa ae pressas, dizendo que viajaria para 149ãO PAULO, 

ficando de aVIÁ-la dei; ao tudo °carrasco bem. 

et. 	 --a(41 15.1.3~Lr  PVOIDN 	 " 

nominada é, filha de YELIPB MIMEM& e de MEIA EXCALUXEU El-
~MI  nascida em 03 Dez 48, em VBAITAMA/EA. 

4 25 formada em jornalismo pela IRMAI  cursa o 59 ano da WACULDADE 

DE DIREITO e trabalha no JORNAL DA. DIRIA, 

4 Conheceu EARIIUCE DE SOUZA MOURA, quando ambae estudantes daEn 

toa de Comunicação da MA, em 1969, travaram conheoinn.nto e tornwamm. 

aggas. 

4 Através de MARIDO= foi apresontadalk GI110 MACEDO LACERDA, op. 

mo sendo "GAMO DE OLIVEIRA ALVES" e passou então a conviver mais in-

timamente com o casal, desconhecendo, todavia, inicialmente qualquer 

Vinculação de ambos com atividadee,wabversivas, No decorrer da eonvlva 

eia te1 que tomou conhecimento que,0100 usava nome falao em virado de 

atuação anterior no PITE, inclusive no coaexesso de 'Brun/tr. e que em 

consequacia tivera complicaçães com a pollcia. 

	

+r Declarou ainda que lhe fora afian 	oue GILDO não maio atuar- 

. 

	

	Ira♦ xis  eubveroão pois, trabalhava e vivia.normalmonte. MARIIME reeamga 

4*~Is que ~iam evitar tocar na vida programa do GILDO. 

Desconheceu qualquer ligação atual de GILDO e WARIDUCE com oro 

ganização aubversiva•  poio nunca mais conversaram sobre o assunto. 
1: 

~Nunca pertenceu a organização subversiva ou mesmo manteve eonm. 

tatos com pessoas que soubesse estarem ligadas com a subverSão. 

Nunca "cobriu ponto" como GILDO ou MAEILUCE e olmo  encontraram✓ 

el intrica) vezes, pois et am juntos para passear, ir ao cinema ou comer 

È044. 
Conhece nILLMIR ANDRADE O I NI EA e a esposa SILVIA, pois 

eme amigos e compadres, desconhecendo qualquer ligação deles com 

nização subversiva. Soube no entanto que WALMIR já foi condenado 

vez por ativf.iadee subversivas. 

são 

oru 

uma 

...Continua na fl 09,.. 
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(CONTINUAÇÃO DA INFO Nº 	/E2 DE 	NOTWERO DE 73 - FL 09) 

- Em princípio de Out de 73, antes de MARILUCE viaar com GILDO, 

"CÁSSIO", para o RIO, pediu-lhe para guardar em sua casa, II. Rua Da-

niel Lisboa n2  19 - BROTAS, uma mala e uma sacola, recomendando-lhe 

que não deixasse ninguem mexer. Dado suas relações de amizade acei-/ 
tou tal incumbência e, somente tomando conhecimento que a tal mala 

continha farta documentação e literatura subversiva quando abriram-
na em sua presença na SR-DFF/EA. O material foi relacionado e se en-

contra nessa Superintendência. 

- A análise de suas declarações em confronte com os fatos apura, 

dos levam a crer, em que pese a evidencia da prova material de culpa 

bilidade por guardar na sua residência farta documentação subversiva, 

• 
que tenha sido ludibriada em sua boa fé, ingenuamente ae deixando en 
volver e inculpar por GILDO e MARILUCE. 

3. Na mesma data, 22 OUT 73, foi presa para averiguações a estu-
dante do 32 Ano da Faculdade de Nutrição da UFBA e do DCE, ODIVIA / 
OLIVEIRA ROSA, brasileira, solteira, natural de SANTO AMARO/BA, nas-
cida em 14 ABR 50, filha de OL/VIA DE OLIVEIRA ROSA e EDGAR MOREIRA 

ROSA. A prisão foi consequência da mesma ter sido namorada de OLDACK 
DE MIRANDA e como nada foi constatado de sua participação em organi-

zação subversiva, foi liberada em 2E OU? 73, após consulta processa, 
da junto ao CIE. 

• 

• 1 	1 

• 



ATENÇÃO _  
O original despe documento (com  C)j  folhas) foi apresentado 

parcialmente ilegível para microfilmagem, não sendo Possível sua leitura 

c-,- mpleta no original nem na microficha. 
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MINISTãRIO DO EXÉRCITO 
IV--EXÉRCITO 

SEXTA REGIÃO MILITAR 

Ficha Individual de Qualificação 

1. 2. 	Mia 	22 OUTUBRO 1973 

:► . 

_............... 

,\' ni I I i': 	NADJA MAGALHÃES MIRANDA 

.1. filia  o ( ): FELIPE MIRANDA 
MARIA MAGALHXES MIRANDA 

G. Data de Nascimento: 03 DEZEMBRO 1948 

6.  Nacionalidadv: 	Brasileira  

7.  Naturalidade: 	UBAI TABA/BA 

ti Prufissào: 	JORNALISTA do "JORNAL DA BAHIA" 

'1 Estado Civil: SOLTEIRA. 

i il. Instrução: 	SUPERIOR 

1 	I . Residência: Daniel Lisboa nº 19 — Brotas 
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Eclatório 	InvertifTaço 

22-Out- 

rADJA 1:AGAL1.-1US  

 

  

Declara conhecer larilucc desde a k,oca que frequentava o curso de jor-

nalismo na Universidade Pederal da Bahia.0 relaciornmento prosseguiu 

quando foram trabalhar no JORNAL DA BAILIA. Já trabalhou também no jor - 

nal ThIDWA DA 	onde percebia salário (le :,(Jo,00 mensais. se tranc- 

f:eriu para e JORNAL 	 2:PC= sA2v2io D gcoo,00 mensais. 

Atrav&s, de ,APII1J- 	 UMO. SaiInl juntos vririas vezes 

;para cinemas e festinhas. 

010 Cursa atualmente o illtimo ano de 7=1:To na Univereidlde Federal da 
Per atado se conhece o oignifienCo da jizia AI', respondeu que sim, sabe 

tratar-:se de Ao7r,o 'opulai _orque, Lendo jorm,02.istn profissional, estas 

silas 2.1) publicadas na imrronsa.A rospj.to e con:lociento da filosofia, 

marxista, diz apenas, que andou len,e, i ros¡eito antes dos examon vesti-

bulares, como nocesidade de contoudo. 

Per untado o rcoroito do farto material de Cunha Eubvreivo encontrado 

ou sua residnncia, respondeu 	liARILUC%, 	 viajar com GII,DO, pe- 

diu-lho para guardar uma mala e nui s,)colr, 	ro,,ridNcia.Em observam- 

çgio superficial, soube tratar-se de 1itcratura [11:iav3rsiva,_mas 	ue 

aprorundou na observagL10 (.. Peruntadn a roJr ..Un 	raL.ivol alie1t1 .esto 

para figurar no S qundres : AP, feito por umn ou :2,uiruon, rerrondeu 

que nunca lhes fi= 	preoest r a eor reupeit . Acb., que 	tem çntru-, 

tura para figurar 	! :;t:,L".00 • 	 ,or eaunn, do 

(`OU temperamento n:.tr 	e or ;:ostar 	 mrito,não seria tal- 

vez  de confiança 

â(minada, , 	 In' 	1TV.CIO ( n 	 embora reco- 

n!•eya ter o( encontrado ee.2 CIIDO o 1.1=TYJGA no .1.•.),',:' 'o 2 de Julho 

\R-.-es. Esteve taJa no Conjunts rolitea2a com 'JITT.0 o ::Araiurcn certa 
om visita L 1.11.- 2, coloca CL: LrAalhe .y.ue ali resiia. Acha que 
„ atu-Llmente nao 	 oendiça parafilirs 	 euquer- 

rer(lue sua 	, 	 .rinnnceira, 

.I.,=1.nr‘ de sua ajuda J:te 



• 'm R 

A nominadi 	 r 	c:;;:-Lrovurtido, .,ostr.l. de 12-1ar. 

P'5.0 deve ter dito tudo rue nabo a r..?speito de suas liraçi5es 

com GILDO ou L'ARIT2e2. Una mala , apreendida era sua residn:n— 

ci.:1, continha farta literatura subversiva cio orientaço chinesa. 

Livros dobre Mac Tse Tung, oti I1:lai.d.:?„...entos cio lia°, rairrlctos, 

cadernos escritos a rin.,o com anilisos c-fe teuas Lvoliticos, ::tio 

olguns doo documentos que cotavam trancodos na mala. Outra 

-:escola de mão continha tgrifbrni material de cunho subversivo. 

RadtxxrearxItigurrar A nominad a rol-10 ..ao figurar como elemento 

Jc realce dentro da Orcanizaço, mas em funço da anisado que 

010 mantem ceia MARIIUG,,; 	deve saber Liais do que rovolou ? Ladrei-- 

ra vista. 

IX respeito da .Guarda do material i'mbversivo em eua residnncia 

elcgou inicialmente qu:.3 o 2i zera a 1)0M -do de HAKITJC2 	r,015 

mesma iria viajai' com GILDO Eb entanto , para demonstrar oue 

nr.i.o fazia consultas froqunntes 	rei'erido material, declarou 

que a mala e a sacola chegaram a :cumular poeira no canto do 

quarto, o que demonstra, por outro lado , tizer a rermanneia elianxxxxo 

axxxlnixpardimrxnãoxizar prolongada em sou poer. • 



Ji 	C o.wríato  c cig • '',;;\ 
O_JLÁSL (J.,v, kkj._ 

V"\ 

utertk, ictilatA-\,cto 	tu„,Ja,ctul,,,,a, 
-todos 	 eirba7ryt. , eó-rtJjoi 

&oteXa, lecío de, ,/ie/4p.1, 

-ruz, oe,a,u0,0 	e- iipanum4` g-L(2 	1-ty,) 

	

ixeu.t; 	 (3akkic,, pit.p/v\Je~ 

ciietcbt ,tUov.) 	kr-vo e,,) C 0 V.m. 

134f/ndo qui, Lu, .,&9t(-t/ \r 	g.,  e A'-‘ GtO Sq-ixiOLtfl. 

FtiP 	.11"- 

	

‘) 	1 

o Crivo 	s
r. 

oe& r 
Íra,Lao 

1-2 oxxyntte,~A,1-, 
axe 	do „t 	(10 

/Ata, -E(2. 

,e7)Kv 	06-1 (ío 

co-, a, Pot eLa. , P ta arua, 

-‘,am,n, ido ao Inttja 

Uvryvr4_ 

cik;vj-Jui-) (k) /j.),yufki 	âxt'"g 

	

et 	qx,d, o 14?»ck.4,0 ,94, 	tal 	 cti) - 

a e, 	j, 	 eci-xta, o otam am,k 

/.01, eern, CL Priâyleit', arrIfvun -tx-vJe4 AO, ot- 

.er‘o Êyy-xd 	offi, rvdo 	Aer~Á, 
ta..101,LA, 	frnruniQ 

,t9) 	 . oti-rx44 

	

t, o d",t,a 	 okl-yyk.(, 	ecvâr de:á5.3 -kve. I30Q 

ifiapyx. 	 er\,(2, 	 (Lean:cio 

cq-e-kA, 	-no Mai -etfc;valykie-) 	 -rx.rÁL 

auto, 	 ea,c, c ,kutity,,c4. 

úr, 	 quvS, )1.0 
fvd,--wo 	1-11D 'rata, be4t, 	eatA/,)c,', de-7 cleir,é(G-, .• 	„ 
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OPERA 7Z0 CACAU 

TERMO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS realizado no dia 
30 de outubro de 1973 sobre NADJA  MAGALHÃES MI- 
RANDA. 

  

    

P - Qual a sua ligação com política estudantil? 
R - Em 1972 fez cobertura jornalista do "Provão", ciclo básico e outras 

notícias estudantis. Em 1973 deu toda cobertura para eleição do DCE 
tudo por ordem da direção do Jornal. 

P - Qual o estudante do DCE que faz ligação com você e o Jornal? 
R Todos da Diretoria, pois eu sou Formada em Jornalismo e estou fazen 

do o Ultimo ano de Direito na Federal. 
P - Qual o tipo de trabalho que você, faz no Jornal para o DCE? 

010 R - Eles sempre mandam matarias sobre falta de vagas na UFBA, melhores 
condições nas Residâncias e Restaurante Universitários, a melhor aju 
da para o estudante pobre, transferência da sede do DCE, para o Va-
le e etc. 

P - Qual o assunto tratado nos dois contatos no largo 2 de julho cozi / 
"GILDO" e "MARILUCE": 

R No primeiro sé apresentação, nos outros papos, convites paru tomar 
uma cervejinha, mais tardo "GILDO" pediu para ser apresentado a 
"WAIMIR" e "SILVA". 

P - Qual a sua ligação com "WILMAR" e "SIIVIA"i 
- São meus compadres. 

P Qual o nome completo deles? 
0110 R - "WAIMIR ANDRADE OLIVEIRA" e "SILVIA COUTINHO OLIVEIRA", "WALLIIR" en 

sina no Colégio 2 da: Julho e no Globo e estuda matemática na UFBA, 
já esteve preso, vive muito acabronhado s5 vive para o estudo e tra 
balho. 

P - Qual a sua ligação de amizade com "MARIIUCE"? 
R - Desde do Curso de Jornalismo, eu sempre fui uma mãe para ela, que é 

muito inteligente e mais pobre do que eu, tivemos zangadas, porque 
eu fui coatra do casamento dela com "GILDO", "CÁSSIO" que terminaram 
casando e ondido no dia 28 de outubro de 1972, no Lobato em casa / 
do sua mãe as escondidas dos colegas e amigos, pois "MARILUCE" aro." . 
bia que 'ele tinha nome falso. 

P Como justifica seu nome no Jornaizinho do DCE, ne 17, de 22 OUT 72? 
R Eles fizeram isso para me agradar e retribuir a coobertura jornalio 

ta que eu dou a eles no Jornal da Bahia. 11~///(agdW1////1 

...CONTINUA NA FL N2 02... 



(CUTINUAÇÃO r") TL.,aI0 DE PERGUNTAS DE NADJA MAGALHÃES MIRANDA — FL Nº 02) 

Finalizando disse que: quando eu e "MARILUCE" estravamos sendo obser— 

vada em frente ao Jornal, O Sr BROLIO, .WÁDIO, GUSTAVO TAPIOCA 	e 
JOCA, telefonaram para o DPF, e o Cel LUIZ ARTUR atendeu e disse que 
o problema não era com eles e sim com "GILDO", "CÁSSIO", o Coronel / 

por ser amigo do pessoal do Jornal disse que quando tivesse 	gente 

nos observando que mandasse fotografia ou telefonasse pa '; ele, que 

mandava o pessoal dele vim ver quem era, daí foi designado o fotogra 
fo. "VIGOTA" que conhece todo o pessoal da polícia, chegando a conhe—
cer um de nome "PAIó". 

OBS: Maiores detalhes nos dados com Dr. EVERSON. /////////7/~ 



0.e£11624._)  CACAU 

INTERROGATÓRIO realizado d 02.00 ás 03.00 hs 
do dia 27 de outubro de 1973 sobre NADJA MAGA- 

LHÃES MIRANDA 

NOME:- NADJA MAGALHÃES MIRANDA 

CODINOrE: 

ORGANIZAÇÃO:  - 

FILIAÇÃO:-  FELIPE MIRANDA e de MARIA MAGALHÃES MIRANDA 

NASCIMENTO:- 03 de dezembro de 1948 

410 
NATURALIDADE:-  UBAITABA/SA 

ESTADO CIVIL:- SOLTEIRA 

PROFISSÃO:,  JORNALISTA do Jornal da Bahia, "FREE.,LANZER" da ABRIL 

SITUAÇÃO:-  Amiga íntima de "GILDO M. LACERDA" e "MARILUCE" 

PRISÃO:- Presa pelo CODI/6 no dia 22 de outubro de 1973. 

DECLAROU QUE: 

- Conhece "MARILUCE" desde a época que faziao Curso de Jornalismo. 
- Trabalham juntas no Jornal da Bahia. 
- Namora "PAULO MARLONI", jornalista do mesmo Jornal. Tem uma moto. , 
- Conhece "GILDO", por intermédio de"MARILUCE" e tornaram-se íntimos. 

- Sabia o verdadeiro nome do marido de "MARILUCE". 
- Frequentava a casa de."GILDO" e "MARILUCE" e saiam juntos. 
- Não foi e nunca foi aliciada por quem quer que seja. 

- "MARILUCE" pediu-lhe para guardar uma mala e uma sacola em sua residen 
cia o que depois, em observação superficial na sacola, soubs tratar de 

literatura subversiva mas ficou quieta pois tinha amizade por ela. "MA- 
RILUCE" recomendou-lhe parq que ninguém tocasse. 

- Não conheceu "ANTONIO LITÁCIO" ("BANCÁRIO"). 
- Se encontrou várias vezes com "GILDO" e "MARILUCE" no largo de Julho. 
- Conhece "WALMIR" (Instituto de Matematíca) e "SILVIA" (Jornalista), ami 

gos de "GILDO" e "MARILUCE". 

- Recebeu Cr$ 200,00 de "MARILUCE" em pagamento de ...? 
- Sabia amuais  eram os contatos,de "GILDO". P//////////WWW/~/ 



SENHORES DA POLICIA FEDbRAL F, DO EXÉRCITO 

• 

Tenho procurae:) ajudá-los na busca da verdade cumprindo ás ordens e 
respondendo com sinceridade a tudo que me solicitam. 

Respondi na noite de terça-feira, 23 NOV 73 o questionário, sem men 

tir em nada. Anexo, enviei um relatório de 6 laudas para comprovar o meu / 
interesse na desvendagem das investigações. 

Eatqu aqui, ciente da minha inocência que s6 foi danificada per ter 

aceito fazer um favor a uma colega que sempre foi muito boa para 	As 
horas que mais espero são aquelas em que os senhores me perguntarão a -1:ç-

peito de minha vida. 

Sou uma pessoa suficiente honesta para nesta hora faltar com a ver-
clade.Ainda que não tivesse os pais que tenho, as duas criaturas mais caras 

do Mundo, jamais mentiria. Neste período deisofrimento para mim o para os 
"mus s6 desejo que a justiça de Deus e dos Homens chegue até nos g compra 

ve a minha inocência. Sou uma pessoa extrovertida, que sempre fala demetis 

e inquieta,por natureza. Sou também honesta e suficienteS 	corojosa para não 
mentir. Posso ser inquerida a qualquer hora, em qualquer lugar ou circuns-
tancia, sempre estarei dizendo as verdades porque não tenho.interesse 
ocultar nada e na minha vida nunca atentei contra nada que possa ma tornar 
culpada. 

Nestes dias de prisãolainda que este quarto não tenha as caracteris 
-Umas de um lugar de aprisionamento, s6 penso na decepção dos meus velhos, 
no sofrimento que sem saber impus a eles. Mas tenho fé suficiente em mi-
nha integridade para saber que cedo estarei na paz que sempre foi a tônica 
da minha vida e da minha família. 

A proporção que as horas passam a certeza de que minha vida esto ca 

da vez mais perto dos senhores e assim fico tranquila porque sei a justiça 
existe. 

J6, indiquei as referencias que podem ajudar-me a provar a minha ino 

canela e reforço aqui o casal detido como sendo as pessoas que também po-

dem falar de minha isenção em tudo. Se eles falam a verdade falam o mesmo 
que eu. Tenho fé em Deus e sei que em casa as preces dos meus vãO me aju-/ 
dar. Estou ás ordens para quaisquerc: esclarecimentos, quero como os senho-
res a verdade. 

Atenciosamente 

em 

Em 25 de routabro de 1973. 

NADJA M. MIRANDA 
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• MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
IV —EXÉRCITO 

SEXTA REGIAO MILITA' 

• 

• 

• 

Ficha individual de Qualificação 

1 . 	Nr" 'I • 	ria  ta l' I . 	. - 	25 	OUTUBRO 	1973 

.... 
:1. 	buir': ADEJA I DE UI S PARENTE BRASILEIRO 

4. Fili10": MARIA PAIXÃO PARENTE e JOÃO ALVES PARENTE 

5. tinia de Nascimento: 	28 	JUL 	49 

G. 	"riu" Iffill de: 	BRASILEIRA 

7. 	Naturalidade: 	CEARENSE 

II 	Puir iSSã f I: 	DOMÉSTICA 

9. 	Estado Civil: 	CASADA  

111. 	Instrução: 	SECUNDÁRIA 

I1. 	Residência: CONJUNTO RESIDENCIAL SINTA MADALENA, BLOCO 13, APTG 102 - 

Va nen .118.-Enna11r 	 - 	_ - 1 
- OBS t RESIDENCIA DOS PA15i 	 asa lì. _ 

CAUG:\ A — FORTALEZA 	CEAld 



lí 

Esteve em minha residência a Sra ELISABETE para fazer um tratamento 

de alergia do filho flue tinha sido recomendado a mudar de clima, esta 

senhora veio de FORTALEZA onde eu ADELAIDE LAÍS PARENTE BRASILEIRO tinha 

conhecido por intermédio do meu sobrinho CARLOS ROBERTO que conta agora 

3 anos de idade o filho da referida senhora era colega do meu sobrinho o 

qual era criado comigo e minha mãe sendo que meu marido se encontrava / 

nesta época em MANAUS/AM quando eu a conheci, sendo meu marido transferi 

do para SALVADOR, passou pelo CEARÁ onde nos casamos e vinhemos residir 

em SALVADOR,chegaddo esta senhora em ;nlaiha residenoia e falando-me do 

seu problema eu a ace1U s meu marido só veio a tomar conhecimento quan-

do voltou de trabalho, me g desconhecido o endereço desta senhora em FOR 

TALEZA, pois ela ia a minha casa porem eu nunca fui a sua, quando sai de 

FORTALEZA deixei meu endereço com todas as pessoas que conhecia e com mi 

nha fam/r.a com a do meu marido que reside em FLORIANO/PIAUf. 

Domingo dia 14 esteve em minha residencia um seu parente acompanha-

do de um amigo com os quais não mantemos muita conversa peie tanto eu 

como meu marido ficamos bastantes chateados pois tínhamos combinado ir.-

moo a praia com a visinha que naquele domingo aniversariava não chega -

mos nem mesmo a sabermos seu nome. Neste mesma semana ela nos falou que 

tinha recebido um telegrama de sua fam/I:t.a avisando que o filho menor de 

la estava doente e ela deveria regressar com urg;ncia, não sei ire foi / 

dito por eia que ia pra FORTALEZA porem oi isto que se não foi dito fi 

ouu subtendido.(DECLARAOES PRESTADAS POR ADELAIDE LAÍS PARENTE BRASI-

LEIRO)- 

PERGUNTADO em que ano o eenoso foi para MANAUS, respondeu que em 

1971, quando ainda eram noivos, te- - ele passado por FORTALEZA, jg trans 

ferido para SALVADOR, passado ali cerca do um mes, isto em ABRIL, quando 

se casaram. Depois do casamento viajaram para FLORIANO/PI, onde passaram 

uma semana em casa doe pais de ANTONIO LITAÇO BRASILEIRO DE CARVALHO, seu 

esposo. 

PERGUNTADO em que ginásio estudou em FORTALEZA, respondeu que no SAN 

TA VICIA - Anexo do LICEU - Colégio Estadual Prof JOAQUIM ALBANO Iaati 

niano de Serpa e JOÃO PONTES. Ele estudou na Faculdade de Cigneias Conta 

beis. 

4~01•1•1111~ PERGUNTADO se o marido de ELISABETE ESTEVE em casa do Bancário res- 

Continua 	 



111.1111111~ 

Nmmn••••• 

ATENÇÃO — —  
O original deste documento (com AIA  folhas) foi apresentado 

parcialmente ilegível para microfilmagem, nao srndo possível sua leitura 

completa no original nem na microficha. 

ne 02— 

pendeu que não. 

Perguntado se sabia que ele estava em SALVADOR, respondeu que 

ele deixou ELISABETE aqui tendo em seguida viajado. 

Nego estive aqui e soube que foi porque eu recebi em nossa casa 

a ELISABETE, reconheço que quem deveria estar aqui era eu e não voos 

poio apesar de não saber que ela era e de ter recebidd com as molho. 

me inteneZes eu a conhecia e voa, aceitou porque não sabe me dizer 

11$0. • 
O que foi trazido de minha casa foram livros. 

Estou bem e com o nene não h; novidades JÁ fui a médica e ela me 

falou que esta tudo bem. 

Estou tranquila por lato não se preocupe e provavelmente dia pr% 

melro voes não receberá minha visita paio neste dia voo; deve ser pos- 
411 

	

	to em liberdade pois Deus não pode rdrmitir que este engano continui. 

Beijo de quem te ama (ADELAIL LAIS PARENTE BRASILEIh3). 

• 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
IV—EXERCITO 

SEXTA REGIÃO MILITAR 

Ficha Individual de Qualificação 

1. '' 2. 	nata 22 OUTUBRO DE 1973 
(Solta em 26 de outubro de 1973) 

3. Nome: ODIVIA OLIVEIRA ROSA 

-1. piiintio:  EDGAR MORM.Rit. ROSA 
OUVIA DE OLIVEIRA ROSA 

5. Data de Nascimento: 14 ABRIL 1950 

G. Nacionalidade: 	BRASILEIRA 

7. Naturalidade: 	SANTO ADURO/BA 

ti Profissão: Estudante (32  Ano de Nutrição) 

Pertence ao DA e ao DCE (Secretaria de Cultura) — 

9. Estado Civ!I:soLTEr;RA 

1,1. Instrução: UNIVERSITÁRIA 

Il. Residência: RUP, Padre Peiji5 n2 12...B1  Apt2 302 
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Relatório o  Investirçaço 

22—Out 73 

OD/VIA OLIVEIRA pnsA 

'Estudante de Nutricioniemo da UrrA. raz parte do Diretório 

Central dos Estudantes. Revelou realmente que foi namorada 

de Oldack, já tendo terminado o relacionamento a cerca de 

um mes. Responde secamente o que lhe pervAnta . Acha que 

deve sua prisão ao fato de pertencer ao DOE , do qual mni-L:s. 

gente nao 4oeta. Diz desconhecer os antecedentes políticos. 

de Oldack, como também desconhece suas vinculaOes atuais 

com dissidtmcias de esquerda. 

Mostra—se revoltada com a rio e resiste a ;lualquer apro—

fundamento de uma poriLunta respondendo com maxmastilítm 

brevidade. 

Condideru5es  

Em vista Co tempsramento seco da nominada , sua revolta 

resiotencia em cooperar, seria mais conveniente inteasíficar 

seus interrogatórios depois de colher alcuns elementos cot. 

seu cx namorado Oldack. 

ti 

• 



Relatório de Investigação 

23-1-73 

ODIVIA OLIVEIRA ROSA 

Melhorou sua dimniçao de espírito vara interrogatio. 
Embora de temperamento fechado, esta melhor do oue ontem. 
Diz desconhecer o significado de AP ou PC do n . Conhecia 
os antecedentes de Oldack , de quem foi namorada até o mos 
passado. Sabia que fora condenado pela justiça a 1 ano de 
-prisão. Nega qualquer influencia do Oldack quando a seu ali- 
,'ciumento para atividades de cunho subversivo , ou mesmo in- 
fluencia de sua partem para fiura.r na chapa do DCE. 
Diz nica conhecer Mariluce , Nadja, Antonio Litacio, Gil do ou 
Mata Machado. Conheceu Gilberto em casa de Oldack,que o apresentou 
como primo, e tambem Maria Helena , irmã do Gil'. parto. Est.infor- 
wção partiu da declarante , sem ter havido inoinuaçao deate encar- 
regado que procurou nao queimar o informante infiltrado(Gilberto). 

• 

t'  
to 
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-OPERA0ÃO CACAU- 

   

-INTERROGATÓRIO realizado (as 2000 às 22U0 hs do cia 2b OUT 73- 

-OLIVIA OLIVEIRA RCJA 

 

-GODIMS,E: 

--ORGAIZAjw: 

-FILIAÇÃO 	: LDGAILL) 1,,Omp,ISA RobA e 

 

OLÍVIÃ OLIVEIRA ROCA 

 

-JATA/LOCAL DE DA3UlidluITO: 14 :i .3R 5u 	3AATO A,,,ARO/LAHIA 

--ESTADO CIVIL: 0olteira 

-PROFISSÃO: Estu ante 

31.2U4ÃO: Foi nworada de OLDACK DE .klvANDA e e do IA. DI .NdTR10:0 e 

3ec de Cultura do Dl:J. Faz o 3Q ano ao iutrição. 

-PRISÃO : presa polo CUJI/6 no dia 22 CUT 73. 

DECLAROU QUE: 

-conheceu OLDACK quando ela ministrava aula a sua iràãf  a pedido 

de TELMA, que é sua colega e cunhada de OLDACK. TELMA j cobririas. do Pre 

feito; 

- isto aconteceu en FEV 73, loco após OLDACK ter chegai90 de SÃO PAU 

LO; 

- apresentou ro UjJACX a turma Co "DA" de 3',utrição, no dia em que / 

deram unia festa de confraternização, en. J111\ 73. o pessoal apresentado foi: 

Presidente do "hA"--E'A: COAL; Vice-pA.ELIJO ; Secretariado: IRACEMA - outras: 

hARGARIDA m4R1A DA::> GRAÇA 	 DA IAIXÃO - mARISTELA - OZENILCE - 

AUTON - LUIZ CARLW' rCU7A - VALJETE - iJCTIA mARTA -; 

- fez trabalho ,.,e levantamento junte a COLÔNIA DE PESCADORES, 1,iri 

giç:a pelo Padre BARTURI(Boturi); 

- o trabalho era referente as con içC')es alimentares dos pescadores; 

nac foi aliciada por OLDACK nem nunca falaram em assuntos de poli 

fica; 

- sabia ter sido o mesmo condenado anteriormente Mas pensou que fos • 

se pelo mesmo ter participa(.0 ue agitação em &',; 

- não tem a minis :s içeia ao que seja "AP" ou mesmo que OLDACK procu 
rava ganha-ia para a Oranizaçao e que através cela pudesse conhecer ou 

tros elementos dos Diretórios. 

Gontinna. 



P (:2- 

i.entinuw;ãe uo interroatc'ric o 	eLIV_±-1 ROLA ) 

- conheceu 	 e MAR.ILUO uu AuTO10 LITCIO e M.M.; 

-conheceu GILBRTo e 'F.ARIA 	(!,:s._,A) na casa d.e OLDACK; 

-seu trabalho no ''DA" fç mais vcltauc para CiEkA, TEATRO, etc já que 

e e CULTURA; 

-devico a ente seu trabalho e interesse tem muitos amijos; 

-desconhece qualquer movimento de esquerda no "DA" de sua Faculdade 

ou mesmo no "DCE"; 

-OLDACK aconselhou-a não entrar pai-a o DC;(*?) pois não via vantagem; 

-o relacionamente com OLDAGa foi essencialmente sexual e não político; 

-foi ela prápria que acabou o namoro, ha um mcs atrás, porque ele de. 

morava aparecer, sempre arranjando uma desculpa; 

-como tem muitos parentes na 	inclusive 2 oficiais, não seria mala 

ca de se envolver com subversão ou outra qualuer coisa; 

-mais recentemente, veio a aproximar mais ec uma sua colega chamada 

ARA ',..ARDICIA, da Rea, universi'lária, 3, porque panaaram a dar a mesma mate 

ria apesar dela estar no 42  ano e ela no 32  anoe ialTRIçãO; . • 

-passaram a se encontrar na Res. -Universitária, onde a,AÃA mora para 

estudar melhor, tendo inclusive ieo a um pic-nic no Lomingo retrasado, na 

praia do CABUÇU com alguns amigos de A'A e colegas de faculdade; 

-participou :(:) pis-nic sem eontu,:c ver ou ouvir qualquer tipo ce reu 

mão; 
:3 g:M.0J Pátár -esta namorando atualmente ALDO JOSÉ, do 45)  ano de Prt14.7±.7n-0, morador 

na Casa Universitária, n° 2 e eni-o ce 	,LRUCIA. E parece estar "caiai 

-ALIJO JUS1 DO., 2,u' 	 jntarÀent cem alguns outros b.niver 

sitários parecem poetar cie falir mal do ; cverno e elas FA; 

-rio 12 interro:-atárie cale sua prise .eveu-se :pelo fato cela pertencer 

ao "DCB", do qual muita ente não gesta; 

-no 1° interrog:,atjrio A.sc,  desconhecer os antecedentes de 'OLDACK o / 
au não joga com o co 	23 OUT 73. 
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—Nada digo porque nada sei e como já havia falado enmem, mesmo que 

me matem não vão tirar nada de mim, poreue o que conversavamos em nos—

so pouco relacionamento, era assunto totalmente fora de política. 

Conheci OLDACM em sua casa, quaneo ensinava matemática a sua irmã 

menor, mm substituição a uma coler:a gize para isso me pediu, em virtudã de 

ter que via ar. Em FEVELEIRO perto eo carnaval quando lá me encontrava, 

chegou ele de LKO PAULO, tendo eu a oportuni(aee de conhec—lol, no que 

acertamos para sair em bloco no carnaval, começando assim nosso namoro. 

Em JUUUO, cheguei em sua casa e encontrei seus primos GILBERTO e 
iJADALENA, que dizia ter vindo de MG cem esposo e filho, esposo que não 

1P.: cheguei a conhecer e filho que tive a oportunicade de levá—lo á, praia, 

juntamente com OLDACNe sua irmã. 

km meados de ACWSTu, (eixou ULBACK de me ver, por 15 'dias aproxima 

emente, tendo sido meu primeiro encontro com ele apos esses dias na reu 

nião do Centro ee Estuoos doe Pescadores de Itapoan, quando OLDACK fora 

mc pegar na salda pia reuniE{o. 

Comecei a não acha—lo .ais como um companheiro que era antes rara 

mim, e fui pensando em terminar nosso namoro, tento feito isso ne (ia / 

2e outubro, sem lhe dá. exillicae3es. 1,b eia semuihte ele me procurou em 

casa para pedir justificativa, emtae lhe disse que não havia nenhuma, ape 

c)  nas não queria mais. iiepois (isso, nio mais o encontrei, tendo a 15 Lias 
atrás o visto no Sambão que houve na Residncia Los Universitários(homers), 

porem nada conversamos, visto que ele 	viu com o meu atual namorado, que 

c estudante de veterinaria e morador naquela residência,. 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
IV—EXÉRCITO 

SEXTA REGIÃO MILITAR 

Ficha Individual de Qualificai!!! 

54 

dP\  

0 

1 	IV 

-----. 

2. 	Data 	22 OU2 73 
(mgr i:.) 	era 	2J 	...J.12 73 	em 	1...£.;.=) 

3. Nume: 	G ILDO 	MACt',"DO 	LACERDA 

AGOSTINHO NUS LACTMDA 4. Filigall: 	 W 

JUSTA GPRCIA DE MACt'.7%e LACF.RDA 

I. 	liaM ai. 	Noseinivrifti: 	08/07/9!4.9 

G. 	Nachnialidatir:Br asileira 

Z. 	Naturalidade: 	ITUIUTABA/MG. 

Pesquisador de ;lercado para a "Clopasa S.A. ENonharia de 
It 	Profissão: Proj:'t(4, 	na Ladeira dos f,flitos 	 A 

Estudou na Universidade F:.».(leral de Minas 	'ais - Economia 1Q ano 

Casado no religioso com IvtAl - 	.,E DE SOUZ4. MOURA, 	Jorna- 
!). 	Estado 	Civil: lista do Jornal da Bahia, do Globo e da Editora Abril. 

estwoR na Universidade Feddr-, 	da Bahla -BiblioteconiSmia. 
memmenramo 

Foi expulso no 1Q ano, Dec. L77, está PM Salvador a // 
III. 	Insirnoio: 

cerca d 	um ano e meio. 

ii. 	Reshwurin: 	Rua Luir 	Traquinic e  5o funlns - Boa Viagem 

Obst Freso nu Congresso de Ibiuna/SP - Foi processado na Justiça 
Militbr da GB. tendo sido abeolvido. Participou do Movimento 
Estudantil da GB., como, mebro da U.N.E. 



rre 

01'414;0 CACAU 

InTcHBO0ATORWroalizado dan 16,00 ha 17.00 jia 00, 
dia 26 de outubro do 1)73 sobro GILDO MACEM ItACS!PN 

GILDO MACEDO LACERDA 

CODINOME1- EIO DE JARDINO o SXO PAULO ("MÁRCIO") 
DARIA - ("RONALDO") o ("C SIO DE OLIVEIRA ALVES") 

ORWIZACX08  - AP (Agao Popular) - .2111 do B (Açao Popular Morzlota Lo.. 
niniota do Drasil) 

AGOSPINEC) NUNES IJACB:12A 	 $ o /1 /4  
JUSTA OUCIA 1M. UACEDO LACEEDA 44/p 

ITA-CIM121TOs - 08 do Julho do 1949 	 et 

T1ATUR D F • I TUIUT ~MG 
- Canado no roligi000 

jà13aW MARILUCE DE SOUZA MOURA 
_WRICSne  ronquiaadow do tomado para a "CLOPASA S.A. ENG DE PUJE./ 

TOS"r  na ladoira doo Aflito:3,0 50 
DITIlisCrOl.  Proa() no Conecoso do IBIUDAPP Foi pr000aaado na juotiça 

Militar da GD, tendo eido obcolvldo. Participou do raovinon. 
to ootudantll na GB, como membro da ULLC. Punido emlINI 69 / 
Oem Doo Lei no 477. Foi indiciado to IPM do Partido Doveka 
olonArio do ProlotarloP (4552). Tom Mandado do priLao. Co;A 
denodo a ceio (6) moo(o pula 48 CJm o a um. (1) ano pela 5d 
CJM. 

112222$ Proso polo CODI/6 no dia 22 OUT 73 e recolhido a 41,  CIA CDA • 
(entreLmo ao CIE). 

WIAE=2,511  
• Não participou mais da orcanizaçao chamada AP. 
▪ Que cromo "Cf183I0 DE OLIWIRA ALVES" mantinha vida legal. 
• Conheceu MARILUCE no JORNAL DA DARIA o 00.301~33 oom ela no reli{ co/ 

em outubro do 1972. 
▪ RU aliciou num ~liou rancutaa docdo nu© voto para SALVADOR/DA. 
▪ Lotava "dcabundado" polo nao encontrou nonhum apoio da organimasao / 

aqui MI &roa. 
• Ylfao lho quieomm panoar nenhum contato para continuar ecu trabalho. 
. Solicitou ao CO quo mandaono pescam da vida legal para cã afim doru 

lhor podar trabalhar. 
.. Como nada foi feito ronolvou deixar tudo do lado e viver para sua mus• 

lhor o o oeu trabalho. 
- Sua mulher nubla quo elo teria ao envolvido em movimentoe oatudn.nti:I/ 

e por loco quo usava namo frio. 
- Conheceu NADA c avdp do nua mulhor polo olao eram muito apicoo doa- 

do o tempo do ',acuidade. 
Conboom SILVIA e WAIMIE, moradoros do Edificib Politeama, poio a ln 

1ona3istn O onina de mmaLuens..., 	 

...COAINUA NA 	No 02... 



(CDnIIRUACRO DO _INTERROGATÓRIO DO GILDO MACEDO LACERDÁA, 	17(1 02%) 

. Lato casal mudou-ao nao sabendo para onde. 

. sobre a mala de documentos da AP o literatura subversiva, portonco a 
ele e que mandou eua mulher guardar na capa de NAJA COMO moaida de 
oegurança. 
. Se tratmam de documontoo anticos do oou Partido. 
• Conhecia ODA= de BELO RORIZCGTVMG tendo encontrado com elo aqui por 

acarto. 
• conhecia nenhum bancário. 
- Conhecia LA2A LUCRADO do B510 RORIZO TE/MG, mas nao maio ateve com 

elo. 
. Sobro eua viaccm ao RIO acera, disso que acompanhava MARILUCn poio a 

menma tinha que levar uno papeie para inscrover.ec num curso. 
. fluo cobriu ponto com ninguóm, nem de SALVADOR/BA nem do RIO. 

Conheceu Doava guando pertenceu a UNE e na° teve maio contato com 
elo. 
Não esteve no Reetãurente "JIMBO". 
• Conhocia o irmao de "NADJA", de momo Guano, desde ece BELO nonIzoN. 
TB 	G = sue ui encontraram-4e • r acaoo 

• 



MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
IV—EXERCITO 

SEXTA REGIÃO MILITAR 

Ficha individual de  Qualilica@S! 

1. 2. 	lata 	22 OUTUBRO 197 3 

3. Wov: MIRILUCE DE SOUZA 	MOURA 

1. rihnow  LAERTE DF SOUZA MOURA 
REGINA NIT' ZA MOURA 

5. Data de Aiascimento: 	03 NOVEMBRO 19 50 

G. Nacionalidade: 	131/ASIT47r RA 

7. Nal ura !idade: 	SALVADOR/BA 

8 Profissão: JORNALISTA - Trabalha no Jornal. da Bahia, Sucursal de o 
GLOBO e ABRIL 

9. Estado Cid: SOLTEIRA 

II► . instrução: SUPERIOR 

I 	1 . llesidência: 	Rua Luiz 	 -^,' Viagem 
Rua Volu 

e 

• 
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522Ardo  CACO, 

zado deo 22.00 710 24,00 hs do dia 26 de aulrm.11 

19Z),  

NOME:- MABILUCE DE SOUZA MOURA 

comilona - 
ME...315A51- 
FILIAÇXOt- LAERTE DE SOUZA MOURA e de REGINA NILZA MOURA 

NASCIMLITT01- 03 de novembro de 1950. 

TURALIDADE  t- SALVADOR/BA ••• 
ESTADO' CIVIL:- Casada no religioso 

ESIDOSO!..  CUDO MACEDO LACERDA "CASSIO" 

PROUSSIOt- Jornalista do JORNAL DA MEIA -  Sucursal do GLOBO, Sucursal da 
ABRIL 

SITUAÇRkt- Esposa de um condenado e foragido "GILDO MACEDO LACERDA". 

PR/SX0:- Prcea pelo CODI/6 no dia 22 OUT 73. 

DECLAROU QUE; 
- Trabalha no JORNA:, DA BAHIA, GLCBO o ABRIL. 
. Foi companhafra de NADJA quando ingressou na Faculdade em 1969. 
41 Tol Secretaria da DA da Faculdade de Jornalismo. 
- Sabia que cou marido usava nome frio porque teve problamaa no passado. 
- Conheceu GILDO, como "CASSIO DE OLIVEIRA ALVES", em junho de 1972, quan 

do o mesmo vendia assinatura para o mesmo Jornal que trabalhava, 
. O namoro durou 3 a 4 monos, casando-se no religioso, em casa. no dia 25 

de outubro do 1972. 
- NZIo 'sabia de nenhuma organizaçno de ouguarda que eou marido tenha ou ti,. 

V0586 participado. 
. no foi aliciada pelo "GILDO" e nexo sabia quo o zoamo cobria pontoe com 

outras pesooae. 
▪ Sabia da exiotencla de material subversivo o literatura de eequerda, per" 

toncento a "GILDO", quo o acompanha desde quando ~aram, nadem nunoa 
leu nenhum delce. 

. Por medida de segurança, pois andousendo vigiada, transportou a mala e 

..............._U2snoolacondoomatutal.subvercvcaracasadesuaemiraNADJA 
...CONTINUA NA ILL Nº- 



(CONT/E127.0  DO INTERBOG1T0RI0 DE MABILUCE DE SOUZA MOURA 	Ng 02,) 

— Não conheceu OLDACR, ANTONIO LITÁCIO, ODIITIA, MATA MACHADO, GILBERTO ou 
MAU. 
recebe pelo seus trabalhos quase trôo (3) mil cruzeiros mensais. 
- no sabia gari "GILDO" estava condenado e que pertencerá a AP. 
— Conheceu nwAxmin., marido de uma sua colega de trabalho chamada "SILVIA: 

Visitaram quando moravam no Edificio Politeama e que depois mudaram-se/ 
para o Rio Vermelho, mas não sabe o nome da rua. 
Conheceu:um tal de "JAIME", Engenheira da COPLASA, que contatava .com 
-GILDor e com suas palavras era amigo dele, 

— "GILDO" lhe contou ter participado da Diretoria da UNE*_//jUjfijj/fifi 

• 

• 



RelattSrio 	Investi 

23-10-73 

li::ARILUCE DL SOUZA LOURA 

Declarou 11.ão t nenhuma participa ao em atividades subversi-

vas,. Tinha•conhecimento que seu Lua-rido, o Gil2o, teve no passa-

do , problemas com o movimento estudantil, mas ne:,ou cu-lquer 

tipo de aliciamento para participar Ca AP ou PC do 13 por parte 

do mesmo. Viajou rara o Rio de Janeiro cm companhia de Gildo 
no dia 14 Out 73 tendo regressado a Salvador no dia 18 Out 73. 
Perguntado qual o motivo da viaem, declarou que foi providen- 
ciar junto à Escola dc Comunícaço do  Rio de Janciro 	nua ins-

crição para concorrer a Pos Graduação em Jornalismo. Deixou seu 

nome na secretria da referida escola coai a funcionl.ria.de  nome 

reide; Confirma ter estado no Conjunto Iell4cama 	juntamente cora 
Gildo e Najja, afim de visitar uma colega de profisso 	nome 

Silvia que trabalha no Jornal Tribuno da rahia. 

Diz 1.1 -ío conhecer, Oldack, Antoni.) Iitacio, OCivia, Mata j.aeaado 

e Liaria Helena. Atualmente trabalha pela manhrí no Jornal da Ma-

hia e N, tarde na sucursal cio jornal'O Globo( Edf Cida(e 

rua Portunal 30, 7'2  andar). 
A respeito do material subversivo Oci:;,ado em casa de Nadja, decla-. 
rou que o raornao sespro esteve com o fluido Gildo, mas como o mese 
j:5 havia tido problmrs com a justiça, resolver deixa-lo em cana 

010 
de radja como precauço. rega insistentemente qualquer conotaço 

subversiva, ou influencia Co marido 2. este resrcito. 

/  



63 
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

IV —EXÉRCITO 
SEXTA REGIÃO MILITAR 

• 

• 

Ficha Individual de Qualificação 

1. N° 2 . 	Ilida e 22 do OlITUIIRO :r:I.: 1973 

3.  Non114,  iiriat. &MOIO IleAsiLizi. o - .Í.:: comum 

4.  Filiação: 	INICIO .11E ASILL.1120 Ni rzo o 

CAlecalT.A CARVA.1110 Brtitak.',11/0 

5.  Data de Nascimento: as miamo 1945 

c. Nacionalida ri V: 	BlIA.21L*(4,341 

Naturalidade: 	PLOZI ANO / PI Mn 

.. ....___..........._........_ 

tt Profissão: RuscUcto . 	„:4co T..AL  VA . 

!) 1.;Niall,', 	Chi]: Oãtia0 

IN. 

1 	1. 

Instrução: 	ucunitra A 

.......,______..... 

Residência:O:ajunto Iloaidanola1 .:4antra Nadalonal  P.pt 102 



• 

DECLARAÇOES DE ANTONIO LITICIO das 2230 

do dia 26 de outubro de 1973. 

Cheguei em SALVADOR no mês do maio de 1973, precisamenr-
te no dia 08. De início hospedei-mo no Pa lace Hotel, durante quatro 
dia, mudando-mo dai para um pensionato sito à rua Nova do São Bento. 

No mês de julho chegou minha esposa. Agora, no início de 
outubro, chegou BETTY com o filho. Hospedei-os em minha casa, primei 
patmente por dolo motivos* 1w) a minha esposa ficava stS; 22) conha-
cia..a de FORTALEZA. O filho JOSÉ :NDUARDO, do uns 4 ou 5 anoai  taar-
bta estava com ela. Depois apareceu um cara que ela falou que era 
irmão, taattava-o por GIL, este morava aqui, trabalhando inclusive, 
aí comecei a ter medo pois o neuSeio estava tomando um rumo perigo-
so. Então, indiretamente, peei que ela fosse embora pois eu não que 
ria comprometerme. Na terça feira pela manhã, ela falou-me que ia 
para a casa do irmão e que de lá viajartá; coro só queria ver-me li 
me daquela situação porigosa, nem indaguei mais, só que sabia, que 
ela não ia para a casa do irmão, ia era embora de SALVa0R. Entãosa 
foi sue descobri o senti até onde ela estava sendo perseguida pela 
l elida. 

É verdade que ela já sabia meu endereço, mas é também 
verdade que ela passara no Banco, procurando falar comigo, não me 
encontrou e foi direto pra minha. casa. 

Depois foi que -.1m a descobrir que ela usava nome fal-
so, então fiquei confuso. É verdade também, que não sei, ao corto, 
o verdadeiro nome e que ainda desconheço. Tanto pode ser ELIZABETTY 
como podo ser essa MADALENA que tanto me indagam. 

Outras pessoas que hospedei em minha casa e que dormi -
rani lá por uma noite, foi o casal ALMIN e MARIA. Estes nada têm com 
o cano BETTY, dormiram na noite de sábado para domingo, então domin 
go fomos h praia. Este domingo foi o dia 14, dia em que aniversari-
ou a vizinha. 

Dos nomes lidos e indagados a mim pelo interrogadoroaão 
conhecia nenhum. Ligando nomes a pessoas, só conhecia o GILDO, ti 
nha estado no Banco o eu encontrei-me com ele outra vez, ou melhor 
duas vezes mais. 

Abi com BETTY aaareceu o Z.É; s6 o conheço por este no 
no. Aliás o conheço de PORTALEZA, onde trabalhava na Clark. Desoo - 
nhocla o seu grau de comprometimento. Não consigo mo lembrar quem 

Continua... 
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Coninuaçãe das DECLAPAÇO S 	  Fl 02 

non apresentou. Bote dormiu uma noite lá em cana, depois desapare - 
ceu. Desconheço também se este nome A falso ou verdadeiro. 

Com o GILDO, nome ,escoberto depois, encontrei-me duas 

vezes, numa das quais passou-me uns impressos que não cheguei a ler 
todos, destruí-os. Não enoontroi mais com ninguém. Já estava decidi. 
do a não encontraD-me mais C.MR O GILDO. 

Com respeito a esea Organiza;ão ou não pertenço a ela, 
no: n nenhuma .(utra. nunca pertenci a nenhum movimento organizado. 
nunca assisti a reuni-Oco, nem participei de qualquer ação, tjuer se-
ja =anda ou de imprensa. Nem na Faculdade tomei parte do movimen-
to. :!empre trabalhei para este Pane°, há 7 anos e j5 recebi por e-
le duas transferências. Atualmente não estou estudando, estava tan_ 
ta ido transferência para continuar aqui. 

Não disse tudo isto porque no interrogatório de ontem 
c6 queriam que ou ariruarioe pertencer à,  organização chamada AP, cor 
:3;, que não posso admitir, pois, com toda honestidade, não pertenço 

a nenhuma oranização. 

Tudo que quero 5 voltar pra minha vida , junto com mi-
nha esposa. 

Co-a o oLnAe, nunca tive nenhum encontro, nunca recebi 
Cecwientos dele. 

Isto 	tudo que sei. 1:: toda verdade, espero que sirva 

para esclarecer tudo que posa sobro mim. Lu fui simplesmente usado; 

meu erro foi não procurar desde o início saber tudo, esclarecer ate) 
que ponto o pessoal que acatei em minha casa estava envolvido. 

e 
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-OPERAÇÃO "CACAU"- 

INTERROGATÓRIO realizado das OCCuhs às 020Chs do 

dia 27 OUTUBRO DE 1973. 

-ANTONIO LITÁCIO BRASILEIRO DE CARVALHO 

-CODINOME: 'BANCÁRIO" 

-ORGANIZAÇXO: "AP" 

-FILIAÇÃO: INÁCIO BRASILEIRO NETTO,e 

CARMELITA CARVALHO BRASILEIRO. 

-DATA NASCIMENTO E LOCAL: 15 DEZ 45 FLORIANO / PIAUI 

-ESTADO CIVIL CASADO 

-NOME ESPOSA : ADELAIDE LAIS PARENTE BRASILEIRO 

-PROFISSÃO 	s BANCÁRIO 

-SITUAÇÃO 	TRABALHA NO BANCO REAL S/A -(Contacto de GILDO)- 

PRISÃO 	Preso pelo CODI/6 no 	22 OUT 73 

-LOCAL ONDE ESTÁ RECOLHIDO: Cia PE/65 R M 

DECLAROU que: 

- conheceu um tal de ALMIR(Barbudo) no MERCADO MODPIO, num dia de sábado 

e este lhe pediu hospedagem juntamente com a esposa. Recebeu então em sua 

casa o tal de ALMIR e a mulher que não sabe o nome e os dois domiram um 

dial 

• conheceu uma moça de nome BETH, em FORTALEZA, no talai° de 73 quando es 

Lava de ferias. Ela estava na praia de Iracema com um garoto quando come-

çaram a conversar e ela disse que trabalhava no banco, em MANAUS, mas que 

viriE, para SALVADOR. Então, BETH apareceu no Banco pedindo hospedagem pa-

ra ela e seu, filho, JOSÉ EDUARDO, pois o mesma,' precisava fazer um trata-

mento. Esta BETH, que sua mulher veio conhecer aqui, ficou alguns dias em 

sua reeidOncia, no Conjunto SANTA MADALENA. 

- Não conhece GILDO (barbudo), OLDACK, MARILUCE, MATA MACHADO, MADX, / 

GILBERTO, PAIVA e ODIVIA; 

- Nunca cobriu ponto com nenhuma pessoa, ,sois nem mesmo sabe o que e4s 

aio; 

- sempre viveu legalmente voltado para a famIlia e o Banco; 

- sua mulher, também nunca esteve envolvida em ME, quando em FORTALEZA; 

Continua 	 
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(Cont. o interrr.catOrio ue ANTONIO LITXCIO BRASILEIRO DE CARVALHO) 

— não pertencem a nenhuma organização e não fazem parte de nenhuma re 

de de apoio; 

— custou a admitir ter hospedado uma criança com a mãe. 

CONCLUSA O: 

— Sabe muita coisa mas tem medo (.:e perder tudo: mulher, emprego,etc. 

— Como velhos conhecios de M.1,1 e MADX em FORTALEZA, o casal.deve 

ter participado de ME quando estudantes. 

— Em suas declarações, completamente mentirosas, procura não incrimi 

nar ninguew. 

- Sua mulher em um depoimento que fez, conta uma versão diferente de 

seu marido. 

010 	— Era contato Ge GILDO e talvez estivesse senLo iniciado nos trabalhos 
de apoio a O., serdo sua mulher também bastante importante no caso, 

pois era amiga de MADX,na Faculdade. 

+++4-4. 
1-44. 

• 



-PERGUNTAS A ANTONIO LITXCIO BRASILEIRO(Bancério 'em 

27 OUT 73- 

• 

1- Como foi o conhecimento 	ZÉ(ME) com ADELAIDE em FORTALEZA? 

-Não sei. 

2- Quando ZÉ lhe procurou no Banco? 

-EM JUNHO, ocasião em que conheci o GILDO. 

3- Sua atuação ;;,.ato aos operários em FORTALEZA como foi? 

-Jamais atuei junto a operários ou qualquer outra classe, pois nunca 

pertenci a nenhuma organização. 

4- Quem levou MARd (BETH) para ficar na sua casa? 

-Ela rei acompanhada com o ZÉ, pediu pra dormir uma ou duas noites. 

. ZÉ dormiu sé uma noite e foi embora logo no outro dia. 
5- Desde quando (época) conhece ZÉ e MADÁ? 

-Conheci-os em 72, em AGOSTO. 

64 Seu conhecimento com FRED (CEZAR) em FORTALEZA como foi? 

- Não conheço ninguém com esse nome em FORTALEZA nem em outro lugar. 

7- Através de quem MADX recebeu o endereço de sua casa? 

-DeVe ter sido através do ZÉ, pois ele conhecia, eu tinha lhe dado, 

pois apesar dãle ter ido no Banco na época em que eu morava ainia na 

pensão, já tinha combinado alugar o apartamento, pois foi o único que 

encontrei. 

8- MADX estava dia 14 OUT Gomingo) em MI. casa. Como explica estar nes-

se mesmo Ja o casal Awill e MARIA. 

- Dia 14 fol./o a praia. O casal ALUIR e MARIA dormiram lá em casa dia 

13. O apartamento tem 2 quartos e 1 sala, querendo, mesmo sem confor-

to, dé pra dormir 3 ou 4 pessoas mais. 

9- Como foi que conheceu CARLOS MFLGAÇO VALADARES e LORETO KIFFER VALADA 

RES? 

-Não conheço ninguém com este nome. 

10- A mando de quem GILDO foi contactar com você? 

- GILDO me foi apresentado pelo ZÉ, em JUNHO. 

11- Para quem você lecionava quando morava em FORTALEZA? 

- Nunca lecionei pra ninguém, nem em FORTALEZA ou outro lugar. Em FOR 

TALEZA trabalhava e estudava à noite. 

—Continua na folha 'IQ 2.. 
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12 - Qu,J.1 o período que ficou em MANAUS? 

-Fiquei em MANAUS ue AGOSTO 71 a MARÇO 73. 

13 - Qual o seu conhecimento com elementos da Organização em MANAUS? Ci-

te-os? 

- Não conheci ninguém de organização em MANAUS. 

- Diga os documentos que recebeu de GILDO. Veja se tinha algum desses: 

- COMBATER O DOGMATISMO DE DIREITA E ISOLAR OS LIQUIDACIONISTAS NAS 

FILEIRAS DO PARTIDO; 

- ABAIXO O VERDADEIRO FRACIONISMO LIQUIDACIONISTA DA DIREITA; 

- ABAIXO A LINHA DOGMÁTICA E DIREITISTk; 

- CAMARADA; 

- COMITÊ CENTRAL DA "APML DO BR" ; 

- AOS CAMARADAS AMIGOS n SIMPATIZANTES; 

- LUTEMOS RESOLUTAMENTE PELA VERDADE REVOLUCIONÁRIA; 

- VIVA A AÇÃO POPULAR NA LUTA PELA UNIDADE PROLETÁRIA; 

• POLfTICA OPERÁRIA; 

- CONTESTAÇÃO; 

- CLASSE E PARTIDO; 

- DOCUMENTOS BÁSICOS Nº 2 e 4; 

- sAuvA; 

- LIBERTAÇÃO; 

- OS ENSINAMENTOS DE MAO; 

- KARL MARX. 

- Tinha: "AO CAMARADAS AMIGOS" e "SIMPATIZANTES". 

010 	15 - Sabemos que recebeu um documento datado de JUL 72 feito pelo Cam. 

RONALDO. RONALDO e GILDO são as mesmas pessoas? 

- Não me lembro desse documento. Não sei se RONALDO e GILDO são as 

mesmas pessoas. 

16 - Em FORTALEZA quem foi o lg elemento a aliciá-lo a pertencer a"AP" ? 

- Ninguém tentou me aliciar para organização nenhuma. Nem em FORTALE 

ZA, nem em MANAUS, nem em SALVADOR. Nunca fui chamado para participar 

de reunires ou coisa parecida. 

• 
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-PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS POR ANTONIO LITXCIO BRASILEIRO(Ban,- 

• 
cario) em 27 OUT 73 - 
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1 - GILDO 

Posição dentro uo Partido: 

- Nada sei sobro sua posição dentre do Partido. Desconheço 

totalmente. 

Como conheceu: 

- Procurou-me no Banco. 

A mando é.e quem: 

• 

	

	
- Do niní;ut5m. Quando me procurou estava acompanhado ao ZÉ. 

Como ele lhe achou: 

- Palmo o dia no Banco, lá me acharam9 

Tentou alkciá-lo para a "AP": 

- Não. 

Assuntos debatidos com ele: 

- Conversamos, em ivas vezes que nos encontramos, sobre a Uni 

versidade, sobre o UE, sei foram encontros de 10 minutos no má-

ximo. 

• Cobriu ponto com ele: 

- Não, Dg encontrei as duas vezes já mencionadas, não o encon- 

trei mais. 

Em que locais: 

O 12 enconlero foi no relógio, o 22 no Largo 2 de Julho. 

A Ultima vez que esteve no Banco a sua procura: 

- Sei me procurou no Banco uma vez, em JUNHO, nunca mais me pro 

curou, tivemos os do:ks encontros acima e sei, o Ultimo encontre 

foi em JULHO. 

Com quem estava: 
• - Nos encontros sempre estava só. 

Contatos dele em SALVADOR: 

- Não sei nenhum, pois não me interessava por nada. Se ele tem ou 

não contatos em SALVADOR cu (.esconheço. 

.9~ 
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2 — ZÈ 

—F1 nQ 

Posição dele dentro do Partido: 	
• 

— Desconheço posição de quem quer que seja dentro do 

Pois não pertencendo a partido não me interessava. 

Quantas vezes esteve com ele: 

— Duas. Uma quando foi no Banco com o GItIDO e outra quaneo dor 

miu lá em casa. 

Esteve no Banco: 

— Sim, uma vez. 

Parentesco com BETY: 

— DesJohlr,ço parentesco dele com a BETY tanto pode ser esposo 

como amifo. 

Contatos dele em SALVADOR: 

— Desconheço, nunca o acompanhei. 

Descrição exala do ZÈ: 

—Altura: 1,6Cm aproximadamente. 
Pele s moreno claro. 
Cabelo: lisos, claros. 
Bi8o(:e: .veio. 
Barba s não usava. 
Óculos: usava um branco. 

Destino do ZÉ: 

— Desconheço o destino. Não me falou para onde ia. 

3 — GIL 

Posição dentro do Partido: 

— Desconheço totalmente a posição dentro do partido. Não perte£ 

ço a partido nenhum. 

Deecrigio exatas 
—Altura: 1,70m aproximadamente. 
—Pele s morena meia escura. 
—Cabelo: liso, meio careca, escuro. 
—Barba s usava grande 

Número de vezes que esteve com ele: 

— Uma única vez. 

Seu conhecimento: 
— Nada sei sobre seu relacionanente.Si) que ao que parece traba 

lhava numa repartição pública. É tubo que sei. 

..Continua na fl nj 
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—Reeidância aqui em SALVADOR: 
Nunca o visitei, nem indaguei onde residia. Deeco 

4 — OLDACK 

roei/ião dentro do Partiam 
Essa rapaz me era totalmente deoconhecido, tomei e travei 

conhecimento com ele na cela da Policia Federal. Vão eei ce 

pertence a parti Jn lenhuM. 

Seu conhecimento com ele: 

Já respondido acima. 

5 — Local dn Reunião (foto) 

Não eei aon. e foi batia "aquela foto". lias asseguro que não 

se trata de reunião poio nunca participei Ge nenhuma. 

• 6 

Vililea pertenci a nenhuma creAnização. 

Codinomes 

Nunca usei codinome, :sempre tive minha vida legal, trabalhan 

,so no Banco. 

— Participação política no CEAR(? Em que organização: 

Também jamais participei, ativamnte, em politica, nem no CEA 

BK ou em outro estado onde viviaamais pertenci a organização 

alguma. 

Trabalhos politi000 deeenvolVLjoe com a espoes junto a ME. 

Nunca fie qualquer espécie de trabalho. Em FORTALEZA estudei 

um ano o moio na Faculs.ado, nese° período não fiz nenhum traba—

lho politica Linha eopoa nunca faz, que seja do meti conheci= 
• to, qualquer sepãcio do trabalho e pelo rodo que ela e, acho im 

poorivel. 

Nivel de cada elementos 

Dentre meus vários amigos, do banco, de faculade ou mesmo eo 

ciais, desconheço toco e qualquer nivel político. Nada eei. 

..Continua na fl no 4.. 
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mEetrutura da Organização no ODARX: 

Desconheço totalmente estrutura de qualquer organização quer 

seja no CEARX ou em outro estado on,:e vivi. Repito que jamais 

pertenci a qualquer organização ilegal, jamais usei codinome. 



INTERROGATÓRIO das 2000 às 2230 horas do dl 

-Cubro do 1972. 

,NJ2ONIO LITÃCIO BRASILEIR DE CARVALHO - Bancário (BNaco Real - Se- 

ção do Câmbio - Com6rcio) 

- Disse conhecer ALMIR - alto, moreno, usava barbicha, 1,70m, 28 ou 

29 anos, cabelos encaracolados, estava som empregou veio de SÃO 

IAULO, o nome da esposa ó MARIA. Conheceu-os no Mercado Modelo. 

- ALMIR jogava capoeira, dormiu na casa do ANTONIO de sábado parado 
ming°, no mês de outubro no segundo sábado, dia 13 de outubro. 

- BETE é morena, magra, cabelos médios castanhos escuros, mais ou 

menos 1,60m, mais ou menos 25 anos. 

- Conheceu BETE em FORTALEZA na praia de Irncema, em agosto de 1972 
Foi procurado por BETE no Banco nos fins de sotoabro. Ela estava 

acompanhada de um menino JOSÉ EDUARDO. Disse BETE que tinha vindo 
do FORTALEZA para se encontrar com um irmão. 

- Alega ANTONIO que BETE pediu para ficar em sua casa uma ou duas 
noites. Disse ANTONIO que BETE dormiu de terça a segunda feira, ..i 
foi embora dizendo que ia para Itapoã, para a casa de um irmão; A 
lóm destas pJosoas ninguém mais dormiu em sua casa. 

- Ocupou o apartamento onde mora em 09 de junho de 1973. 

- Chegou a SALVADOR no dia OS de maio, passou quatro dias no PalacJ 
Hotel o depois foi para uma pensão na rua Nova de São Bento. 

- Amigos do Banco: ANTONIO e ova noiva. Visitou JAILSON e esposa que 
também são colegas do Banco. 

iaJea 
- Disse não conhecer OLDACK nom CASSIO, MARIMMLIA ODIVIA. 

- Disse conhecer de PORTALZA, DEUSDETE SOUZA OLIVEIRA ("GORDO")rua 
porto do Mercadinho São Jos6 e JOSÉ CARLOS, que fazia Agronomia 
era do MARANHÃO. 

- ANTONIO alega que viu GILDO pela 16 vez na Polícia Federal. 

- Disso não conhecer MARIA MADALENA nem MARIA ELIZABETE, bem assim 
como o MATA MACHADO. 

..;12.a esposa trabalhava como recepcionista nuca clínica de pacote% 
pia em FORTALEZA. 

Continua... 
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Alecou que foi convidado para participar em uma reunião de cará,- 
ter subversivo, por um elemento da Faculdade no CEARÁ, mas 	não 
aceitou. 

Eão se encJntrou com ninguém aqui em SALVADOR. JÁ ouviu falar em 
MANOEL DA CONCEIÇÃO, atrav6e de uni jornal em FORTALEZA. Nunca ou-
viu falar em JOX0 MAZONAS (teve medo de dizer). Disse não conhe-

cer DUDU nem GILWRTO SOARES. • 

- Nada mais tem a declarar. 

• 

• 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
IV—EXÉRCITO 

SEXTA REGIÃO MILITAR 

Ficha Individual de  Qualificação 

1. 11" 1 	R!:i1 	22 OUTUBRO 1973 

3. Arome: 	OIDACI 	DE MIRANDA 

4, mhow  OLDACE CftTA,.NZEDE MIRANDA 
NER

5. Data de Nascimento: 	13  mAr1945  

G. Nacionalidade: BRASILEIRA 

Z. Naturalidade: CORUMBÁ/MT 

R Profissão. JORNALISTA — na Tribuna da Bahia até OUT 73 (Setor 	de Te 
lex) 

J. Estado Civil: gamam 

....._ 

lu- insinlOw 	UNIVERSITÁRIO (3C Ano de Direito) 

1 

11. Ilesidência: Av Bonfim nº 205 — Aptla 102 
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OPERAÇÃO CACAU 

INTERROGATÓRIO realizado das 20.30 ?Is 22.30 hs 
do dia 29 de outubro de 1973 sobre OLDACK DE 
MIRANDA 

DECLAROU QUE: 

- É solteiro. 
- Entre 1966 e 1970 viveu com "SOLANGE SOARES NOBRE" ("CECÍLIA"). 
- Se apresentou a Justiça Militar em maio de 1972. 
- Durante a sua permanência no Presídio participou de um abaixo assinado. 
- Por isso houve uma punição coletiva. 

Conheceu "FRED" em SÃO PAULO/SP em dezembro de 1972, pois o mesmo a man 
'4F do de "DORIVAL" estava esperando por ele na Rodoviária de São Paulo. A 

Direçao Nacional queria saber porque ele haverá se apresentado ?a Justi-
ça Militar e porque estava querendo deixar a onganização. 

- Disse que ia voltar para SLIVADOR/BA e deixar com ele o seu endereço. 
- "FRED" era baixo, mais ou menos 1,60 m, moreno, magro, bigode rapadolca 

belos lisos meio castanho. 
- "FRED" era da Direção Nacional. 
- Saiu de SÃO PAULO/SP, depois de visitar o irmão que estava preso no Pre 

sidio Tiradentes, e foi passar alguns dias em TEOFILO OTJNI/MG, onde fi 
cou na casa da irmã, até princípios do ano de 1973. Veio para SALVADOR/ 
BA em meados de janeiro de 1973. 

- Esteve com "ZÉ CARLOS" e "MADÁ" em SALVADOR/BA no mês de julho de 1973, 
...quando os hospedou durante alguns dias. 
Que os conhece desde 1966 quando estava estudando em BELO HORIZONTE/MG, 
na Faculdade de Direito. 

- Conheceu "MADÁ" através de "SOLANGE" pois as duas moravam numa mesma re 
pública. 

- Devem ter sabido,  do seu endereço através da Direção Nacional. 
- No dia 23 de junho de 1973, saiu acompanhado de "ZÉ CARLOS" e "MADÁ"en 

contA'aram,se com "GILDO", "BARBUDO" e foram visitar uma irmãode "MADÁ"/ 
chamado "GILBERTO" e que morava numa pensão da Ladeira da IndependiSncia 

- "ZÉ CARLOS", "MADÁ" e o "GILDO", "EDUARDO", estavam vindo de SÃO PAULO/ 
SP e iriam para RECIFE/PE, onde se estabeleceriam. 

- Gosta de frequentar o Bar "BARROTE" pois é local onde se reunem os ami-
gos de Jornal. Pertence a uma SEMA, talvez abreviatura de IRACEMA. 

- Conheceu "JOSÉ ANTONIO" em BELO HORIZONTE /MG quando o kesmo militava na 
POLOP. 

••••••••~1 

...CONTINUA NA FL NQ 02... 
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(=TINUAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DE OLDACK DE MIRANDA - FL Nº cT.) 

Encontrou-se com "GILDO" uma vez num ônibus por coincidência.' 
- marcou ponto com o "GILDO" no Largo de Roma mas não compareceu. 

- Conhece "PERY FALCON", já foi condenado aqui como militante da POLOP e 
aebxante, trabalha de "Fue-Lanzar". 
Conhece "GUSTAVO" pois 6 irmão de "PERY". Já foi envolvido em movimen-

to estudantil e atualmente trabalha na TRIBUNA DA BAHIA. 

- Através.de "GUSTAVO" conseguiu que nIADÁ" ficasse quase dois dias na 
casa, na Boca do Rio, já que ela não podia mais morar com ele. 

- Não sabe quem 6 "RONALDO". 
Não chegou a receber nenhuma missão por parte de "JOSÉ CAPLOS#, uma / 
vez que o mesmo não se abria muito e sd tratava de seus problemas pes-

soais já que estava se separando da esposa. 
- Conheceu "MELGAÇO" e "LORETTA" em MONTES CLAROS/MG, quando atuavam e 

foram condenados por isso. 
Nunca mais os viu. 

- Se encontrou muitas vezes c= "GILBERTO", irmão de "MADÁ", pois saiam 

muito, para beber, já que o mesmo frequentava-a sua casa. 
- Desconhecia em que p6 estava o trabalho político de "GILDO", pois 	o 

mesmo não lhe fez nenhuma exposição concreta. 
- Haverá dito não acreditar mais na organização, nos pontos que eles de-

fendiam e que achava tudo isso uma perda de tempo e uma tolice prosse-

guir. 
- O relacionamento entre "JOSÉ. CARLOS" e "MADÁ" não andava bem. "MADÁ" / 

queria cair fora da organização e isto estava trazendo problemas para 
o marido. 

- "ZÉ CARLOS" estava achando dificil organizar o partido na região pois 

faltava elementos para colaeorar. 
'- Ouviu "Z5 CARLOS" falar no documento que se referia nos 13 pontos mas 

não chegou a ler. 

Conheceu "TIBÉRIO CANUTO" quando ele aparecia em BELO HORIZONTE/MG fa-
zendo parte de comitiva estudantil. 

- "TIBÉRIO" foi lhe procurar na TRIBUNA DA BAHIA após ter deixado o Pre-
sídio, em setembro de 1973, pois estava procurando se empregar no Jor 
nal. 

- "ZÉ CARLOS" passou-lhe os documentos subversivos, tendo o mesmo 	sido 
eneontraeo em sua residância. 

- Desinteressou pela documentação, quando começou a le-la. 

- Os fatores sentimental e amizade, fizeram-no receber em sua casa o ca-

sal "Z2 CARLOS" e "MAI)Á" e o filho, quando aqui chegaram, sem ter para 
onde ir e daí todo seu envolvimento, que lovou-o mais uma vez, a ser 
preso 

- Não participou de nenhuma atividade subversiva, pois o que ele queria/ 
era viver sua vida normalmente como qualquer cidadão. /~/~/7/ 
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OPERAÇÃO CACAU 

INTERROGATóRIO realizado das 18.00 às 20,00 horas 
do dia 26 de outubro de 1973 sobre OLDACK DE MIRAN- 

DA 

NOME:- OLDACK DE MIRANDA 

CODINOME:- 

ORGANIZAÇÃO:- AP (Ação Popular) 

FILIAÇÃO:- OLDACK CAETANO DE MIRANDA e de NELY DAIIEVE DE bufmkhDA___ 

    

NASCIMENTO:- 13 de maio de 1945. 

 

NATURALIDADE :- CORUMBÁ/MT 

 

At2A10 CIVIL:- Solteiro 

 

     

PROFISSÃO:- Jornalista do Jornal da Bahia 

SITUAÇÃO:- Foi indiciado em IPM, condenado a pena de seis (6) meses de pri 
são, tendo cumprido em 06 de junho de 1972. Foi punido por fal-
ta de disciplina no Presídio. Em 26 de setembro de 1972, foi / 
transferido pela 45 CJM para a Cadeia de BARBACENA, com permis-
são para trqbalhar fora. 

PRISÃO:- Prisão do nominado polo CODI/6, no dia 22 do outubro de 1973. 

DECLAROU QUE: 

- Depois que foi solto, contatou com "FRED" em SÃO PAULO/SP. 
- Foi procurado em agosto de 1973 pelo MM, tendo o homiziado em sua casa. 

"MADALENA", mulher do MM dormiu em sua casa apenas um dia. 
- Confirmou depois de muito custo, que levou "NADÁ " para uma casa na Boca 

do Rio,. pertencente a "GUSTP,V0". 
- Conheceu "MLIGAÇO" e "LORETA" em 1967. 
- Contatou com "GILDO" no uses de ju:ho um SALTADOR/BA e foi s6. 
- Recebeu documentos do Partido de M.4 que queria convence-lo a militar 

tendo repelido as propostas por não concordar com mais nada. 
- Conheceu "MANOEL DA CONCEIÇÃO" no Valo do Pondaré/MA, perto de SANTA 

INÉZ. Foi seu Secretario escrevendo seus documentos. Esteve com ele 	de 
P6osto de 1969 a setembro de 1970. 

- Foi com"SEVaIN9" para "PINDARn" e lá ficou então com M.C. 
- Base de Apoio no MA: Casa do"PAULINO" nas LARANJEIRAS, vilarejo prfilmo/ 

a SANTA INÉZ. 

PIMENTA" conheceu "TEIYEIRA", dono de uma chácara sendo o mesmo pes-
cador. 

...CONTINUA NA FL Nº 02... 



e 

(CUNT2NUAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DE OLDACK DE MIRANDA 	FL Nº 02.) 

Em ALTO ALETiE ficou 	na casa de M.C. 

- Base de Apóio em ALTO ALEGRE:"ANTONIO PAULINO" e "JOSÉ EDSON". 

- Foi a SANTA LUZIA a mando de M.C. apoie digo a fim de fazer levantamen 

to da Cidade. 
- M.C. falou de um rapaz que foi justiçado por ter traido, trabalhando / 

para a Polícia. 
Descrição de "SEVERINO", magro, moreno, cabelos preto, 27 anos de ida, 

de. 

- "SEVERINO" reunia-se com os camponeses, aliciando-os e prometendo um 

trabalho melhor, uma espécie de Cooperativa. 
- Descrição do "FR D" - magro, baixinho, cabelos lisos, para trás, com 

28 anos de idade, bigode pequeno. 

- Cobriu ponto em SÃO PâU10/SP, em 1969, em frente a Estação RodoVi_ária, 

recebendo a missão de ir a SANTA INÉZ, recebendo também passagem e A 
400,00 em SANTA. INÉZ, no ônibus, dado por "SEVERINO". 
Em SALVADOR/BA vive em casa dos pais tendo sua vida legal. 

- Nunca cobriu ponto em SAIVADOR/BA, 
- Não conheceu o "BANCUI0". 

- Não sabe aonde está ou ficou o irmão de "MALA". 

- Não sabe para onde foi "LIADÁ" depois que deixou a casa de "GUSTAVO" 

já que a mesma foi enrepne ao irmão. 

- Não mantem contatos nem fez nenhum trabalho político. 

- Não mais pertence a nenhuma organização de esquerda. 
- Conheceu "ODIVIA" no carnaval de 73 e não sabia que ela era do DA de 

Nutrição. 
acabou o namoro há mais ou menos um (1) lues atrás, por desejo da pr6-/ 

pria "OD1VIA". 
Não tentou ganhá-lo para o Partido, pois não falavam desses assuntos 

quando namoravam. 
- Manteve relações sexuais com a namorada e talvez tenha terminado por 

ele não mais corresponder aos seus desejos. 

- Não fez nenhum trabalho em DA ou DCE e nunca teve esea intenção. 

- Apenas conhece os elementos do DA de Nutrição porque fora apresentado 
pela "ODIVIA". 

- Já atuava em MONTES CLAROS/MG tendo sido condenado por isso. 

- Não conhece nenhuma "SILVIA" ou "WALMIRK///,/~///////////////// 
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OPER  ,1212....aggir 

IN=OG TORIOad 	10.00 Zie do dia 08  sie 
novembro de 1973 sobre OLDACK DE MIRANDA (TELEX / 
nº 1962 3 103 R/BA de 07 NOV 73) 

DECLAROU QUE: 
Conhece-TIBÉRIO CANUTO DE QUEIROZ PORTELA, deado 1967, durante o Movi,. 
mento Estudantil em BELO HORIZONTE/MG. 

- Encontrou "TIBÉRIO" pela última vez na TRIBLNA DA BAHIA, quando estava 
fazendo toste no Jornal. 
. Não comentou nade sobro a tal viagem de "TIBÉRIO" com "MADALENA" pois 

desconhece totalmente core assunto. 
"TIBÉRIO" havia lhe dito que optava procurando emprego, portanto 	ia 

i• ver ee arrumava uma colocação no Jornal. 
- Deve ter falado com MAD NA sobre "TIBERIO" mas nada relativo a via-/ 

gera. 
- Conhece "GUSTAVO PALCON", eobendo que o mesmo tomou parte em movimento 

estudantil zucundarista, depois foi preso o deixou de participar 	do 
qualquer atividade. Trabalha na TRIBUNA, é canado e mora na casa 	da 
mãe, em Brotas. 
Conheoe"PERY PALCON", irmão de "GUSTAVO", e que depois que posto ea 11 
bordado, sé o viu uma vez, quando o mesmo foi a TRIBUNA falar com o 11 

• 
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