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Mário Pereira ficou pouco tempo em Medianeira, acabou se 

transferindo para Cascavel, onde se casou, virou político do MDB, chegou 

inicialmente a deputado estadual e, no fim da carreira, a vice-governador do 

Paraná. 

 

                                      
    

ENQUANTO ISSO...ENQUANTO ISSO...ENQUANTO ISSO...ENQUANTO ISSO...    

BAIANO ESCONDIDO DA BAIANO ESCONDIDO DA BAIANO ESCONDIDO DA BAIANO ESCONDIDO DA CIVILIZAÇÃOCIVILIZAÇÃOCIVILIZAÇÃOCIVILIZAÇÃO    

 

Apresenta-se no serviço, um lavrador, nascido em 4/08/1929, no 

Estado da Bahia. Analfabeto, totalmente desdentado, com fissura unilateral, 

pré-forame completa do lado direito. Um caso comum sem nenhum tratamento 

– 70 anos. Seu patrão, um paranaense, dono de uma chácara em Colombo, 

município próximo à capital, onde o nosso paciente era o chacareiro.  

“Meu pai não teve interesse que eu estudasse e sim que trabalhasse 

na roça. Vivi no cabo da enxada”. Esse foi o depoimento para mim. Muito 

tímido, escondia os lábios com as mãos. Ao conviver na sala de espera com 

crianças recém-nascidas e já operadas, deveria sentir-se um ser humano 

menor, acredito.  

  Viúvo estava amasiado com uma mulher também analfabeta, mãe de 

dois filhos.  

Após a cirurgia realizada e a colocação de um par de dentaduras, 

ficou totalmente rejuvenescido e passou ser um homem sorridente. Também 

tinha problemas de visão, assim, por intermédio de um deputado estadual, 

conseguimos a doação dos óculos depois do trabalho voluntário do nosso 

amigo oftalmologista.  Dá para imaginar suas etapas na vida: criança, 

adolescente, adulto. Etapas que todos os seus conhecidos viveram. A 

diferença: analfabeto, como muitos, mas morando escondido na roça por 

vergonha e discriminação da sociedade. É vida para um ser humano? É a vida 

de um brasileiro.                                      

                                                     * 
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Num domingo, chegou à churrascaria Soledade o carioca que me 

tinha sido apresentado pelo Fabio no DCE. Jovem, alto, magro e de fala 

mansa. Inicialmente perguntou se  lembrava dele. Respondi que sim, menos 

do seu nome. “André” – respondeu. Evidentemente era codinome ou nome de 

guerra, por questão de segurança. Na reunião do DCE o outro carioca era Ivan 

e Zapata era o Fabio.  Eu, em Medianeira, era o Lauro e assim era tratado por 

todos, inclusive pelo carioca. Passamos a conversar. Ele estava instalado, 

acreditei, em Foz do Iguaçu. O papo era o mesmo. Ele já tinha um plano 

estratégico para derrubar a ditadura. Começamos a nos encontrar 

praticamente todo final de semana. Como ele tinha uns dentes que 

necessitavam de tratamento, virou meu cliente. Assim, eu o apresentava aos 

meus amigos. No tratamento acabei colocando uma prótese móvel inferior, 

pois ele perdera os primeiros molares permanentes muito cedo. Esse é o 

primeiro dente permanente a nascer no ser humano e sua erupção acontece 

atrás do último dente de leite inferior normalmente aos cinco ou seis anos de 

idade e a família acredita ser mais um dente de leite, por isso não davam valor 

ou cuidavam dele. 

Na continuidade, veio a mudança de ano. No início de 69 apareceu 

junto com o carioca uma segunda pessoa, de codinome Miguel. Tinha fugido do 

Paraguai após a tentativa frustrada da oposição de derrubar o ditador Alfredo 

Stroessner o mais antigo das Américas. Estava clandestinamente no Brasil e 

acreditou na proposta do André. Mais um revolucionário. 

A discussão era o foco de guerrilha. Quando eu participava, citava 

muito Mahatma Gandhi, mais conhecido como Mahatma, “grande alma”, líder 

indiano, a quem admirava muito. Tinha lido sua biografia e o transformei em 

meu herói. Eu lembro que dizia: “Quem vai morrer são os soldados do exército, 

filhos da população mais pobre do país e nós.. .....” 

A proposta foi amplamente discutida. Era certo no Rio de Janeiro que 
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eu não usaria as armas, seria apenas apoio logístico. Não faria parte do 

planejamento e nem do treinamento, seria o apoio para recebimento, 

armazenamento, transporte, distribuição, evacuação de material, armas, 

munições, etc. Acabei aceitando. Não sei dizer não. 

Como viajava com frequência a Curitiba para visitar minha noiva, foi 

marcada uma reunião na capital. Ficava hospedado no hotel próximo da 

rodoviária e do apartamento da Vera Lúcia, que jamais poderia saber dessas 

novas atividades. Em uma reunião com a presença de pessoas que nunca 

tinha visto, ficou acertado que eu compraria uma casa em um ponto 

estratégico em Medianeira. Não poderia haver vizinhos próximos e deveria 

estar perto da BR 277. Lembro bem que o personagem já meu conhecido  Ivan 

deu-me um envelope com um maço em dinheiro. Muitos anos depois vim 

saber que o dinheiro era originário do Bom Burguês, assim apelidado Jorge 

Medeiros do Vale o gerente do Banco do Brasil do Leblon-Rio de Janeiro. 

Voltei com o grande valor em dinheiro. Felizmente não fiz depósito no 

banco. Procurei e não havia casa à venda com aqueles pré-requisitos. A 

proposta mudou: você compra o terreno e constrói no projeto que traremos do 

Rio. Não aceitei. Primeiro era um dinheiro ilegal e eu teria que fazer as 

transações legalmente, como a compra do terreno e contratação de 

construtora ou mão-de-obra avulsa. Sugeriram um nome laranja, mas nunca 

consegui entender como fazer esse tipo de negociação. Devolvi integralmente 

o dinheiro. 

Na continuidade das viagens, acabei conhecendo um mineiro, jovem, 

com aspecto de agricultor. Fiquei sabendo que a organização havia comprado 

uma fazenda em Toledo e ele, entre aspas, era o fazendeiro. Provavelmente 

era lá a residência do André e do paraguaio Miguel, pois estavam em 

treinamento militar. 

Comecei a receber, de madrugada, em meu consultório, armas, 

munições, barracas, redes, roupas, bolsas e outros componentes para a 

guerra. Na época não havia telefone. De madrugada, alguém batia levemente 
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em meu quarto da pensão simulando dor de dente. Sob os olhos desconfiados 

do porteiro, eu ia para o consultório descarregar a mercadoria que era alojada 

no banheiro. Trancava a chave e no outro dia dizia à diarista que o banheiro 

estava com problemas e que eu iria chamar o encanador. Nunca soube se 

essas encenações tiveram crédito, tanto do porteiro da pensão como da 

mulher da limpeza. Depois começava o sofrimento da vinda do Jeep, também 

de madrugada, me chamando na pensão para o descarregamento. Quem 

sempre vinha apanhar era um jovem de codinome Cezar, que também tinha 

abandonado a faculdade. Muito jovem e sempre sorridente. Era catarina. 

Não lembro o mês, mas foi no início de l969, houve uma reunião, à 

noite no consultório: participaram  André, Cezar, Miguel, Ivan e eu. Na pauta, o 

nome da organização. Foram apresentados três nomes e venceu o Movimento 

Revolucionário 8 de outubro – MR-8. O nome era em homenagem ao 

companheiro Che Guevara, morto nesta data na Bolívia. Acredito que antes 

houve votação do Rio de Janeiro. Acho que o MR-8 não tinha mais de 25 

membros. Era de fato uma loucura de jovens a criação de um foco guerrilheiro 

no oeste do Paraná. 

As razões da criação do foco no oeste, para o grupo do Rio, eram 

claras: ficava próximo ao centro econômico do país, havia conflitos de terra no 

local, o que facilitaria o engajamento popular ao movimento, tinha mata 

fechada para movimentação e dificuldades para as manobras da repreensão: 

fazia fronteira com três países, o que facilitaria a entrada e saída de pessoal e 

armamentos, e proximidade com organizações de países vizinhos que seriam 

aliadas. 

Toda essa argumentação não me convencia. Éramos meia dúzia 

contra o exército nacional, a luta seria o sinônimo da morte e do sofrimento. 

Pessoalmente nunca tivera ou manuseara uma arma. No entanto, todos esses 

pensamentos não foram suficientes para abandonar a causa socialista. 

Meses depois, ano de 1969,  André foi preso em Cascavel com o 
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Jeep carregado de armas. Houve um pequeno acidente de trânsito em uma 

rua central. A pequena batida chamou a atenção de muita gente e alguém, 

vendo o carregamento de armas, chamou a polícia. André foi preso e levado 

para São Paulo e depois para o Rio.  

Os companheiros me tranquilizavam – o André pode morrer na 

tortura, mas não entrega ninguém, o que de fato aconteceu. Ficou preso até 

janeiro de 1971 quando foi trocado pelo embaixador suíço – Giovanni Eurico 

Bercher. Saíram 70 presos políticos com destino ao Chile de Salvador Allende. 

 

Continua viajando muito para Curitiba. O dia do casamento estava 

marcado. Havia necessidade de providenciar documentos, convites e 

programação da solenidade. 

No colégio onde D. Elin, minha futura sogra, trabalhava, atuava um 

Padre, muito conhecido de todos. Marcamos uma reunião com ele e o 

convidamos para realizar a cerimônia religiosa. Ele fez algumas perguntas 

sobre a nossa crença religiosa e até mesmo sobre a educação que 

daríamos aos nossos filhos. 

Minha proposta e a da Vera era adotar crianças abandonadas.  

E seriam quatro, éramos arrojados. O Padre elogiou o projeto, mas voltou com 

a pergunta sobre religião. Respondemos em conjunto que a formação religiosa 

seria uma definição deles. Quando chegassem à idade adulta, fariam a 

escolha ou não de crença religiosa, escolheriam, se cristianismo, a igreja 

também seria escolhida. Poderiam fazer opção pelo ateísmo, enfim, nós não 

iríamos exercer nenhuma influência. “Vocês não levariam nem ao batismo?” – 

foi sua última pergunta. Ao respondermos que não, ele foi direto e seco: “Não 

faço o casamento de vocês”. Passamos a discutir o direito de escolha e de 

liberdade, a capacidade de conhecimento do ser humano a partir do estudo. 

Para encerrar o diálogo e mostrando afetividade, o Padre disse que 

iria ao casamento como convidado e ditou uma frase que ele tinha de memória 
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e que acabou impressa em nosso convite: “Amar é despertar o outro para 

toda a grandeza que ele é capaz”. Ao sairmos da reunião com o Padre, veio 

a lembrança do início de minha prática cristã. 

Quando nasci, a minha avó materna Catarina já morava com meu pai 

e minha mãe. Ela também tinha nascido na Itália. A diferença com meu avô 

paterno é que ela desembarcou em São Francisco do Sul, SC, e ele no Rio de 

Janeiro, passando uma temporada por São Paulo até chegar ao Paraná. A 

idade com que chegaram ao Brasil era quase igual, ela com seis anos e ele 

com oito. Também era igual a religiosidade de ambos. Frequentadores 

assíduos da Igreja Católica.  

Meu avô tocava flauta transversal no coro da igreja de Morretes e vó 

Catarina não perdia a missa das sete de domingo, à qual eu era obrigado a ir. 

Lembro também da obrigação de confessar todos os sábados para receber a 

comunhão na missa das sete de domingo. O mais difícil era o confessionário. 

De joelhos,  tinha que contar ao padre os pecados praticados durante a 

semana. O Padre, com uma voz seca e bem baixinha, iniciava: “Vai contando 

todos os pecados”. Se dissesse que não tinha feito nada de errado, ele não 

acreditava e completava: “Ninguém é perfeito”. Depois de anos e para ser mais 

rápido, aprendi a inventar histórias, quase sempre as mesmas. Ele jamais se 

lembraria, pois havia todos os sábados em torno de uns vinte coroas na igreja 

para confessar. Lembro das histórias que contava: roubei laranjas da vizinha, 

briguei e joguei pedras no colega de rua, menti para minha mãe. Terminado, ia 

para o primeiro banco da Igreja para rezar o número de Pai Nosso e Ave Maria 

para livrar dos pecados. Mais tarde eu me dei razão. De fato, eu tinha feito 

pecados ao inventar aquelas histórias ao padre. Tinha mesmo que rezar muito. 

Apesar de ir forçado todo domingo à missa, eu adorava a minha avó Catarina. 

Era bem magra, meio curvada, falava muito pouco, fumava uma erva antes de 

dormir que eu apanhava na mata de Morretes. Era uma espécie de flor que 

ficava pendurada no varal até secar. Tinha a época certa da colheita. Era eu o 
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responsável pelo seu fumo diferente. Diziam ser remédio para a asma dela. 

Meu avô materno Basílio, descendente de espanhóis, não cheguei a conhecer, 

pois  falecera muitos anos antes do meu nascimento. 

 Meus avós maternos se conheceram em Navegantes, cidade beira-

mar catarinense. Tiveram nove filhos, e a última a nascer foi minha mãe 

Alaíde, já paranaense de Paranaguá. Das duas famílias nasceram 13 primos 

por parte de pai e 34 do lado materno. 

               

 

              A procura por uma casa continuava, agora para moradia como 

profissional  em vias de se casar e não como guerrilheiro.  O relato volta a 

Medianeira. 

                Na nova Cidade não tinha residências para alugar. As pessoas 

chegavam e construíam suas próprias moradias. Depois de meses, vagou uma 

pequena casa, nos fundos da casa do proprietário do terreno. O dono já com 

certa idade e cheios de tiques e exigências: “Não podem fazer qualquer 

alteração estrutural nem pregar quadros na parede sem minha autorização”. A 

casa, a poucos metros da sua, tinha dois quartos, uma pequena sala, cozinha, 

banheiro e uma ampla sala de refeições, próprio do estilo gaúcho. Possuía 

também uma grande varanda que acompanhava o comprimento da casa. Nele 

cabiam três redes. Era um ótimo local de descanso, principalmente no verão. A 

região oeste possui os dois extremos, forte verão e também rigoroso inverno. 

Resolvida a questão da casa, iniciou-se a aquisição dos móveis. 

Numa marcenaria de móveis encomendei o quarto, a cozinha e a sala de 

jantar. Dona Gorda queria tudo na cor vermelha. A geladeira foi presente do 

seu Lauro e Dona Alaíde. O fogão, presente dos professores, colegas da 

Escola Normal. Tudo seria vermelho. Era uma época em que as cores dos 

móveis estavam mudando. A novidade era ter uma geladeira ou fogão 

colorido. A cor branca estava em baixa. A pequena e única fábrica de móveis 
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local tinha dificuldades em copiar os modelos que estavam nas revistas que a 

Gorda mandava.. 

Vera Lúcia ganhou o apelido de Gorda da família. Já trabalhava em um 

consultório alugado no período noturno. Por intermédio do irmão João conseguiu 

credencial do Banco do Brasil, onde ele trabalhava há alguns anos. Do Instituto 

Brasileiro do Café (IBC) instituição muito forte economicamente na época, ela  

conseguiu a credencial por intermédio do médico,  Dr. Wallace Thadeu de Mello e 

Silva responsável pelo setor saúde. Fomos convidá-lo para o casamento. Na 

conversa falei da minha nova cidade. Ele foi muito prático na observação: “Você 

diz que vai para o interior por não ter condições financeiras para montar um 

consultório que atenda às exigências do cliente curitibano. Eu dou a seguinte 

sugestão: alugue um consultório como a Vera Lúcia, eu arrumarei a mesma 

credencial e em pouco tempo vocês dois terão a clínica dos sonhos. Iniciar 

carreira no interior não é fácil e, como você pretende voltar para Curitiba, não faça 

esse esforço de sair e voltar para o mesmo lugar”. Agradeci e falei que já estava 

instalado, trabalhando há um ano e gostava da cidade. Ficou muito contente pelo 

convite e, alegando outros compromissos, disse que não poderia participar. Deu-

nos de presente um jogo de sala,  artesanato de vime, que combinava muito bem 

com a nossa casa. A família possuía uma loja enorme e sofisticada de móveis no 

centro da capital. Dr. Wallace e Dona Lucy Requião pais do futuro político 

paranaense  Roberto Requião. 

 

O casamento estava marcado para 26 de julho de 1969. No sábado 

anterior à semana do casamento, recebi do Rio mais um carregamento de 

armas. Fiquei ansioso aguardando, a vinda do Cezar para a retirada da 

“encomenda”. Os dias iam passando e nada do Jeep. Resolvi viajar. Tranquei 

toda a remessa no banheiro e fui pegar a chave principal do consultório com 

minha funcionária da limpeza. Ela achou um absurdo: “Eu sei quando o senhor 

retorna e na véspera quero dar um tratamento especial no consultório para 
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agradar sua esposa, que também é dentista”. “Infelizmente tenho que ficar 

com a chave”, respondi. Com certeza ficou em sua memória que eu não tinha 

confiança nela. 

Viajei com uma grande preocupação com o Cezar, que certamente 

iria a minha procura. Mas tinha colocado na porta principal do consultório um 

aviso para os pacientes, dando o motivo da ausência e a data de retorno. 

 

O casamento foi muito simples e as cerimônias religiosa e civil foram 

realizadas na Igreja Bom Jesus na praça Rui Barbosa, centro de Curitiba. 

No outro dia pegamos um ônibus para São Paulo e de lá para 

Santos. Vera tinha comprado um pacote de férias de 15 dias. Ficamos em um 

pequeno hotel na praia do Zé Menino de Santos. 

As delícias da lua de mel duraram exatamente uma semana. Após o 

café, saímos para passear pelas praias e naquele dia, na banca de jornal bem 

próxima ao hotel, um garoto gritava: “Caiu o MR-8”. Era a manchete da revista 

Fatos & Fotos. Nas folhas centrais da revista, estava a reportagem com várias 

fotografias. Conhecia quatro. Comprei a revista e voltamos para o hotel. Contei 

a história completa. Depois do trauma da notícia, o estudo das possibilidades 

do que seria melhor e de menos riscos de prisão. Chegamos a um 

denominador comum.  Decidimos ir para Medianeira e enterrar as armas, 

possibilidade um, ou então partir direto para o Chile, onde tinha contato em 

caso de emergência. 

 Lua de mel pela metade, tensão nervosa. Não era justo 

principalmente para, agora, minha esposa. Chegamos a Curitiba e em seguida 

desci a Morretes. Conversei e pedi emprestado ao meu pai o seu Corcel verde. 

Justificativa: tínhamos recebidos muitos presentes, além das coisas pessoais 

da Gorda. Meu pai respondeu: “Você não sabe dirigir e nem tem carteira de 

motorista”. Respondi que já tinha falado com o irmão Cícero e ele teria a 

companhia do amigo comum Hosny. Assim ele, motorista, não voltaria 
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sozinho. 

Partimos e, durante a viagem, contei aos dois a difícil situação.  

A estratégica pensada era: eu e a Vera ficaríamos em Matelândia, cidade 

vizinha bem próxima, e os dois iriam até Medianeira. O medo era que o 

exército já tivesse ido ou já estivesse acampado no local. Bolamos um plano. 

Era fim de tarde, instruí para irem ao bar Central, perto do consultório e onde 

muitos me conheciam. O amigo companheiro de viagem com a mão no queixo, 

simularia uma terrível dor de dente. Perguntariam ao dono do bar onde morava 

o dentista que tinha uma placa ali perto e tirariam as dúvidas do que estava se 

passando. Assim fizeram e a resposta do garçom foi que o dentista tinha 

viajado para casar e só voltaria em um mês. Completou que não havia outro 

profissional e que a solução era Foz ou Cascavel. 

Eu e a Gorda ficamos sentados em um pequeno bar de um posto 

de gasolina, aguardando esse retorno. Mais momentos de muito medo e 

tensão. Quando chegaram e relataram o acontecido, veio pelo menos um 

alívio: as forças da repreensão ainda não tinham chegado. 

 Embarcamos e em pouco tempo estávamos descarregando os 

presentes e nossas malas na casa alugada. Veio a pergunta: o que fazer 

com as armas? Os dois pediram para conversar a sós. Foram para um bar, 

bem próximo da residência. 

 Eu e a Gorda, outra vez em pânico, aguardando a decisão. Nem o 

contato com a casa, os novos móveis, a geladeira vermelha tirava do 

pensamento o que aconteceria em seguida. Lembro-me da pergunta: “E o 

fogão?” De fato, o presente dos professores ainda não tinha sido entregue.  

Os dois ficaram horas conversando e bebendo. Talvez o teor 

alcoólico tenha influenciado na decisão. “Vamos enterrar as armas”, foi o 

veredicto. Eu disse: “Primeiro, vamos colocar no carro tudo que tenho em casa 

e que possa comprometer-me.” Colocamos livros, panfletos, jornais e minha 

coleção completa das obras de Mao. Fomos para o consultório, Dona Gorda 
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foi junto. Começamos a embrulhar as armas e transferir para o carro tudo que 

tinha sido guardado no banheiro. Completado o serviço, levamos a Vera de 

volta para casa. Dei as instruções: “Vamos a uma antiga pedreira abandonada, 

que não fica muito longe de onde estamos.”  

Chegando lá, pegamos todos os papéis e livros e fizemos uma 

fogueira. Com pena, fiquei observando os mais de vinte volumes das obras 

completas de Mao sendo usados como fogueira para clarear o enterro de 

armas. Ao lado do local onde estávamos, havia um pequeno córrego com 

uns dez metros de largura e de pequena profundidade. Com as pás 

começamos a abrir um buraco para enterrar as armas e os apetrechos 

vindos do Rio. Logo em seguida, no início da escavação, o latido de um 

cão. Imediatamente, a uma distância de uns 500 metros acende uma 

lanterna potente.  Apavorados, resolvemos jogar tudo no RIO OCOY. As 

metralhadoras e pacotes de balas afundavam enquanto os capacetes 

do exército saíam boiando. Rapidamente fui levado para casa e os dois 

partiram apavorados para Morretes. 

 Outro dia, à tarde, as armas, sob a guarda do Exército do Batalhão 

de Fronteira de Foz do Iguaçu, estavam em exposição na calçada da 

rodoviária. Eram armas, balas, uniformes molhados, bolsas e alguns 

capacetes. A rodoviária estava cercada de gente. Ao chegar ao local, 

encontrei-me com o médico Dr. Eduardo, marido da Professora Neusa. . 

Surpreso, perguntou: “Oi, Lauro! Já de volta?” “É” – respondi completando, 

“acabou o dinheiro”. “Você volta para ver o armamento de treinamento de 

terroristas comunistas, segundo as palavras dos militares” – complementou. 

“Que loucura, Lauro, você sabia que tem gente em Medianeira se preparando 

para a guerra de guerrilha?” “Nunca imaginei” – respondi. 

Estávamos no início de agosto de 1969. Devagar a nossa vida 

começou. Vera trabalhava pela manhã no consultório e a  primeira providência 

foi tentar organizar a parte econômica. Eu tinha centenas de pacientes, 
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principalmente crianças, a grande maioria com tratamento concluído e a 

família devendo. A conta bancária estourada, os fornecedores com um crédito 

sem fim, o aluguel do consultório com meses de atraso. Ela dizia: “Como é que 

pode Lauro? De 100 pacientes com tratamento concluído, 70% eram 

devedores”. Ela iniciou um trabalho de cobrança. “Em toda a profissão, dita 

liberal” – dizia ela – “há o risco de perda, mas esse percentual não pode em 

hipótese nenhuma ultrapassar 30%”. Em verdade sempre fui e continuo sendo 

um péssimo administrador de dinheiro. 

 Naquela época, quando de longe avistava a vinda de um devedor do 

consultório, eu mudava de rumo para não me encontrar com ele. Quando 

acontecia, sem minha vontade, as palavras eram sempre as mesmas:  

“Ô, Dr. Lauro, desculpe-me, o mais rápido possível passarei no seu consultório 

para acertar as minhas contas”. 

 

Meses antes da viagem para o casamento, a prefeitura recebeu o 

seu primeiro consultório odontológico. Novo e moderno, dez vezes melhor que 

o meu. Foi dado pela Secretaria de Saúde do Paraná. Assim, Medianeira teria 

pela primeira vez um serviço público de odontologia. O prefeito só poderia 

convidar-me, pois era o único dentista formado do local. 

Na época como hoje pouca coisa mudou, principalmente nas cidades 

pequenas do interior: o serviço público de odontologia funcionava seis meses 

antes de quaisquer eleições. O dentista era contratado para extrair dentes no 

Posto de Saúde e colocar prótese em seu consultório. Todo o serviço era 

gratuito. As despesas eram pagas pelos políticos, em troca de votos. 

Passadas as eleições, o serviço era fechado. O dentista tinha o apelido de 

“boticão de ouro”. 

Após fazer uma vistoria no consultório, procurei o prefeito, pois, como 

imaginava, só tinha instrumental para extração. Propus um trabalho diferente 

mais a Prefeitura ou o Governo Estadual teriam que adquirir material e 
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instrumental para reabilitação. O programa tinha como alvo principal as 

crianças com idade a partir dos seis anos de idade. Iniciaríamos na Escola 

Primária Costa e Silva, onde também se situava a Escola Normal. Iniciaríamos 

com aulas sobre prevenção. Assim começou o primeiro trabalho de 

odontologia em Medianeira.  

Trabalhava até as 10 horas na Escola Normal. Em seguida pegava 

de seis a dez crianças e as levava, junto com a zeladora, para o Posto.de 

Saúde Um dia por semana atendia aos adultos. Era o dia terrível. Mandava a 

direção do Posto marcar dez pacientes, os primeiros por ordem de chegada. 

Acabava sempre ficando o dobro, todos justificando terrível dor de dente. Era o 

dia da confusão. Dos não atendidos, alguns iam direto reclamar na prefeitura. 

O serviço era xingado em coro. Mas o protocolo era mantido. O prefeito não 

tinha outro dentista para me substituir. 

O contrato era de um salário mínimo e meio por mês. Trabalhei antes 

e após o casamento sem nada receber. A desculpa era a mesma: “Não temos 

dinheiro, passe no mês que vem”. 

 

A PRISÃO – O CAMINHO DE TODOS. 

 

Em outubro, depois de dois meses de casado, recebi a visita da 

DOPS – Delegacia de Ordem Política e Social. Recordo com clareza: era 

manhã de sexta-feira, estava sozinho na secretaria da escola, datilografando. 

Num passe de mágica, ao levantar os olhos do que fazia, recebi a ordem: 

“Mãos para o alto, não tente fugir, o prédio está cercado”. 

Quem dava as ordens era uma pessoa alta, vestida com jeans, 

camisa clara, empunhando uma pistola. Era um policial da DOPS, com a 

cobertura de mais três. Apresentou com a outra mão sua identificação. Após 

me revistar, fazendo palpação, deu ordem de prisão. Algemou-me e fui 

empurrado em direção à porta. Além dos policiais, não havia mais ninguém por 
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perto. No portão de entrada do colégio, estava estacionada uma Rural Willys. 

Embarcaram-me e foram em direção à delegacia de polícia. 

A polícia de Medianeira tinha sua sede em uma velha casa de 

madeira, pequena e cheirando a mofo e lixo. O delegado, que viera da capital 

como castigo, virou muambeiro de uísque do Paraguai e um velho conhecido. 

Levou um susto. Ainda pálido e gaguejando, perguntou: “O que está 

acontecendo?” 

O policial de Curitiba mostrou sua credencial e a ordem de prisão. 

Conversaram a uma distância impossível de se ouvir. “Vamos lá!”. Voltaram 

todos para o carro, com exceção do delegado, que entrou no seu fusca.  

Eu era empurrado e puxado sem direito a ouvir, muito menos a falar. 

 Chegamos a minha casa. Entramos e eles começaram a revistar 

tudo. Iniciaram pelo meu quarto e foram remexendo tudo no guarda-roupa. Na 

mesinha de cabeceira da Vera Lúcia encontraram uma carta da sogra, 

relatando à filha que estava sendo perseguida no Colégio Estadual do Paraná, 

onde trabalhava como orientadora educacional, porque seu filho era 

comunista. O policial que leu a carta ficou eufórico e entregou ao que parecia 

ser o chefe. Este, com carinho  colocou a carta de novo no envelope, dobrou e 

guardou no bolso da camisa. Tinha documento de mais um comunista! 

A vistoria não parou, puxaram a mesa de refeições, na qual um 

policial subiu, tirou o alçapão e sumiu no forro da casa. Depois de alguns 

minutos, berrou no escuro: “Aqui não tem nenhuma arma. Devem estar 

enterradas no quintal”, sentenciou o comandante. O quintal era minúsculo. 

Existia somente um poço seco, fechado, com pequena abertura, usado como 

depósito de lixo. Medianeira não possuía serviço de coleta público de lixo. 

Olharam, iluminaram com a lanterna e perguntaram com agressividade: “Porra, 

onde estão às armas?” “Não existem armas”, falei. “Isso você vai dizer ao 

delegado em Curitiba”. Entramos novamente em casa, soltaram a algema de 

um pulso e deram a ordem: “Prepare uma mala de roupas para viajar”. 
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Uma pequena aglomeração de pessoas olhava os acontecimentos. 

“Vamos ao consultório”, ordenou o que tinha guardado a carta. Antes 

de sair, um dos policiais comentou: “Repararam que tudo na cozinha e na sala 

de refeições é vermelho?”. De fato, tudo era vermelho: geladeira, armário de 

cozinha, mesa e cadeira. Completou: “Com certeza também é torcedor do 

Internacional de Porto Alegre”. 

Embarcamos todos na Rural, com exceção do delegado local, que  

acompanhava tudo a uma certa distância, sem interferir ou dar palpite. 

Novamente fui algemado. Ao chegarmos na frente do consultório, 

fizeram novamente a mesma encenação. Armas em punho, um deles pulou o 

muro lateral e foi dar cobertura no quintal, fundos do consultório. 

Não lembro se havia paciente na sala de espera. Vera Lúcia estava 

trabalhando lá dentro. Primeiro entrou o que estava chefiando, depois eu e o 

segundo policial. Todos de arma em punho. Em seguida, abriram todas as 

gavetas da escrivaninha, vasculharam o banheiro e só não subiram no forro. 

Avisaram Vera Lúcia: “O seu marido está preso e será levado para Curitiba”. 

Falei bem baixo: “Vá para Curitiba e procure um advogado”. 

Na rua, outra aglomeração.  

Sentei-me atrás, no meio de dois policiais. Na frente, o motorista e o 

comandante da operação. Levavam um preso e um troféu – a carta de minha 

sogra para a Vera. 

Não lembro mais o que aconteceu durante a viagem até Cascavel. 

Recordo-me de que jantei na delegacia de polícia daquela cidade. Consegui 

um favor de um guarda que comprou um pacote de cigarro para mim. 

De Cascavel fui levado para Curitiba em um ônibus comum, 

acompanhado de dois policiais. Ao embarcar no ônibus, algemado, fui outra vez 

motivo de curiosidade. Como a rodoviária era maior, a aglomeração também era 

grande. 

Deram-me uma poltrona de janela, com um policial ao lado e outro 
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no banco de trás. Lembro que pedi autorização para fumar e fui atendido. 

Com as mãos trêmulas, fumei vários cigarros. Na época, não era proibido 

fumar em ônibus. 

A mente ficou outra vez clara. No meio da viagem, houve um 

acidente e o ônibus parou no acostamento. Acendeu-se a luz interna e como 

era natural as pessoas levantaram-se para ver o que tinha acontecido. Os dois 

guardas também se levantaram, mas de arma em punho. Será que eles 

pensaram que se tratava de uma armadilha para libertação do preso? Essa 

passagem ficou gravada na minha mente. 

Ainda noite escura, chegamos à capital. A rodoviária ficava na rua 

João Negrão e a DOPS na quadra seguinte, na direção da Ponte da estrada 

de ferro. Era um prédio de dois andares. No térreo funcionava uma delegacia 

comum. No andar superior, sala do delegado e outras de administração e, à 

direita, um salão com quatros camas. Tiraram a algema de um dos pulsos, 

mandaram-me entregar o que eu tinha no bolso e contaram na minha 

presença o valor em dinheiro. Pediram para tirar o cinto e os sapatos. 

Prenderam a algema no arco de ferro do encosto da cama. Permaneci sentado 

e encostado da maneira que deu. 

Fazia frio, não muito, mas o suficiente para ter crise de tremores. 

Pedi para fumar, não fui atendido. O cigarro e o fósforo estavam agora 

guardados. Amanheceu. Imagino que pelas nove horas da manhã apareceu 

um militar do exército fardado que se sentou ao meu lado. “Está com a vida 

complicada, hein seu Consentino?”, comentou o Coronel Gouveia. 

“Dá para tirar essas algemas?”—implorei, completando: “Não sou 

bandido e nem vou tentar fugir”. Ele deu ordem para o guarda: “Tire as 

algemas do doutor”. 

Ao ter o pulso solto na cama, ouvi a continuidade da ordem: “Coloque 

as mãos para trás.” E completou: “Guarda, aperte bem. Doutor, você está 

preso e aqui mandamos nós”. Ficou em pé, saindo da sala, e me ordenou: 
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“Venha junto”. 

Entramos em uma sala bem decorada com móveis de couro. Atrás da 

escrivaninha estava o delegado, que pediu para o policial tirar as algemas. 

Ficamos somente nós três. Tremia e fazia massagens nos pulsos. Ao lado da 

escrivaninha em uma mesa, uma garrafa térmica de café. O delegado 

ofereceu-me uma xícara. Aceitei e, tremendo, tomei o café. Ofereceu também 

um cigarro, que levei à boca e comecei a dar profundas tragadas. 

O delegado, olhando para o militar, falou: 

– Não é mesmo, Coronel Gouveia o nosso dentista pode colaborar 

conosco e hoje mesmo ir para casa. 

– Lógico. Primeiro o nosso hospede é jovem, tem um futuro brilhante 

pela frente e não seremos nós que vamos atrapalhar – disse o coronel. 

– É só fazer – recomeçou o delegado – como fez o estudante de 

jornalismo, preso e solto no mesmo dia. Responda umas perguntinhas e irá 

embora. 

Tinha um sorriso fino, próprio do poder. Falando um pouco mais  

alto, continuou: 

– Quem levou e onde estão as armas? 

– Não sei do que o senhor está falando – foi a minha tímida resposta, 

dada de cabeça baixa. 

– Vamos lá, doutor – recomeçou o coronel. Nós sabemos que seu 

envolvimento é muito pouco e não vale a pena ficar escondendo o que já 

sabemos. Fale e vai já pegar suas coisas e ir para rua. 

– Não sei de nada – respondi com a voz ainda mais baixa. 

– É, coronel, — completou o delegado, — pelo jeito temos que fazer 

uma sessão especial para melhorar a memória do Consentino. Gritou em 

seguida:  

 — Algeme-o, e o levem para o quartel. 

O Jeep era do exército, sentei-me no banco de trás com um guarda, 
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rumo ao quartel da praça Rui Barbosa. Praça da Igreja, onde tinha 

recentemente casado. Naquela época, a Rui Barbosa já era um terminal de 

ônibus. O quartel ficava de frente e ocupava uma quadra inteira. Possuía um 

enorme portão voltado para o meio da praça. Era uma construção antiga de 

três andares. 

A entrada dava acesso a um pátio interno retangular enorme 

revestido de pedras. A prisão ficava à esquerda de quem entrava. Era um 

corredor de paralelepípedo no mesmo nível do pátio. Era como se fosse uma 

ruela sem saída, sem aquele retorno no final para manobrar os veículos. 

O Jeep entrou e parou logo no começo. Passei a ocupar a primeira 

cela à direita de quem entrava. Passava das onze horas da manhã. A cela era 

estreita e comprida, tinha um piso de concreto coberto de vermelhão e possuía 

duas camas de ferro presas na parede da direita. Uma sobre a outra, formando 

um beliche, eram dobráveis contra a parede. No fundo, numa abertura sem 

porta, ficava o banheiro: uma pia, um vaso sanitário de apoio de pé e um 

chuveiro frio no meio. Dentro da cela havia uma mesa tosca de madeira e duas 

velhas cadeiras. 

Puxei as camas, colocando na de cima minha maleta de viagem. 

Com a saída de ré do Jeep, comecei a ouvi vozes vindas do corredor: 

“Aí, companheiro, tudo bem?” Respondi que sim, e em seguida outra pergunta: 

“Por que foi preso?” Sem muita convicção, respondi: “Deve ser engano.  

Confundiram-me com outra pessoa”. O riso foi geral. “Todos nós somos 

inocentes — continuaram rindo.¨ “Você vai saber da sua importância para eles 

e da gravidade de sua situação se o Jeep voltar à noite. A hora do retorno é  

meia-noite e você vai para a sessão de tortura” – falou a mesma pessoa que 

tinha iniciado a conversa. 

O corredor tinha – também não tenho certeza – três celas pequenas 

de cada lado e, no final, duas grandes celas. O preso que iniciara o diálogo 
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chamou o policial para o fundo do corredor. Em questão de segundos, o 

guarda voltou com um pedaço de bolo caseiro. Agradeci e colei o meu rosto na 

grade de ferro na tentativa de ver a cara de alguém. A cela em frente a minha 

estava vazia. O ângulo de observação era muito pequeno para visualizar as 

que ficavam na sequência. 

Não tinha dormido aquela noite. Acomodei-me na cama de baixo e, 

sem muito esforço, adormeci. Acordei com o barulho do jantar. Era uma 

caneca de chá, que todo mundo dizia ser broxante e dois pães adormecidos 

com manteiga. Como tinha o bolo, fiz a minha primeira refeição. Também não 

tinha fome. 

Estava agora a pensar na fala do coronel e do delegado: “Vamos fazer 

uma sessão”. Ao chegar ao quartel, a ida à sessão foi confirmada pelo outros 

presos. Na cela dos fundos o pessoal jogava cartas com muito barulho e muita 

conversa. Soube mais tarde que aquele pessoal era mineiro e fazia parte de outra 

organização. 

Fiquei acordado, sentado, esperando a chegada do Jeep. Não tenho 

ideia, mas acabei dormindo e nada aconteceu. Acordei com o toque de 

alvorada. Serviram-me o café na mesma caneca que tinham me dado para o 

chá, mas com um pão novo e manteiga. 

Todo o período da manhã foi de tentativa de conhecimento dos 

outros presos. O cuidado era grande, poderia haver elementos infiltrados da 

polícia para colher informações. O medo era geral, ninguém falava nada que 

pudesse comprometer mais do que já estava. 

Lembro, também, sem muito esforço do primeiro bandejão do 

almoço. Tinha um picadinho de carne com batata, arroz, feijão e uma fruta. O 

gosto era horrível. Ao comentar a porcaria da comida, fui outra vez motivo de 

risos. “Companheiro, esse é o almoço de domingo, a sobra da refeição dos 

soldados”. 

 Dos primeiros dias de prisão não tenho mais lembrança. 
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Provavelmente nada de excepcional aconteceu. Nenhuma autoridade chegou 

até mim. No terceiro dia, no período da manhã, vi passar pelo corredor o 

pessoal das últimas celas. A lembrança não é perfeita, mas devia ser em torno 

de umas dez pessoas acompanhadas por dois militares.;indo para o pátio fazer 

exercícios e tomar sol. Tinham direito ao passeio  duas vezes por semana. Em 

outra oportunidade, perguntei ao sargento por que eu também não podia tomar 

sol. A resposta foi seca e alta: “Não tenho ordem para levá-lo”.  

No quartel aprendi alguma coisa. Os militares não falam, gritam. 

Deve fazer parte da educação militar. O comandante tem o berro mais alto. Na 

faculdade eu tive cinco colegas militares, todos sargentos, três da aeronáutica 

e dois do exército. Relacionei-me bem com todos. O Sargento Onofre fazia 

parte daquele quartel. Num dia, observando, através da grade, o pátio, da 

minha posição, era possível ver 20% dele. Nesse dia, vi-o passando e berrei: 

“Onofre...é o Lauro da faculdade”. Não obtive nenhuma resposta nem sequer 

um olhar em minha direção. Fiquei puto. O sargento, no último ano, tinha 

ficado para segunda chamada de clínica do quarto ano. Para se preparar, 

pediu um livro meu emprestado e não tinha devolvido até aquele momento. 

A partir de minha permanência no presídio, passei a ver os militares 

com profundo desprezo. Anos mais tarde, soube que eles tinham um 

percentual de vagas nas universidades federais. Além de tudo, assim não 

precisavam fazer o vestibular! Eu dizia: “Isso é uma tremenda safadeza ao 

brasileiro civil. Por que esse privilégio? Essa era a única maneira de um militar 

fazer o curso superior?” Mais tarde soube que eram “estudantes informantes”. 

Passou-se à primeira semana. No início da segunda foram presos 

dois seminaristas. Um ocupou a cela em frente e outro foi fazer companhia a 

mim. Tremi, pensei que era um policial. O moço falava demais. A mineirada 

pegava no pé, dizendo que o dentista ia faturar o padre. Os dois ficaram no 

máximo três dias. Uma autoridade eclesiástica, deveria ser o Arcebispo de 

Curitiba, em companhia do comandante, de cujo nome também não tenho a 
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menor ideia, chegaram à prisão e levaram os calouros de padre. Nunca mais 

tive notícia e nem soube o motivo da prisão. 

Tentava de qualquer maneira manter um diálogo simpático com os 

guardas, na esperança que um deles levasse notícias minhas para fora do 

presídio. O que mais me intrigava era não me chamarem para depor. 

Certo dia, no fim da tarde, chegou o Jeep com outro preso para a 

cela da frente. Reconheci-o na hora, era um companheiro, o estudante de 

arquitetura, apelidado de “O Barão”. Era paulista. Juntos fizemos política 

estudantil. Ele pertencia à outra organização. 

Os policiais fecharam a grade e a cobriram como uma lâmina de 

compensado. Mas eu já o tinha reconhecido. Dei um alô, e ele me falou da 

preocupação com a tortura. Naquela noite o Jeep chegou e levou o 

companheiro de volta para a DOPS. O setor de tortura ficava no subsolo, nos 

fundos do prédio. Voltou antes de o dia clarear, estropiado. Levaram-no na 

segunda noite. Na volta ficou algemado dentro da cela com os braços para 

cima na grade. As necessidades fisiológicas escorriam pelas pernas. Os 

guardas lhe davam água e comida na boca. Chegou a ter crises de desmaios. 

Ficou mais alguns dias conosco e foi levado para interrogatório em São Paulo. 

 Anos mais tardes eu soube que, quando mataram o Mariguela, foi 

encontrado em seu bolso um livro de  endereço com os nomes de todo o 

Brasil. Prenderam o Barão e sua mulher em um apartamento no centro de 

Curitiba, perto da universidade. O nome dos dois estava no caderninho de 

bolso do Mariguela. Nunca mais vi o Barão, que, após as sessões de torturas, 

segundo me informaram, continuou vivendo em Curitiba, mantendo o equilíbrio 

e o humor que sempre tivera. 

Anos depois acabei sabendo que, quando o pessoal do MR-8 foi 

preso no Rio, dois companheiros que escaparam, saíram para me socorrer. 

Pegaram a Kombi branca com destino a Medianeira, com a intenção de 

“limpar” o consultório, transferindo assim as armas para a fazenda. 
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Chegando a Cascavel, o carro teve um problema mecânico. 

Deixaram numa oficina e alugaram um táxi. 

Por razões que até hoje desconheço, os companheiros – nunca 

soube seus nomes – resolveram fazer o caminho mais longo. De Cascavel 

rumaram para o sudoeste para chegar a Medianeira, passando por Pato 

Branco, Francisco Beltrão, Capanema e depois atravessando o Parque 

Nacional do Iguaçu para, enfim, chegar ao destino. 

A história ficou ainda mais confusa, e não tenho certeza até hoje se o 

fato foi verdadeiro. Segundo um relato, os dois, por volta de meio-dia, ao 

passarem por um Banco em Pato Branco, teriam tido o seguinte diálogo: 

“Olha, que Banco fácil de assaltar”. Na continuidade, pediram para o motorista 

parar em uma churrascaria. O taxista agradeceu o convite para almoçar junto 

e, dizendo que ia abastecer o carro, foi direto à Delegacia de Polícia local e 

reproduziu o diálogo que tinha ouvido na viagem. Assim, os dois que saíram 

para socorrer o dentista foram presos e registrados na delegacia como 

assaltantes de banco. A outra versão é que tinha saído do Rio uma Kombi 

carregada para levar as armas diretamente à fazenda e depois retirar aquelas 

que estavam no consultório. Fez mais sentido essa versão. Um táxi iria fazer o 

carregamento das armas para a fazenda? O pessoal da Kombi teria sido preso 

em Laranjeiras do Sul. 

 

Um coronel do Exército era o chefe do IPM (Inquérito Político Militar) 

em Curitiba e estava subordinado à Primeira Auditoria da Marinha – RJ e teria 

um capitão de Marinha e Guerra – Fuzileiro Naval como encarregado do 

inquérito do MR-8 em nível central. O coronel local tinha informações de tudo, 

mas muito vagas e não conseguia relacionar os fatos. Sabia que uma Kombi 

branca, carregada de armas tinha saído do Rio para Medianeira. Porém para 

levar até Medianeira e para jogá-las no Rio Ocoy ?  Essa era a grande 

pergunta que fazia. Ele nunca fez menção de presos em Pato Branco ou 
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Laranjeiras, pelo menos naquela época. Para completar a situação, o homem 

da lanterna da pedreira afirmou em depoimento que foi uma Kombi que 

descarregou as armas. Diante dos fatos, a participação do dentista era 

praticamente nula. Eu não tinha carro e a única Kombi da cidade não fora 

emprestada para ninguém, segundo depoimento do proprietário do veículo. 

Agora a memória volta para a prisão. Recordo-me que, depois de 

duas semanas e antes de ir para o primeiro depoimento, recebi a visita de 

Dona Gorda. Estava deitado no chão da cela, com a cabeça encostada na 

grade quando a vi passar pelo pátio interno, acompanhada de um oficial do 

exército. Em seguida, o mesmo tenente, acompanhado de dois guardas 

armados com metralhadoras, levaram-me para uma sala do segundo andar. 

Era um recinto muito pequeno, com apenas uma porta de saída, guardada 

pelos dois milicos armados. Lembro bem que tinha uma janela com grade que 

dava para a Praça Rui Barbosa. Não consigo voltar no tempo para refazer o 

diálogo que houve entre nós. 

 Fiquei olhando pela janela, vendo o povo em passos rápidos indo 

pegar os ônibus. Estava lá preso por defender um país mais justo para aquele 

mesmo povo que corria para pegar condução. Mas, estava lá sozinho, e 

ninguém sabia de nada. Era o sonho de minha geração. 

Após aquela visita, minha situação na cadeia melhorou 

sensivelmente. Começaram a chegar revistas, comidas e, muito importante, 

Coca-Cola batizada com cachaça – ficava meio turva. Os guardas sabiam e 

faziam vista grossa. Era o meu cunhado Vicente que levava até a guarda de 

entrada do quartel e de lá chegava à minha cela. Também recebi material de 

desenho: papel, cartolina, lápis, borracha, etc. 

Tinha habilidades e passei a preencher o meu tempo desenhando. 

Lembro-me de que, aos dez anos de idade, quando o Paraná comemorou o 

seu Centenário de Emancipação Política da Província de São Paulo, o 

governador da época instituiu um concurso de aquarelas em todo o Estado. 
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Concorriam todas as crianças matriculadas nas escolas públicas. Naquela 

época nunca tinha mexido com aquarela, mas o meu trabalho foi selecionado. 

Foi o único de Morretes, fez parte dos cem melhores do Estado e ficou em 

exposição no Palácio Iguaçu, sede do governo. Não ganhei nenhuma 

premiação, mas o fato de ter sido selecionado foi motivo de orgulho. Fui 

incentivado a fazer o curso de Artes Plásticas e ser um grande pintor como o 

Theodoro De Bona, diziam. Mas tudo era o entusiasmo da família, dos 

parentes e amigos. Mesmo criança, eu tinha consciência das minhas 

limitações. 

Mas no quartel fiz algum sucesso. Os oficiais mais modestos e 

principalmente cabos e sargentos gostavam ou eram gentis, pediam os meus 

desenhos como presente. Eu desenhava o rio Nhundiaquara, fachadas de 

casas antigas, a Igreja Matriz, paisagens da Serra do Mar. Tudo a lápis. 

 Lembro-me de que um sargento me procurou e pediu o desenho de 

uma casa, pois tinha um terreno e planos de construir sua residência. 

Desculpei-me, dizendo que desenho e planta de casa era trabalho de arquiteto 

e engenheiro civil. 

Finalmente, vieram buscar-me para depoimento. Sempre a mesma 

encenação. Dois guardas armados de metralhadoras, olhando para todos os 

lados e acompanhados por um superior. Entrei numa sala onde me 

aguardavam o Coronel Gouveia, um advogado e um datilógrafo. 

O Coronel era um militar de meia-idade, evidentemente dono da 

verdade e da situação. Pelos seus relevantes serviços prestados à pátria, 

comandava aquele inquérito e, de olho, como de fato aconteceu, numa 

promoção a Tenente-Coronel. Deve ter encerrado sua carreira militar como 

general. Mas, voltando a sua aparência, era alto, corpo esbelto, postura firme e 

um olhar penetrante que provocava medo. Não por acaso fora escolhido, pelo 

menos no Paraná, para presidir o IPM do MR-8. 

O advogado regulava em idade com o coronel. Usava terno e gravata 
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extravagante, cabelo preto liso e bigode estilo cafetão de zona. Tinha também 

um sorriso sarcástico, transmitindo e criando um ambiente de superioridade 

extrema. Deveria ser Promotor da Justiça Militar. Também chamava atenção o 

tamanho do seu anel de formatura. Era para ninguém ter dúvidas de sua 

formação profissional. 

À mim pouco sobrava, a não ser contar tudo que sabia e que não 

sabia, evitando assim a tortura. Com a minha colaboração, todos 

ganhariam. Eles seriam promovidos pela excelência do trabalho, sem o uso 

da força bruta, e o prisioneiro teria a compensação de uma pena branda ou 

a absolvição. Diziam saber de tudo, só precisavam da confirmação para 

encerrar o processo e enquadrar-me nos artigos mais leves da Lei de 

Segurança Nacional. Nos artigos mais brandos, insistiam. 

Sabiam de minha origem. Família tradicional e respeitada não só em 

Morretes, mas também em Curitiba, pois havia Consentinos ocupando 

posições de destaques. Diziam, embolando a voz, “Sabemos também de sua 

brilhante atuação como aluno da faculdade de Odontologia da Federal. Não 

concordamos” – afirmavam – “somente com sua atuação política desde o 

movimento estudantil até o envolvimento com a luta armada. Mas sabemos” – 

continuavam – “que sua participação é muito pequena, porque não tem índole 

e nem passado para sair assassinando brasileiros, civis e militares”. Esse era 

o tom da conversa do Coronel, corroborada pela intervenção sempre oportuna 

do Promotor, com seu sarcástico sorriso. 

Dizia o Coronel: “Parece mentira”, olhando para o advogado.  

“O avô do Lauro foi namorado de minha sogra. E o pior é que ela vive pedindo 

todo santo dia que eu o solte”. Dirigindo-se sempre ao bigode de cafetão, 

concluía: “Eu disse para minha sogra, é só ele dar umas pequenas 

informações”. Aí vinham as mesmas perguntas: 

– Quem levava as armas para Medianeira? 
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– Onde você escondia? 

– Onde é o acampamento fazenda do grupo? 

– Quem mais em Medianeira faz parte do grupo? 

– Você é o Levi, não minta. 

Eu mantinha a mesma resposta: “Fui convidado para entrar na 

organização, mas não aceitei. Primeiro porque sou democrata e segundo 

porque não concordo com a luta armada”. Concluía: “Tenho um projeto de 

vida, quero me firmar como dentista, ter filhos e levar uma vida tranquila como 

todo mundo”. 

Voltavam sempre ao mesmo assunto: 

– O André disse em seu depoimento que você recebia as armas. Era 

o apoio logístico do MR-8. 

– O André – respondia – pode ter dito isso, porque eu não 

concordava com o projeto. Conversava, é verdade, muito com ele. Fiz até 

tratamento dentário, mas nunca recebi arma de ninguém. 

– Onde você escondeu a Kombi? 

– Não sei de Kombi. Nem sei dirigir – respondia. 

Na verdade, o depoimento do André era igual ao que eu dava a 

eles. Pura sorte. Por outro lado, o MR-8 estava desmontado. A direção 

central estava toda presa. Sobrava muito pouca gente e sem importância. 

Essa situação livrou-me da tortura. 

Na segunda e última vez em que fui para interrogatório, às perguntas 

e respostas foram as mesmas. Não caí nenhuma vez em contradição. Durante 

todo o tempo em que estive preso, imaginava as perguntas possíveis e tinha 

as respostas prontas, sem vacilar. 

Lembro-me bem da afirmação e da resposta que devem ter 

contribuído com minha liberdade. 

O Coronel acrescentou: 

– O Arnaldo, preso na ilha das Flores, no Rio, em seu depoimento 
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afirmou e assinou embaixo que o Levi é quem recebia as armas em 

Medianeira, e o Levi é você. 

Respondi sem titubear: 

– Não conheço esse Arnaldo. Ele é um tremendo mentiroso e 

quero que vocês me levem até ele. Quero ver se ele confirma essa mentira, 

olhando nos meus olhos. 

–  Pois amanhã você será transferido para o Rio. 

– Tudo bem, assim tudo se esclarece de vez – respondi com 

segurança. 

Foi o nosso último diálogo junto como o Promotor. Com 30 dias de 

prisão, mandaram arrumar minhas coisas. Levaram-me para uma sala onde fui 

fotografado de todos os ângulos e tive minhas  impressões digitais arquivadas. 

Minha última conversa com o Coronel Gouveia foi mais ou menos 

assim: 

– Consentino, tenho idade para ser seu pai. Sei também  

que é uma pessoa de caráter. Como pai, vou dar um conselho. Saia da 

militância comunista. 

– Mas eu nunca fui – respondi sem muita segurança. 

– Não precisa mais mentir, você está solto. Mais um conselho: mude-

se de Medianeira, procure outro local para trabalhar, de preferência o mais 

longe possível. Vá para outro Estado, porque se você continuar lá, qualquer 

manifestação política na região, você será sempre o primeiro a ser preso. 

– Vou pensar nos seus conselhos – respondi aliviado. 

– Não me queira mal. Estou cumprindo ordens superiores, também 

não é fácil para mim – encerrou o Coronel. 

Ao colocar o pé na calçada da praça Rui Barbosa, tive uma sensação 

impossível de descrever. A liberdade é inerente ao ser humano. Foram 

somente trinta dias, mas a marca ficou para o resto da vida. Prisão política não 

desejo nem aos meus adversários. 
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Enquanto estive preso, recebi carta de um aluno meu da Escola de 

Medianeira. Foi a única e dizia: “liberdade não está limitada pelo espaço físico 

de uma cela, mas no pensamento de quem sempre lutou por ela”. Ao sair, 

lembrei-me da carta, apesar de concordar parcialmente. Você, enjaulado e 

tratado com desprezo pelo seu semelhante, cuja única diferença é a farda – a 

teoria do aluno sofria grandes abalos de pensamento. 

Emocionei-me quando entrei pela última vez naquele corredor ou 

ruela de paralelepípedos sem saída para dizer adeus aos que ficavam. 

Tinha aprendido que a direita quando não chega ao poder pelas 

urnas, faz acordo com a farda. Em verdade, a elite ou classe dominante, no 

jargão da esquerda da época, tinha chegado ao poder por intermédio de Janio 

Quadros o Presidente eleito. Que tentou o golpe no primeiro ano de governo. 

Não recebeu apoio popular por ser mal planejado. Ficaram apenas alguns 

meses no poder, mas continuaram articulando  outro golpe que aconteceu em 

1964 com a derrubada do governo do gaúcho João Goulart que era o Vice-

Presidente eleito separadamente. Na época o cargo de presidente não era 

vinculado com o do vice como é hoje.  

Os militares tinham, portanto, a sensação do poder irrestrito, sem 

imprensa e sem qualquer oposição, a não ser dos infelizes estudantes.  

O golpe de 31 março foi consolidado no dia 15 de abril de 1964 com 

a posse do  General Humberto de Alencar Castelo Branco com aprovação do 

nosso querido  Congresso Nacional. 

Essa foi à herança de minha geração. Fazia esse discurso depois 

que saí da cadeia. 

O sentido de poder era tão irrestrito que veio à memória um diálogo 

de meu cunhado João nessa época já formado e advogando em Luanda, 

nordeste do Paraná. Essa foi à história. Estava ele viajando para Curitiba, 

dando carona ao Delegado de Polícia daquela cidade e aconteceu a conversa. 

– Pois é, delegado, estou indo para Curitiba para ver se consigo livrar 


