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Exército ·eliminou ·Jíder .· guerrilheiro
• Ex-agente revela que On~f~e foi executado em 74 para servir de exemplo -a tro.pa
JOSt MITCIIELL

PORTO ALEGRE- 0 e~·sargeni • · ., • ..
10 do Eúrcilo Marival Chaves
Dias do Canto. que durante a ditadura ~rviu nos órgiios de ~pres
.. , ....
siio . revelou que o guerrilheiro · '
Onof~ Pmlor tambem ex-sargento
1i
..
e líder da Vanguarda Popular Re- ,. .. ~' · , -.i: · -- ~));·, ,;

~~~~~ ~4n!r;~s~i;: ~ed~:~~~~~i1o~ ~
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;;; '.:/:.:···-': ~::· ·;k'
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·

executado por ordem do.1 Centro ·._;_- : -.
de lnforma~oes do Exército
(CIE). Marival. que está escrevendo um livro sobre o epLsódio, confirmou que Onofre aceitou colaborar com os miluares. mas foi
eliminado para que sua morte
mostras<c a tropa como ~riam
tr;l!ados os d1ssidentes .
Mam·al tem UJTI3 folha de 17
anos de servi~os prestados arep~
S.:.o: Operacao Bandmante (Oban l.
D0r-CODI do 11 Exército. Policía
do bcrclln. e novamente Doi-CODI. De e<pee~ahzou-~ em anáh~
operaciOnal dos grupos de esquerda ,
· e conta que Onof~ "~almenle decidru adem aos milita~ para nao ·
mornr. depors que cié e ~u grui>o
foram presos em Med1aneira. no -I!'P~r.o--.
Parani atraídos para l!llla armadJ-Iha montada pelo CIE e pelo bata- .·
lh.i o do bércllo de Foz do Jgua¡;u, .. ·
ma< l<>go depo1s a cupula do_ CJE.
mand ou que ele fosse executado~ :
por ter srdo mrhtar·:. • _!' ~ ·~ , • .
No ano rassado, ·em ent~VJsta A ~
re' i'tJ l 'r w. o e~-sm~ento Mam·al
r~velou que mullos dos 144 presos
poliuco tidos como desparecidos ·
durante a ditadura forám mortos ·,
nas camaras de tortura e esquarte· •.
iados. Os JTUhta~ teriam enlerra·
-rad0 os ml<>s em dife~otes locais . .
para que nunca (os~ identificados...
A mfillra~;ao dos agentes da di·
tadura no< grupos de esquerda se·
ra um do< capítulos do hvro de
l\larival. que relata um dos mais ..tllfiiQL inclusive dos nomes e
9bscuros ep•sooíosaos anosoe identidades falsa~ que utihl.al'am
chumbo--::.:_ od~írneñiadé Ha~·ia a expectall\'a de que entra<Onofre Ptnlo e de mais guatro ~m no Bra~rl pelo Uruguar. mas f01
pes~ oa~ _quan9 Q. Yil!_ham clandestiatra1-6 do Parapnar que o< ~uerrr n ~ mf_!ll~_!la i\ ~genlina para o Bra•
lhnros cruz.aram a frontrrr.r
~il em ¡ulhn de 19740 .
.,.
Com bao;c numa comcr<a wm
• . •
· Captura - . No .ono passado. ·: um dOS qíiluar:rs mtc IC\'C p·Jr!Jnpa tl_nc~¿mrntos_ ~!2 s d2__Doci-¡¡i§ello djre~a ·na ca pum¡ e mmtr dLL
cho dr\'ulgados peiOJORNA[ 00 .grupo de ·Qnofre o e~-sar~en1u
• BRASIL ~velarnm que o Eiercllo Marival -~''tia que \)nofre, os ir~nhia d~ mo1imenfR¡¡.io. dO -gnipo
miios Dan id ~ Jo<t de Carl'alho .
tk Onofre, hder mihtar da VPR no Josc L1"echra e um ar~cn11no -
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P<>steriormenle· identificado como
Ernesto Ruggia..:... foram atraidos
a um sitio em Mcdianeira por ou!ro membro do grupo. o lamhem
ex-sarge_nlo Albery Vieira dos
Santos. que como Onofre ¿.SUS ·
pello de ter traído seus comP,anheir<>( da esquerdAI' · ~ · ·, .. · · ·
Ao confirmar que i\lt>cry C'SI:IIa
mesmo infillrado. o ex ·sar¡!ento
Manval disse que logo após o prisao do grupo. todos foram executados. com ex~o de Alberv e On(}f~. "0 Onof~ ~o!l>tu áceltar a
e>ferta de !le infiltrar nos grupos de
esquerda para nao mornr. Mas le>[!O depois a cupula do CIE decidru
que fos~ morto tambem, para ser''r de exemplo contra eventuais
tcntativas de lrai¡;iio nos meios mih!<trc-s", contou.
Maril'al ni'10 rel'ela o nome do
cole~a militar que lhe relatou lodo
o epr<Ó<lio. mas niio sabe quem m;rtnu e onde cxatamente foram en terr;Hlo< o' corros do< guerrilheiros
da VPR . Prova\'elmcnte eles foram
sepultado~ no sitio de Medioneira.
Hi~ucos dia~ ·Mariv<\1 coil~rsou .
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' . •; .

·~ ··
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na Lilia Ruggia. e confirmou as
informat;iies qóe já possuia. Lilia
1iveu um infemo de mais de 20
anos, por informat;iies desencontradas de entidades de dircitos hum.1nos do Bra~il e Argentina . que impediam a confirmat;iio da morle
do irmao c·.n· episódio! tle repre<- '
s;i o l'<'litJca . :rgora confirmada.
Lilia l:>u~a . agora. detalheso;f'lhn·
a Jocaliza~;iio do sitio (distante 711
quilóm~tros .de Foz :do l¡¡ua¡;u),
na tentativa de encontrar os ~stos
mortais do irmao.
. ...
A trail;<io. ou nao, de Onofn:.
~mp~ foi poh~mica na esqucrda. A
viuva e alguns ex-companheiros.
como Pedro Lobo, ~jeitam a possibilidade de trair;iio, enquanlo ouIros acreditam na infillrat;iio ._
agora confirmada · por Marival '-por causa da demora de Onofrc cm
denunciar a trai¡;;io do cabo An<elmo- o principal agente infiltradn
pela ditadura nos ¡zrupos !!u,·rrr·
lhctros e rc-sponsoivel pela morte d~
tlezcnas de companheiro~ . S.:gun<lt'
Mariml, Onofre aceitou lrair _p;tra .
niio ~r morto no 'riioméo.to
rti.o.·
lt1rip~f1'1¿~~RI"f~flCj~~~~~'rim'-I!Ti~r'Í)ii~1-' .. :.,
irm;i d~ Ernc<ll:> Rug¡:ia. a nr¡zenti- quer n¡;;i o por 1:r srdo exccutaLio.

al\

LivrÓ confrrma (¡ue Jover trai": -~C do . B:- .- ~ : · -·: ·: :
O livro do ex-sargento Maril'al • do 001 -Codi . em entre11sta ao
Chaves Oias do Canto confirma JORNAL DO BRASIL na qu:1l
que Manuel Jover Telles. ex-{jrri- mponsabrhwu o ex-drnl:!ente do
¡zente do re do B. era agente infil- re do B pelo mnnr~rrc tia l.npa
trado pelo Exércllo e ~l>tla que ~u lover foi locah1.1do pelo .111 'wcnalrcramento ocorreu um ano antes do com nome fal\0 muna Cl<bdc
do massnrre da Lopn. chacina ocor·· próx1ma de Porto i\k~~ e ficgou
rida cm 1976 numa ca_sa do ba1rro veementemenle ter srdo lrardor.
da Lapa. na cidade de Siio Paulo,
Mari1·al drsse que ficou sat>cnuo
onde o comité central do partido do aiJcraamento de Jo"er . entiio
eslava reunido e foi surpreendido memhro da.cupuiJ dm¡!ente do p(
por agentes do DOI-Cod1. &¡zundo do B. quando atuava no ~tor de
1-brh·al. linha como "controlador" anáh!~ts 0peracionais do DOI-Codr
- cficral a qucm passava as mfor- . do 11 Exércrl<'. cm S;iol'auln Jover
ma\OeS obtidas- o chefe de <>pe·. unha urna de sua\ ha<c< d~ atua¡;~ o
".
ra\Oes de se¡zuranca do 1 ~:-'crcito . no PC do B no Rrn de Jancrro 0 nd~
atual _({)mando Militar do Leste, "foi preso e ahcrado pelo pes<aal
no RJO.
do 001-Codi " . Ele for um do ~
A trai,ao de Jover foi ~\>tlada pouc()l; diri¡zentes que escaparam
no ano passado pelo coronel da do mnJ.<nrre dn /.npo e e~condeurcscrl'a &bastiao Curio. ex-agente ~ nn Rro de Janmo. como admr -

t1u. Negandosemprea traJI;<io,ele
contou que fugiu depois para o
Rro Grande do Sul. onde ~ob ou- ·
tro nome empre¡zou-se numa' indu<'l rra de armas.
Ajuda- Segundo o ex-sar¡zen- ·
lo Mari val, quando fugiy para o
Rio de Janeiro, Jover eslava sob
controle do chefe de opera~ do
Ooi do Rio de Jan'eiro, que o ajudou na nova-vida. Atualmente, J(}ver mora com urna irma numa m(}u esta casa de alvenaria· numa
crdade próxima á capital gaticha.
Ele nc~a a lraiciio e prometeu c-s·
cre,er um hvrn sobre sua particJpa\;io no partido - foi'.uma das principais hderan¡;as e é autor de um
hno sobre sindicalismo.
O~tro caso confirmado de trai¡;Ao foi do cas.1l Maria Madalena

Lacerda de ·Azevedo e Gilberto
Giovanelli.' Ambos p~taram um
depoimento · ao''ádqogado Luis
Eduardo Greenhalg,h; ciinfiníiando
teiem sido aliciados pelo Exéi-cito,
num documento divulgado ano
passado pelo JORNAL DO BRASIL. Mas negaram ~ponsabilid ade na prisao e sumi~ do grupo de
Onofrc Pmto cm 1974, como acusa
a vitiva do ¡!uerrilheiro da VPR ..
"Eu via 0 casal com frequ éncia
em Sao P;rulo, quando csla\'3111 soh
a coordenaciio do 001 de Sao Paulo., Eles faziam relatos verbai~ e ,
muitos con latos, especialmente
com exilados no exterior. Estavam
sob con!role do coronel Énio Pimenlcl da Silveira", ~latou Marival. (J .M.)

