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Exército deu um sumic;o-em
docume~tos, diz ex-sargento·
'

Mari val Chaves revelou
que o DOI-Codi de Sao
Paulo m·atou
guerrilheiros no Paran á '
O · ex-sargento Marival
Chaves disse ontem a Comissao . Especial de Desaparecidos Políticos da Camara que,
antes da saída do general Silvio Frota do Ministério do
Exército, em 1977, muitos
documentos
relacionados
com a repressao política foram destruídos para dificultar
futuras investiga~oes. ·
Chaves afirmou também
que, em 1974, o Exército e o
DOl-Codi de Sao Paulo mataram cinco militantes da luta

armada depois de atraí-los
para urna armadilha no interior do Paraná. O grupo pen. sava que participaría de um
núcleo de guerrilha em Medianeira (PR), mas na verdade
era urna opera~ao preparada
pelos órgaos de repressao.
Além das novas informa~oes que rep'assou aos deputados, o ex-sargento do Exército confirmou todas as de"'\
cla~oes suas publicadas pela
~e vista "Veja" desta semana.
O grupo de milita_n_~ ~ suPQ..~tal]1~nte _m()rJoLna armadilha revelada P9.! Chaves era
liderado por OnofLe__Pinto,
.um_e_x-~argento do Exército!
Os outros quatro· 'm ortos
eram Daniel José de Carvalho, Joel José de Carvalho,
José Lavechia e Vítor Carlos

da Silva. Vítor nao apar~ce
nas listas de desaparecidos. :
O chefe da suposta opt;ra~;ao que terminou com a
_morte dos cinco guerril!lc:_iJ-os
foi o coronel Paulo Maii1aes,
do Exército. Chaves aisse nao
saber onde estariam os oo~:
pos dos cinco guerrilheiros:
O delegado Nelson Guim araes determinou ontem: a
suspensao das bus.cas ~os
corpos de oito presos políticos que teriam desapareqdo
no río Novo e na rep~esa
Jurumirim, em A varé (SP).:
Guimaraes afirmou qu~ as
buscas . somente serao retomadas quando o ex-sargento
Marival Chaves comparecer
a A varé para apontar os :locais onde os corpos teriam
sido atirados.
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BRASILIA .-:...' -0 ' ex·slirgento do
Exército Mariy_a_l_pias Chaves reve)<?~_!l le"!_,O!,_ '!,Omes 'de mais cinco
presos políticos mortou><>.r órgaos de
tep.r nsaº _durante_o regim'~ militar. ~
revelacao fol feíta !furan~e depoimenlo_LCo1Jijs_sjg_~~t:m~ ~a _Cámara
. do9 ~eputados ~unves~t~a o desa-.
_pa_~mentQ d~ p~s~_ pohttcos_. 9 ex·
sargento_ c_o!lt.O~.Jl os. parlame~~res
~talhes da C:IW!U':l• mterr~gato~o e
t morte de Onorre P~nto. Damel) ose d~
. CarVal~o J~l Jose de Carvª-!bo, )Qs~
_. ,~~!;:1 e Y•ct~r Carlos da Sil~!l- Este ulttmo ~ao esta va s~qu_er na hsta de
. desapatectdos da comtssao.
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Comas no\'as revcla~i>es, 'subiu para 22 o número de assassinatos ~ de-·
nunciados por Marival. Em seu depoimento, ele disse também que
quando o general. Sil vio Frota deixou
o Ministério do Exército, exonerado
~lo presidente ~r_!'lcsto Gei~l •. détermmou a destrutc;ao ~a m.ato~ parte
dos docu~entos ~lattvos ~ at_tvt~~dc
de reprcssao cxcrctda pe,la mslttutcao.
As equipes de busca~ que es tao em
A varé procurando corpos de presos
PCllitiCos que. segundo relato de Marival, teriam sido jogados no rio Jurumirim devem suspender as buscas.
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Até o momento, nada foi encontnado
e a equipe quer levar o ex-sargdttto
para A varé, na próxima semana, para
que ele indique o local 'exato da"deso. va de c4dáveres. · ;:. ;,
·...~ :~. 1
o mini~tro d~ Ju~ti~. _ Má~rício
. Cort~. desc¡u:t~li)i possibilidá9~de
abrir mquérito p~nt llPUrar as d~~.yn_cias · feitaq)elo .ex!sargento Mariyal.
Correa"disse que esscs criine~ (orjlm
anisUados pela Constituica<? e q yovemo, segundo Correa, val da.r ~o~ 0
apoio para identificar os desapaf.r,ci·
dos e comprovar suas mortes,)~ra
que as familias possam ser ind~.ri\?adas pela Uniiio. · . · ·
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