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Ex-sargento acUSa Frota 
de ter destruído arquivos 

' Leopoldo Silva 

' BRASÍLIA - O ex-sargento 
Marival Chaves, que foi agente 
do Doi-Codi, disse ontem a Co
missao de Desaparecidos Políti
cos da Cámara dos Deputados 
que os documentos sobre opera· 
coes clandestinas executadas pe· 
los órgaos de informacao foram 
destruidos em 1977, quando foi 
demitido o entao ministro Silvia 
Frota. Frota teria ordenado ,a eli
minacao dos arquivos temendo 
que o governo Geisel promoves-
se urna devassa. 1 

A denúncia de Chaves mdstra 
que muitos detalhes do desapa
recimento de presos políticos 
mio viráo a tona. Ele disse que 
entre os torturadores existia um 
pacto de siléncio para nao con
tar quem matava, só quem mor
ria. As operacoes eram setoriza
das e os comandantes tinham 
autorizacáo para matar. 

U m dos casos mais polémicos . 
da história política recente' do 
país foi tratado por Chaves. Ele 
revelou que o panfleto divulgado 
em 1980. com urna foto da mu
lher do entáo candidato a gover
nador de Pernambuco, senador 
Marcos Freire, e o entao deputa
do federal Fernando Lyra nus 
sobre a cama de um motel foi 
impresso na gráfica da Escala 
Nacional de Informacoes (Esni), 
em Brasilia. Os panfletos foram 
usados, dais anos depois. para 
derrubar a candidatura de Freí
re ao governo de Pernambuco 
em 1982. : 

Ao saber das declaracoes do 
sargento, Fernando Lyra nao es
condeu a indignacao e disse: 

- Todos esses fatos revelam a 
face nojenta dos regimes ditato
riais. Estes fatos fazem com que 
tenhamos a obrigacao de enrai· 
zar cada vez mais o regime de· 
mocrático, para que estas ma
zelas nunca mais acontecam. 

Chaves deu detalhes também 
sobre o desaparecimento de cin
co ex·mlhtantes da luta armada 
em 1974: Onofre Pinto t_ Daniel 
·Josir de carvarno.-"J=oer Jose-de 
·earvalhoJ José- r:avecchi<i e- Ví· 
fur Carlos da Silva. Os cinco te· 
·riam sido_ atraídos pelo ex-sar
gento_ AlberLVieira. da Brigada 
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.Militar do Rio Grande do Sul, 
que era um agente infiltrado, pa
_ra urna armadilha na regiao_de 
Medianeira · (Paraná), ande fun: 
cionaria urna base de guerrilha: 
Já chega a 22 o número ·de pre
sos mortos apontados por Cha-

, ves. 
O ex-sargento deu informac6es 

ainda sobre o sumico de dais 
outros militantes do PCB: Davi 
Capistrano e José Roman. Os 
dais saíram de Paso de Los Li· 
bres (Uruguai), estiveram em 
Uruguaiana (RS) num fusca e 
depois sumiram. Segundo Cha
ves, eles foram presos pelo Doi
Codi paulista e conduzidos pelo 
majar Brand, do Ciex. 
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