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ACOE~ TERRORISTAS NOVAS --·-
Novamente nossa colega E.AR IA DE FÁ'ill.IHA DE l".i:ETTOS BÁRTHOLO 7 do 

8º perÍodo de Medicina 7 ex-componente da diretoria do DABT (Medicina),/ 
membro do colegiado da Uni dade e atual 3ª Vice-Presidente do DCE 7 vem 
sendo ameaçada por 11 desconhecidos 11 que .procuram reforçar atitudes ant.§. 
riores de i ntimidação terrorista para com nossa colega . 

Em abril 9 recebeu em sua casa e nas proximi dades de seu trabª 
lho, telefonema s 7bilhetes com suásticas . entr egues por crianças conten
do todo tipo de ameaças 9 inclusive fÍsicas, quando ~oi empurrada propQ 
sitadamente por um homem na pr aça XV de Novembro. Estas a t i tudes cessa 
ram7 nesta é:Qoca 9 apÓs denúncia feita pelas entidades es tudantis em tõ 
da a UJIF 7 além de queixa formal a Rei toric:-. para que fossem tomadas as 
providencia s cab Íveis. Em f uncão disso , Maria de Fátima manteve contac 
tos com funcionário s da Secretaria de Segurança PÚblica 9 que lhe garan 
tiram providências quanto à sua se gurança . 

Has isso de nada adi antou : 4ª feira Última (14/ 6 ) 7 por volta' 
das 16 hs seu pai recebeu no trabal ho um telefonema dizeúdo 11 sua fiLha 

continua firme~ estamos de olho ••• ~~ . :CO.is dias depois 7 Maria de Fá ti
ma recebeu num ponto de Ônibus um bilhete contendo pal avras ob scenas e 
a informação ameaçadora de que estava sendo seguida , citando locais og 
de esteve durante 3 dias ( teatr o,museu 7praça ). 

Entendemos que este tipo de i nti liúdação que hoje novamente se 
volta para nossa colega tem Lilll carater eminentemente terrorista 9 que 1 

~e estende a todos nos 7 na i ntenção de impedi r nossa firme participa
çao nas,entidades estudantis e na viàa w~iversitária 7 participação es
ta que e dir eito adquirido . 

Repudiamos 9 mais uma vez 9 este tipo de atitude 9 na cetteza de 
que somente nossa denúnci a e defesa da colega }UUtiA DE FÁTI~~ poderá 1 

garantir sua integrj_dade e no sso direi t o de se expressa r e org:.:lnizar 1 

livremente na defe sa.· do s interesses estudantis. 
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