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	 a. O Departamento de Ordem Política e Social/DEOPS de PORTO ALEGREI

RS, tomou conhecimento de um acidente ocorrido no LAMI, balneário

daquela capital, no dia 25 Mar 73, com a camioneta "VARIANT, placa

2 BY 96-43/SP, quando morreu uma pessoa e em cujo local foi encon-

trada uma pasta de couro contendo um rev6lver Cal .38 e urna publica

ço de caráter subversivo.

b. Investigando o acidente o DEOPS/R"onstatOU que:

l) . A viatura estava registrada nlome de ALDIR RODRIGUES DA SILVA.

2) O cadáver foi identificadO, r REGINA IRENE SANTOS DA ROSA e por

• .
	 CLEMENTINO PEREIRA DE OLIVEIRA,comO sendo de ALDIR RODRIGUES DA SIL

•
3) A esposa de ALDIR RODRIGUES DA SILVA,vinda de SO PAULO, naoiden

tif.cou o cadáver como ' sendo o seu esposo, o que suscitou o confron

to das impressões digitais do cadáver com as de ALDIR RODRIGUES DA

SILVA as quais no coincidiram.,

c. Devido.à in$ormaço de que o subversivo JAMES ALLEN LUZ encofltra-

va-se em PORTO ALEGRE, numa chácara prxima ao local do acidente,com

a cobertura de elementos "brizolista;", o DEOPS/RS realizou um novo

confronto datilosccSpico, coincidindo desta feita a Individual Da.ti -

losc6pica do cadáver com a do nominado, caracterizando ser o morto

terrorista JAÍS ALLEN LUZ.

2. PROVIDENCIAS SOLICITADAS

À APA/SNI	 -

Aprofundar a--informaç ão em pauta de forma a esclarecer:
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	 a. as causas que motivaram JAMES ALLEII LUZ estar usando o autom6 -

vel de ALDIR RODRIGUES DA SILVA, no momento do acidente.

b. a errnea identificação do cudver por parte de REGINA IRENE SAN

TOS DA ROSA e CLENENTINO PEREIRA DF, IIVEI'RA, quando confirmaram

tratar-Se de ALDIR RODRIGUES DALVA.

C. Outros dados julgados úteisçi

À ASP/SNI	 •

i) n'rinar o que consta sobre ALDR RODRIGUES DA SILVA.

2) outros dados julgados iíteis.
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