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SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

iCAMINELWNTO 	N.  001  /  16  /  APA  /  83  

DATA: 	19 ABR 83 

ASSUNTO: 	SÍNTESE DO PERIJDIO0 "COOJORNAL" 

REFERENCIA: INFX0 188/16/AC/81 

ORIGEM: 	APA/SNI 

DIFUSIO: AC/SNI 

Anexo, encaminhamos è AC um exemplar do Periódi 

co "COOJORNAL",  6rgão de divulgaçgc da Cooperativa dos Jor-

nali.etaBAM_DWQ....ALEWLE que subsidiou esta Ediçgo Extraor,-

dinária para prestar apoio aos jornalistas ELMAR BONES DA  

COSTA, OSMAR BASSIO TRINDADE, ROSVITA SAURESSIG LAUX  e CAR 

LOS RAFAEL GUIMARIES FILHO,  jornalistas do "000JORNAL" in- 

cursos na Lei de Segurança Nacional. 

* * * * * * * * * * * 
• • • • • • • • • • 
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RESUMO DO PERIÓDICO "COOJORNAL" Ne 78, DE MAR 83 

1 . OS CONDENADOS S10 OS JORNALISTAS. (PÃG 2) 

Procura justificar a divulgaçgo dos relatórios sigilosos do Exé.7 

cito Brasileiro sobre a Guerrilha do Vele da Ribeira, afirmando que 

os mesmos são verdadeiros, fazem parte da história recente do pais e 

portanto a sociedade tem o direito de conhecê-los. 

A matéria divulga os dados profissionais dos quatro jornalistes 

incursos na LSN. 

2 . SETE ANOS ME PRESSUS. (PÁG.3) 

Paz um relato de sete ano:. de existência do jornal que afirma ter 

surgido pare cumprir um papel que a grande imprensa no queria,  desem 

penher. Destecendo presses sofridos por lutar pele "LIBERDADE DE IN 

PORMAR", tais como, perda de anunciantes e clientes que trrb-lh-= 

com a Cooperativa. 

3 . BANDEIRA VIU "COMUNISMO" ATÉ EM NOVELA DA GLOBO (PÁG 3) 

Refere-se E' um evento progrerdo melo III EXÉRCITO e ocorrido em 

26 Ago 80, quando foram convidados autoridades e empresgrios do RS pa 

ra assistirem um painel sobre "A Escalada do Marxismo Internacional", 

nas dependências do Quartel General do III Ex à Rua dos Andrades, em 

PORTO ALEGRE/RS. Esta matéria procura ridicularizar o programa cumpri 

do, que constou de palestra do General SEBASTIXO JOSÉ RAMOS DE CASTRO, 

-entgo Comandante da 3g Regia° Militar, que dissertou sobre aquele as-

sunto e matérias publicadas em jornais, tendo o palestrante condenado 

a novela "CHEGA MAIS" da TV GLOBO, e matérias publicadas em jornais / 

contrÁrios ao Governo e ao regime político vigente, coincidentemente, 

publicadas numa mesma ediçgo, ce.ao comunistas. A citaçgo do jornal ge 

rou um diélogo éspero entre o General SEBASTIXO RAMOS e um empresrio, 

que procurou explicar a coincidência, tendo enfatizado ao General: "O 

GENERAL 11210 PRECISA :ENTENDER DE JORNAL, amo EU NI) ENTENDO NADA DE 

GUERRA E ARMAMINTOS BÉLICOS". E advertiu: "1110 PODEMOS ESCONDER A VER 

DADE". 

Este artigo faz elusgo ao SNI, referindo-se Iwesença de um a-

gente do serviço no encontro, que também serviu pare apresentar f Re  

vista "O CRUZEIRO". 



. o QUE DIZ A CATEGORIrLipÁG 5) 

Sob este titulo são publicadas opiniões, sobre o processo juri 

dico que envolve a prisâo dos quatro jornalistas do "COOJORNAL", M8 

terias estas que foram coletadas de alguns jornalistas gaúchos, ou 

reconhecidos como elementos de esquerda. 

5 . CONDENADOS PELOS ESCÂNDALOS (PÁG.6) 

A matéria procura inverter os fatos, de interesse dos jornalis-

tas condenados. Para isto go citados vários escândalos nacionais,/ 

entre eles, o case RhUMGARTEN, a CAPEMI, o BANRISUL, 8 CADERNETA DE 

POUPANÇA DELFIN e o MONTEPIO DA FAMÍLIA MILITAR. Destacando que e 

imprense que "permanece fiel è verdade" é apontada como n principal 

culpada doe escândalos. 

6 . O FATO SOLTO. A NOTÍCIA PRESA. (PÁG 7) 

É outra mrnifestaçgo de solidariedade aos jornalistas presos.EX 

põe n situaço dos jornalistas em relrçgo ao Processo e que respon 

dem. Cita VALNERI NEVES ANTUNES, Vereador-PORTO ALEGWRS pelo PDT, 

com o objetivo de impressionar o leitrJr,quendo relata que VALNERI 

ANTUNES, compondo uma comisso da Câmara Municipal, foi visitar os 

jornalistas no Presidio MADRE PELLETIER em PORTO ALEGRE /RS e lá / 

disse a seguinte frase de efeito: - "O PATO ESTÁ AQUI LIVRE. MAS A 

NOTÍCIA FOI PRESA". VALNERI referiu-se a si próprio, pois teve par 

:ticipaçâo no episódio do VALE DA RIBEIRA, entretanto os quatro jorna,  

'listas, que nâo participarem do evento forem processados por crime / 

contra a Segurança Nacional. 

7 . PRISX0: A PENA POR INFORMAR (PiGs 8 e 9) 
Noticia a detençgo dos jornalistas e o posterior rec(lhimento ao 

presidio, em fins de Fev 83. Destaca o problema da falta de cela es 

peciel, e que faziam jus os condenados e explore o fato pare criti - 

°ar o sistema penitdnciário gaticbo e o Governo do Estada do RS. Des 

taerm,..se as manifestações de VERNER BECRER (Vereador em PORTO ALEGRE 

/RS) e deputados estaduais da oposiçgo. JOSÉ PAULO BISOL, dep.Est.pe 

lo PMDB, deu e idéia de e Assembléia Legislativa do Estrdo/RS, custe 

ar os Jornalistas, no que foi acompanhado por ECLÉA GUAZELLI (PMDB) 

e RUI CARLOS OSTERMANN (PMDB), porém MARCO TIILIO DE ROSE, Advogado / 

dos presos, cautelosamente foi contra a idéia. 



8 . COMO MANTER A LIBERDADE (PÁG 10) 
Neste rrtigo sgo expostas as principris medidrs juridiers tomadas 

pelo Advogado TII0 DE ROSE e procura mostrrr como os procedimentos / 

processuais foram corretos e oportunos em contraprrtida coa da Justi 

ça, que na maioria das vezes foram diferentes do procedimento normal, 

com o intuito de prejudicur os jornalistas. 

9 . A LEI É DURA. SERÁ LEGITI1A9  (PÁG.11) 
Esta matéria tem por objetivo manifestar e contrariedade de vgri-

as pessoas e entidades com relação a LSN . Cita 1...itas do Çoná.ti deAR, 
tickgR_Pele X9Y9Paçgo  da LSN. Noticia ato publico, ocorrido no dia 
02 Mar 83, no centro de PORTO ALEGRE/RS, pela revogação da LSN e de 

repudio è condenaçgo dos jornalistas. 

10. SOLL)ARIEDADE DE TODO O PAÍS (PÃG.12) 

Procura mostrar um consenso r. cional contra a prisgo dos quatro 

jornrlistas e contra e LSN, divulgando r opinigo de diversas pessoas 

de projeçgo nacional. 

11. QUE DEMOCRACIA É ESTA. (PÁG 14) 

Opinigo de PAULO RENATO PAIa, Preldente do 2INDICATO DOS METAI4a 

GIOOS de nANOAS e Coordenador dr INTERSINDICAL REGIONAL DOS TRABALHA-

DORES. D,r  :;:nt,- se e contrrdiçgo entre r democrrcie pretendida pelo po 

vo brasileiro e a MN que, no seu entender, protege os descalabros e 

a corrupção do poder central. 

Na matéria PAIM convide os trabalhadores a comparecerem PO ato 

blico, dia 19 Mar 83, ès 14 horas, em PORTO ALEGRE/RS, com o objeti-

vo de encaminhar luta contra: a nova politica salarial, o desemprego 

e e prisão dos quatro jornalistas. 

12. MAZZARODLO EM PRISX0 DIFERENCIADA NO PARANÁ (PÁG 15) 

Com o objetivo de forçar futuramente para esses casos, e aplica - 

çgo da Lei de Imprensa e no mais a LSN, cita o caso do jornalista MAZ 

ZAROLLO, do PARANÁ, autor de reportagens sobre desapropriações de / 

terrcs nu grea de Usina de ITAIPU. O casc WLADIMIR HERZOG, que culmi-

nou com e morte do jornrlistr no interior da prisgo. A conden-çgo dos 

trõs editores de "A HORA DO POVO", ar= ',EWA, CLÁUDIO CAMPOS e PE  
DRO  UMAIWO, que ainda se encontrrm presos no RIO DE JANEIRO/RJ, con-
den-çgo motivada- pele publicrçgo no 1P de uma liste de personalid-des 
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que teriam contrs secretrs em B-ncos d- SJIÇA. 

13. EM DEFESA DA INFORMA00 (PÁG 16) 

O artiao expressa a opinião dos editores destecendo o objetivo 

da edição . Uma mmifestaç'ão de solidariedade aos jornalistas e o 

agradecimento a colaboraço das entidades que apoiaram a pubncp — 

çno deste número do COOJORNAL. 

14. ABERTURA. QUEM SX0 OS PRESOS POLÍTICOS. (PÁG 16) 

Uma mglise global drs prisões políticas por atos governamen 

tais desde 64. 

Relaciona as principais prisões politicas, e demonstra ser 

classe dos jornrlistrs r mais visada e atingida. 

15. CONCLUSO 

A presente ediç7o teve como objetivo wnifestrr o apoio do jor 

nal aos quatro jornalistas presos, áo COOJORNAL, bem como, posicio 

nar-se contra n aplicrgo da LSN perr crimes tt-mbém previstos pela 

Lei de Imprense. 

Destaca o papel da imprense alternativa, em especial o "COO—

JORNAL", como c: tlnicn ue desprovida de pressões empreriris tem 

o compromisso de defender a. liberdade de informaçg.o. 



Quatro Jornalistas do 
Coojornal foram condenados 
pelo STM e estiveram 
presos durante cinco dias. 
Estamos contando 
detalhes da condenação, 
a repercussão no país, a 
situação da liberdade de 
imprensa e listando os 
presos pela abertura. 
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 ÓRGÃO DA I  COOPERATIVA DOS JORNALISTAS DE PORTO ALEGRF 

• 0 LIMITE DA 
LIBAR ADE . dm 

Quatro Jornalistas do 
Çoojornal foram condenados 
pelo STM e estiveram 
presos durante cinco dias. 
Estamos contando 
detalhes da c%,denação, 
a repercussão no pais, a 
situação da liberdade de 
imprensa e listando os 
presos pela abertura. 



Os condenados são 
todos os jornalistas 

Entre os anos de 77 e 78 um volu-
moso e rico material encaminha-
'do ao Cdojornal ficou perdido por 
mais de um ano porque o reme-
tente se enganou de endereço. Era 
uma cópia das memórias do gene-
ral Olympio Mourão Filho, enca-
minhadas ao Coojornal, depois de 
um contato com seu editor, pelo 
historiadoi Hélio Silva. Por enga- 
• no, foram parar numa editora. on-
de foram analisadas e considera-
das muito pesadas para serem pu-
blicadas na época em que vivía-
mos. Passados !nals de 12 meses. 
um  zepórter do Coojorz.al, no Rio 
de Janeiro. •zoube do engano e do 
extravio pelo próprio iiistoriador 
Hélio Silva. 

Solicitamos outra cópia e desco-
brimos que tinhamos em mãos 
aquela reportagem considerada a 
mais importante de quantas já pu-
blicamos na existência do jornal. 
Realmente eram um material pe-
sado, polêmico, perigoso de ser 
publicado poderia se dizer. O diá-
rio do general era implacavel tan-
to com os vivos quanto com os 
mortos que no começo dos anos 60 
ajudaram a deflagrar o episódio 

que ficaria conhecido como a Re-
volução de 64 e por culpa do qual. 
13 anos depois. tínhamos uma so-
ciedade atemorizada. 

Mas o diário do general tinha 
para nos um conteúdo da maior 
importância: o valor histórico e 
jornalístico. Como se esperava a 
sua publicação alcançou a mais 
ampla repercussão e até estimu-
lou um debate sobre a figura cio 

general, que na capa do coojornal 
era visto em uniforme de campa-
nha e com o cachimbo que sempre 
o idctificou. 

O diário do general Mourão Fi-
lhdé uma boa síntese da preocu-
pação editorial da Cooperativa 
dos Jornalistas de Porto Alegre. 
cunhada nos ultimos oito anos 
através do Coojornal. Em todos os 
momentos. procuramos faJer  pre- 

va;ecer os critérios jornalísticos. 
mesmo quando envolvidos por 
uma insistente perseguição aos 
rumos da redemocratização do 
país. 

Os Relatórios do Exército sobre 
a Guerrilha, que o Coojornal pu-
blicou em fevereiro de 80 e origi-
nou um IPM e posterior processo 
de quatro companheiros pela Jus-
tiça Militar, para nós tem o mes-
mo valor histórico e jornalístico 
do diário 40 general Mourão Fi-
lho. Ambos. são documentos rigo-
rosamente verdadeiros, fazem 
para. ' `iistórica recente do pais 
e a soL.edade tem o direito de 
conhecê-los 

ip — 
Nas paginas seguintes, procura-

mos relembrar alguma coisa da 
história da Coojornal. reproduzi-
mos manifestações sobre a prisão 
dos quatro jornalistas e aqui que-
remos registrar o nosso agradeci-
mento a todos: aos amigos. aos co-
legas. à Imprensa. aos sindicatos. 
ao  Poder Legislativo, às autorida-
des que se envolveram por dever 
de oficio e a todos os que estive-
ram solidários. 

. Elmar. Rosvita. Rafael e Trindade, r seu primeiro julgamento 

Elmar Bones da Costa tem 39 anos e 
começou a profissão de jornalista na 
fronteira, em Santana do Livramento, no 
jornal A Platéia. Na década de 60, 
transferiu-se para Porto Alegre, onde 
cursou jornalismo, na UFRGS, e 
trabalhou, em 1967, como repórter da 
Folha da Tarde. Em 1968 trabalhou na 
revista Veja e Realidade, da Editora 
Abril. Foi chefe de redação na extinta 
Folha da Manhã, de 1972-74 e repórter na 
sueursal da Gazeta Mercantil, a partir de 
1975 Trabalhou na Coojornal de 1976 a 
1979. 

Atualmente, Elmar exercia a direção , 
do jornal A Platéia, em cuja gestão foi 
transformado em diário, e a de pauteiro 
na sucursal de Porto Alegre da Gazeta 
Mercantil.  

Rosvita Sauressig Laux tem 31 anos e 
começou a fazer Jornalismo na Folha da 
Manhã, em 1971, onde trabalhou como 
repórter e chefe de reportagem até 1975. 
Nos cinc,) anos seguintes, trabalhou no 
setor de publicações especializadas da 
Coojornal. Também em 1980, foi eleita 
presidente da Associação Infantil Pé de 
Pilão, que mantém creche com o mesmo 
nome. 
Em 1981, Rosvita assumiu a chefia do 
Departamento de Telejornalismo da 
Televisão Educativa, de onde saiu em 
janeiro último para trabalhar cotim 
assessora do deputado Ruy Carlos 
Ostermann na Assembléia LegislaM 9 . 

Formou-se em Jornalismo pela UFRGS e 
desde 82 leciona jornalismo na PUC. 
Também participou das diretorias ao 
Coojornal e do Sindicato dos Jornalistas. 
P.: casada e tem dois filhos pequenos. 
Guilherme e Carlos. 

Carlos Rafael Guimarães Filho tem 26 
anos e começou a exercer o jornalismo 
na própria Cooperativa dos Jornalistas 
de Porto Alegre, como arquivista em 
1976. Ainda no mesmo ano passou a fazer 
reportagens para a revista Agricultura & 
Cooperativismo, então editada pela 
Coojornal. A partir de 1977, Rafael 
Guimarães participou ia Agência da 
Coojornal e do semanario O Rio Grande, 
ambos projetos da cooperativa. 
Ele tirou o curso de Jornalismo na 
Pontifícia Universidade Católica — PUC 
— onde também presidiu o Centro 
Acadêmico Arlindo Pasqualinl. da 
FAMECOS. Mais recentemente, Rafael 
foi eleito secretário da Cooperativa dos 
Jornalistas, onde exercia as funções de 
repórter e editor. R casado com Silvia. 
que espera seu primeiro filho para abril 
próximo. 

Osmar Bássio Trindadetem 46 anos e 
também começou sua vida profissional 
na A Plateia, em Livramento, na década 
de 1960. Transferindo-se para Porto 
Alegre, trabalhou na sucursal do jornal O 
Globo e, posteriormente, da revista 
Manchete. Pm 1970, editou o Jornal da 
Semana, no Vale dos Sinos, e foi cheft de 
redação da extinta Folha da Manhã. 
Também trabalhou como redator na TV 
Gaúcha. 

A partir de 1975, Osmar Trindade 
passou a editor do Coojornal, exercendo 
em 1979 as funções de secretário na 
Cooperativa. Em 1980, foi eleito 
presidente da Coojornal. Osmar tem dois 
filhos do primeiro casamento e sua atual 
mulher. Leonora, espera um filho para 
junho/julho próximos. 

Osmar S. Tema& (Peealeasin. !Utente+ M de Oliveira (elos-Prealdesaal, Carlos Rafael Gosma 
ria Fdtso (Satretielia), Atenuo Ratei, Certos R Dornelles. Danilo 5 Unta, Luta Afonso Franz, 
Martelo Oscar 1 ogro! Clame D Amostapace. Jorge A Poiydoro. loa A Vieira da Cunha, Ma. 
nota A. Canabarro e Tomas I Pereira (Creandbelnaik Annhalamelbal: Eduardo A Tavares, Fran- 
naco °amei 	da Siivh, Roberto D'Arevedo. Flavio 5. Schuben. Elaine I Lerner, Remi A Bal- 
dam liCaretadaelre• Flarara): Daniel de Andrade Sutiã., Edgar L Vagues da Silva Fernando A 
Gnsart. João batuta 	iodo borga de Soma. Jorge E Galina. José A Ninar° Maeha. 
do. Juan, A Fonseca, l uri Carlos Mento. e Valdir da Silva (Corelheiroa*Ediebol:Arasi Amo-
nm, Adalbeno Corem de Lemos. Adota V Porto da Silva, Ademar Vargas de Freima Adenta T 
Footoura, Adnano Lopes de °trena, Adroaldo ES Conta Momo R Llekl. Agnese Schiffino. 
Airton Mulher. Mbeno André, Alberto H MIM, Alberto M E-moeras, Alceu M. Nogueira. MU 
5 Soma, Afonso Abrasam larrene. Alfredo C Fedrun, Alice I Unam. Amaro Domelles. Arnauri 
M Modo, AmMon Varra, Ana Amada. L.C1110., Ana M Rarrdlo, Ana Mana Sou& Andre 1,051-
mama. .3inacia Sovo-da, Árnaela Saniungelo, firnseio R. Dias da Silva, Anibal C Bardai:. Andson 
G da Cora, Anna Mana 1 Magalhães, Amorno A de Oliveira, Antonio Bntio Fito. Antonio C. 
Esteres. Antonio C Pungiu. Antonio E (Morales, Aninho I Neon Peres, Anionm Vargas. Amo-
rno R Ten,firg Juntar, An 5 'Inuma. Anosto A Teixeira Armando Buirá, Armando Sobral 
Rebentara. Armindo A Ranzolin, Anhur 1 Monteiro. abonar P da Sdva, Anui 3 Porde. 
Maciez 1 Miranda da Silva. Auguninho M. Labs, A, LIIMaenfeid, Aynon Kunst, Aproo 1 C<T,  
noo. Bauru M Rosa. &anu 5 Polydoro. Magno Rocha. bernardete S. VIAINI. DerDildele 
Ulmos:, bruno A Ferrara, Cladido A Crus, Caia 1. Irisaray, Carlos Manto Kok:eu, (*At 
los A Maya Frua. Carlos Albato Sardenha*, Carla ~andam G Camaro. Canoa Alfredo 
S Ssaa, Canoa A Ma. Canoa E ~mano. Carlos E Kansa. Carita Frodenco Menu. 
Caia Ostrave, Carlos H. breca. Cal,-. M Fehlberg. Carlos M Oram. Canoa Moneassa, 
Carta• Rafael Grumaram. Carlos R Silveira, Carrneer: R aux. ('armem 5 Rad. Celso A Rosa 
01•0 A SchrOder. Cid bobear° Cabral. Cisura C Lima. Ciro Ora doa Res. Cintia M Leal Clin-
ton / Selara, Clann 1 Garro, Claudio Barceiras, Cláudio Leniu. Cláudia Quinto. Cl* NI Mor 
ti, Clóvis Metera, Cherns O Mau. Crus roa ~sua Pereira, Cyro Canahano. Debelar Marques 
Cone, Divino V Fonema, Edolbeno Mu, Edgar Lisboa, Edna 5 Delta Nina. Edaon G Chs,,,a 
lio, Lixa S. Coammakt. Eduardo R Bueno. Eduardo S 5511 Manin. Eduardo Soam Guraa• 
rasa, Eluine E. Lerner, Eannom A Canto de Lucros, Elisabete P Portugal, Elisabeth Copinti. El. 
na boas Ca Coita, Boiai Reck Gumoishea, Man E Nadam, ElISO R Rocha. Fru Peretra Te.- 

Era C Quaresma. %elide P Tono. Engato 11 bonolon, Etabeno F Seves. 	M 
Capardli, Enblo J. Oismalree, Embai bera lendas. Entine 11 Olirena. Fauna R Torra, 
Fernando O. taidoes. Fernando Guedes. Fanara* 5 San. nein Dant °urge'. Flano A 
Poro. Pakake A. Dutra. %real R Rara. Flanam él. Corres. Fretinam C 11 ibero F/IDOICO 
D. Lopes. ~ciam 1 Canoa. Fremamo Anta 	Francisco Paulo Santana. Gabriel v Ma• 
',Os M. %noto, Casey N Manou, "nublo Haia. Canon L Schinna. Galbario L. 
Paadati, aduela O. Leal, Otaaaro da Crue Brandis, !".'axneentuto Lana Carrinho, Guilherme E 

C 	 F. 	/*arado A S.as, Medi Mimam 1.. lama, 

R. Enatar. Joirp S. Mimada N. MO ...numa E. Liteiro. Soat Amorno Serem, tom Antonio 5 
Lera, Md A. Ebben Nemo. las* A. Mona lotei Dama ItipoR, lote Emanuel G Matem Soa Ene 
do Premam Mak Enraie ~mun. loa-  Riu E VMarm. :Me GlarKS Errata. loca H Mo 
dial. NP Luro D. lienuira, Ema I. Liam José 1.114/ G Perto 11, loa L Cloared. loa Maar. 
Sol. Pampa. kW %Pra Mediai. keed R Ansa" lose R Fome* Joa R Selva, loa Roberto Gar-
oa, ierd B. Parem, ima 1' Abs•Imant, Mac Carla Goesa, lirdnh trl. Cena. lidam a. Nunes, 
Io Moi Chimenatui, Mimo T. goram. hum& 5 Silveira, 11.14r11 C Coelho. Inerte E da Eran. 
ema. Lane C. Matas, Laerm D Madiss. Leila IN ~evo. Lauro 1 Quede* lla M Aragem. 
Labora hl. Vargas. LM Treedlinnelrt, Leonardo E Dourado, Loonad Sirdán, LIC4130 3 Marvedo. 
Ulista Dan Danid, Landa C. Ume, LACISOrt Pani, Lareira' Nanas da Silva. Lotara Nembeeln, 
Lucia S Camargo, La., Abano L. Aneche Lar A Senti° de Almeida. Lute A Vidal. I. no A Co 
man Lua Antonio Duarte. Lar A. Komurolo, Iam Amorno Pirsherro, Luiz Carlos R Eduardo. 
Lam.t Carlos 5 Mello, Lab Calo, F Ferreira, Luiz C Miranda. Las Carica O Almnda. Luiz 
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Esta edição do Coujarnal é bem diferen 
te das 77 anteriores. Ela nasceu du-
rante uma Assembleia Geral dos jor-

nalistas de Porto Alegre. quando Elmar. 
Trindade. Rafael e RosvIta já estavam no 
Presidio Madre Pelletier Associados e não 
associados à Cooperativa entenderam que a 
melhor resposta -que poderiam dar à condena-
ção dos colegas seria i',,ia edição extra do 
Coojornal. Esta edição deveria ir às bancas 
no dia 2 de março. mas ri 1 và;pera. os quatro 
jornalistas foram beneficiados com uma limi-
nar. O Coojornal ,)ocumento moi atualizado e 
chega às bancas. do momento em que Elmar. 
Trindade. Ra:az/ e Rosvita ainda aguardam o 
Julgamento do recurso do Supremo Tribunal 
Federal. 

Participaram desta edição 
Antonio Manoel Oliveira (Editorresponsavel 

Ademir Fontoura. Adroaldo Correa. André Jocki-
mann. André Pereira Adalberto Jardim Airton 
Centeno, Airton Kanitz. Bariz Derquim. Caco 
Schmitt, Carlos Rodrigues. Chico Daniel. Clotilde 
Barcelos. Delmar Marques, Edgar Vasques, Eduar-
do Tavares. Edson Soyaux, Eduardo Guimarães 
Horst Knack. Humberto Andreatta Juarez Tos! 
Jtiska. 1.111am Bem David. Luiz Eduardo Achutti. 
Marcelo Lopes, NUson Figueiredo Néla de Castro. 

vasques Santiago. Sérgio 
a. Steia Maris Grlsottl Wal• 



Entre os areis de 77 e 78 um volu-
moso e rico material -,,ncaminha-
'cio ao Coojornal ficou perdido por 
mais de um ano porque o reme-
tente se enganou de endereço. Era 
uma cópia das memórias do gene-
ral Olympio Mourão Filho. enca-
minhadas ao Coojornal, depois de 
um contato com seu .)ditor, pelo 
historiador Hélio Silva. Por enga-
no, foram parar numa editora. on-
de foram analisadas e considera-
das muito pesada:: para serem n pu-
blicadas na época em que vivía-
mos. Passados mais de 12 meses. 
um repórter do C9ojornal. n9 Rio 
de Janeiro. soube do engano e do 
extra vlo pelo próprio historiador 
Hélio Silva. 

Solicitamos outra coma e desco-
orimos que tínhamos em mãos 
aquela reportagem considerada a 
mais importante de quantas pu-
blica.rnos na existência do jornal. 
Realmente eram um material pe-
sado. polêmico. perigoso de ser 
publicado poderia se dizer. O diá-
rio do general era implacavel t 
o com os vivos quanto com os 

mortos que no começo dos anos 60 
ajudaram a deflagrar o episódio 

que ficaria conhecido como a Re-
molução de 64 e por culpa do qual. 
13 anos depois. tinhamos uma so-
ciedade atemorizada. 

Mas o diário do general tinha 
para nós um conteúdo da maior 
importância: o valor histórico e 
jornalístico. Como se esperava, a 
sua publicação alcançou a mais 
ampla repercussão e até estimu-
lou um debate sobre a figura do  

general. que na capa do coojornal 
era visto em uniforme de campa-
nha e com o cachimbo que sempre 
o identificou. 

O diário do general Mourão Fi-
Ihdé uma boa síntese da preocu-
pação editorial da Cooperativa 
dos Jornalistas de Porto Alegre. 
cunhada nos unimos oito anos 
através do Coojornal. Em todos os 
momentos. procuramos fa pre- 

valecer os critérios 
mesmo quando envo 	Po 
unw insistente perseguição aos 
rumos da redemocratização do 
pais. 

Os Relatorios do Exército sobre 
a Guerrilha, que o Coojornal pu-
blicou em fevereiro de 80 e origi-
nou um IP _NI e posterior processo 
de quatro companheiros pela Jus-
tiça Militar, para nós tem o mes-
mo valor historie° e jornalistico 
do diarlo do general Mourão 1. 

Ambos. são documentos rigo-
rosamente verdadeiros, fazem 
parte da historica recente do pais 
e a sociedade tem o direito de 
conhecê-los 

io — 
Nas paginas seguintes. procura-

mos relembrar alguma coisa da 
história da Coojornal. reproduzi-
mos manifestações sobre a prisão 
dos quatro jornalistas e aqui que-
remos registrar o nosso agradeci-
mento a todos: aos amigos. aos co-
legas. à Imprensa. aos sindicatos. 
ao  Poder Legislativo. às autorida-
des que se envolveram por dever 
de ofício e a todos os que estive-
ram solidários. 

Elmar. Rosvita. Rafael e Trindade. no seu primeiro julgamento 

Eimar Bones da Costa tem 39 anos e 
começou a profissão de jornalista na 
fronteira, em Santana do Livramento, no 
jornal A Platéia. Na década de 60. 
transferiu-se para Porto Alegre, onde 
cursou jornalismo, na 11FRGS, e 
trabalhou, em 1967, como repórter da 
Folha da Tarde. Em 1968 trabalhou na 
revista Veja e Realidade, da Editora 
Abril. Foi chefe de redação na extinta 
Folha da Manhã, de 1972-74 e repórter na 
sucursal da Gazeta Mercantil, a parti] de 
1975. Trabalhou na Coojornal de 1976 a 
1979. 

Atualmente, Elmar exercia a dire;ão, 
do jornal A Platéia, em cuja gestão mi 
transformado em diário, e a de pauteiro 
na vicursal de Porto Alegre da Gazeta 
Mercantil.  

Rosvita Satresslg Laux tem 31 anos e 
começou a fazer Jornalismo na Folha da 
Manhã, em 1971, onde trabalhou como 
repórter e chefe de reportagem até 1975. 
Nos cinco anos seguintes, trabalhou no 
setor de publicações especializadas da 
Coojornal Também em 1980, foi eleita 
presidente da Associação Infantil Pé de 
Pilão, que mantém creche com o mesmo 
nome. 
Em 1981, Rosvita assumiu a chefia do 
Departamento de Telejornalismo da 
Televisão Educativa, de onde saiu em 
janeiro último para trabalhar como 
assessora do deputado Ruy Cano- 
Ostermann na Assembléia Legislativa. 
Formou-se em Jornalismo pela UFRGS e 
desde 82 leciona jornalismo na PUC. 
Também participou das diretoria.; do 
Coojornal e do Sindicato dos Jornalistas. 
E casada e tem dois filhos pequenos, 
Guilherme e Carlos. 

Carlos Rafael Guimarães Filho tem 26 
anos e começou a exercer o jornalismo 
na própria Cooperativa dos Jornalistas 
de Porto Alegre, como arquivista em 
19'76. Ainda no mesmo ano passou a fazer 
reportagens para a revista Agricultura & 
Cooperativismo, então editada pela 
Coojornal. A partir de 1977. Rafael 
Guimarães participou ,da Agência da 
Coojornal e do sernanano O Rio Grande, 
ambos projetos da cooperativa. 
Ele tirou o curso de Jornalismo na 
Pontifícia Universidade Católica — PUC 
— onde também presidiu o Centro 
Acadêmico Arlindo Pasqualini, da 
FAMECOS. Mais recentemente, Rafael 
foi eleito secretário da Cooperativa dos 
Jornalistas, onde exercia as funções de 
repórter e editor. E casado com Silvia. 
que espera seu primeiro filho para abril 
próximo. 

Osmar Bássio Tnndadetem 46 anos e 
também começou sua vida profissional 
na A Plateia, em Livramento, na decada 
de 1960. Transferindo-se para Porto 
Alegre, trabalhou na sucursal do jornal O 
Globo e. posteriormente, da revista 
Manchete. Em 1970. editou o Jornal da 
Semana, no Vale dos Sinos, e foi chefe de 
redação da extinta Folha da Manhã. 
'Cambem trabalhou como redator na TN' 
CaUcha. 

A partir de 1975, Osmar Trindade 
passou a editor do Coojornal, exercendo 
em 1979 as funções de secretário na 
Cooperativa. Em 1980, foi eleito 
presidente da Coojornal. Osmar tem dois 
filhos do primeiro casamento e sua atual 
mulher. Leonora, espera um filho para 
junho/julho próximos. 

Esta edição do Coojornal é bem diferen 
te das 77 anteriores Ela nasceu du-
rante uma Assemt.leia Geral dos jor-

nalistas de Porto Alegre quando Rimar. 
Trindade, Rafael e Rosvita já estavam no 
Presidio Madre Pelletler Associados e não 
associados à Cooperativa entenderam que a 
melhor resposta que poderiam dar à condena-
ção dos colegas seria uma edição extra do 
Coojornal. Esta ediçào deveria ir às bancas 
no ala 2 de março. mas na véspera, os quatro 
jornalistas foram beneficiados com uma limi-
nar. O Coojormu Documento foi atualizado e 
chc&,,,, às bancas, no momento em que Rimar. 
Trindade. Rafael e Rosvita ainda aguardam o 
julgamento do recurso do Supremo Tribunal 
Federal. 

Participaram desta edição' 
Antonio Manoel Oliveira Editor-responsável) 

Ademir Fontoura, Adroaido Correa. André Jocki-
mann, André Pereira Adalberto Jardim. Airton 
Centeno. Airton Kanitz. Bani Derquim. Caco 
Schmitt. Carlos RodrIgues. ('bico Daniel. Clotilde 
Barcelos. Delmar Marques, Edgar Vasques, Eduar-
do Tavares. Edson Soyaux. Eduardo Gulmarbes. 
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Juska. Lutam Bem David. Luiz Eduardo Achuttl, 
Marcelo Lopes. Nilson Figueiredo Mia de Castro. 
Paulo Fogaça Regina Vasques, Santiago Sérgio 
Recker. Sérgio Canova, Stela Marta Grtsottl Wal-
dot•Telxelra e outros 

coqjORNAL 
2 Coojornal Extra março 

Gana, B Trindade riMeableural. Antonio NI de Oliveira 11/MbPsuidausal. Csrkrs 	(-numa 
Mn Hino (Macatárhal, Afona, Rates. Carlos R Dormites. Danilo S Udn. Lua Aromo Freou. 
Mando Oscar I veres Clame 1) Aquicaome Jorge A Polydoro. José A Vibra da Cunha. Ma-
noel A Carabarro e Tomás I Pereira ICaneellnims de Agradalatragb.): Eduardo A Tavares, Fran• 
CilCO Daniel L da Stlin, Robrno D'Avemdo, Flano S Schuben. Elaine I ler,,,. Remi A Bal. 
dum leamelbelme Flaraig. Reme' de Andrade Sondes Edaar 1 ',amues da 5i1m. Fernando A 

Coutar, lodo Will! A,line Joio Borges de 5047-11. Jorge F OásI,na. José A Pinheiro Macha• 
do, luarer A FO(Iffel, 	CCIOS Menet, e Valdir da 5i1va Xammeheirm da 	 Amo 

Adalbeno Corres de Lemos, Al,, Y Porto da Silva. Adernar Varias de Fremas. Ademir T 
Fontoura. &demo ',opa. de Orobira, Adroaldo te Corro.. Afonso R Luas Apeie 5chiffino. 
Airton Muna, Alberto Andrt, Alheno H (hum, AiLeno M Figueiras. Mem M Flogunr• Alda 
5 Souza, MOÇUO Aludiam Liem,. Alfredo C Fedruo. Mus I Urhtm. Amaro Domelles. Amauri 
Pd Maio Anwhon VW1/8, Ana Amélia Lemos. Ana M Rincho. Ana Mana Sou& Andrt loas-
mann. Amada R,coreb. Angela Santansgelo. Angelo R. Mas da Silva, Ardis*/ r-  Rendai,. Andsor. 
G da Caba. Anna Mana T Mexia/Hee Antonio A de Oliveira. Amuro° Bruto Filho, Antonio C. 
Uma. Amorno C Pawqrk o. Amuam.. F Goruales. Antonio1 Dreon Peres, Atuemo Varam. tanto-
NO R Toem,. Jim., Ari 5 legume. Anosto A lencira, Armando Burd. Armando Sobral 
Rollernbera Anatado A Rannolin, Arthur 1 Moninic, Anur P da Silva. Anui 5 Poente, 
Amido. I MÉranda 4. %Na. Atraem:Mo M. lotes, Acsn, Maen 	Aynne 	Anum 1 Co,, 
toso. Braum 1,4 ROIA. Bauru S. Pendoro, Ilemgmo Rocha, Dereardne 5 VIM/, Bereardne 
Sdnurn. Irmo A. Fervem, Cardado A. Orbe, Cana I. !noras, Carlos Alberto Roiam. Car-
lo. A Mara Fruem, Carlo. Alberto Men:Mn, Carlos Alexandre G Carro. Cariam AHredo 
5 Silva Carlos A Media, Cario; E Adunam Carga F Remas. Carla Freámos Meott. 
Canos Ombra. Canos H. Raios, Carie, M Fddims. Cariam M Urbhn. Canoa Mommane, 
Cariar RAM? Gurrnaram. Calo., R Silveira. Camela R Gano, Carmen S KW, Celso A Roei. 
Cabo A Schrader, Cd Panharo Cabral. Orlara C Lama, Ciro Dem dm Deu, Cintia M Leni, Clin-
ton 1 Seirstre, Clance te GIOM, (lauda, laarodoe Ciáudto lesitam Cláudia Quimo. Clea M Mos 
II. Clóvis Habena. Clóvis O Malta, Crunna Ranhara Pereira. Co O. C...barro,  Deinu,  M•olnes 
Ohm, Divino V Fonasca, Edelberto Mu. Edgar tubo.. Edna 5 DM,. Nula. Edson G China fi,  

Masa S. Komminskt, Eduardo R Rumo, Eduardo 5 San Mania. Eduardo Soara Goma-
ram, Elaine E. Lema. amam A. Canto de Lama Eluabete P Portugal. Ehmabeth Coem,. 13-
- bana da Coda, Moias 0ack Gengiva, Dm E eTrintana. Eme R Rocha, Uri Penni Toe 
ma, Erni C Qiiaremak Earclidet P Tones, Eugerno B. Bamba, Urgem° F Nevem. Em lei 
Carperelli. Emido 1. Goemdm, Entlya Rem laxem. Enlecto 5 Oliveira Ferem R Toam 
Fernando O. Lindou. Fereande Guedes, Ferem& 5 Sem. Fiche( Dant Cursei, Flano A. 
Pondo. Plano A. Dutra. Plereed R. Rosa, %nano H. Corna. FlINACIXO C. Rabiem. Fremem 
D. tom. Pranciaco 1 Rama, Fremam luske Filho, Fremimo Paulo Santana, Gabemel V htir 
dias. Gamar Al Peixota, Gary N. Delenoote, Geraldo Hem. Gema L Schimmem. Gilberto 
~ate Gabem O Leal, Ohm° da Crua Brandia. Gomemindo Uns Cominho, Guilherme I 
Soma. Ommideno baru F Derme, Gustavo E Monu, Marrado A Uva. Med/ Moems L Muer, 
Hg* Oarbarde, Hékeo A Pereira, lidio C Game Alho, HétI0 U DOY4t, Negam Ca. Herton 

Haratallado P Mando. Mijem C banas, Hata Membecb, Herm C Ondemich, 
linmerie A. Montage. bambam ~metia, Iara A Rendar. tara T. Pereira Iraram Ni 
Mie Ama Vais Pinbairo. &ala C Denmardi. Ima Nuca. figo 1 Mina Riso, Ilom lvi Gemê, 
Imre Mittamen. Iam G ~adro Macbado, No ri ttrager, lamerer lOrmorace, lume Sana 
Moei. ldkra A Pega. MAM M. Caem, ha* 	 . lama Copam, rolo batista Mareai, 
logo eithea !Moa. ledo C. da 9Res, loio R. Mure laS. P. Lana da, lora. R Medascb. lorde 
Ilatmlom. Mie D. EMOMegpag, Jorge M. (emes. larga ()Carvalho Leme. Jorge O da Silve. Iam  

R. Pedem, New 5. Mann& Noa. loa& Amam, P libse,. kmer Mesmo Sevene Mie Anona 5 
gim AM A. Piso. Mem Mak A. Piam. loot Dama Régua, loat Emanuel G Manos Joie Em 
lr Primamo. Jeme Etna.) bbnonnts. lora' FM R Valmor. kné Cremo Fraga, Jou H Mn 
chell, Mut Lauro D. lionsin, leo* I. Lm José UM G. Prividi. loM 1 Climrelt. Jesk M.me. 
to 1.. Paigis, 1.5 0.01., leniu. 1.55 Arals,.. 1031 R Fome., Me R Unta José Roberto Gru-
me Mor Z. Puniam. lcot T. Abo-lasera. iam Cana. Gonne ludith hl Casa, Marta A Nene., 
NOW Joe! Clainsumatto. Mio T. Unem, Urrada 5 Ilivesra, buam C Coelho. laerte 5 de Fran 
~o. Lune C. Marchem, Lares D Mdege Leda M 	 Lauro 1 Quedem. Lb M Aragem. 
Lema al. Verme Ume Trmigmaln. I ~nardo 11 Dourado. Leoned Sirdiere Leriam 5 Aenade, 

Dmid. Linda C. larmet, lu000ra PLYTI, Loteis& VW1111 da Silaa, Imano Fleubmaer, 
Lorde 5 Camargo. Lua Abano L. Amena Luir A Souto da Almeida. Lua A Vedai, I. Lm A Co 
num Lua %mon.. Duarte. Lãs A. Komundo, Lua An109110 /tinham, tio Calo, R Feluardo, 
Luis Caio. S. Mello, LM: Caio. F Ferrara, Lula C Miranda, Lm: Carlos O Abunda. Liar 
Claudio F encha, Lm Eduardo R Adume, Li F Vilamerk • Luar F LATI, Lu,. F Flores. 
Laia F. &Mn 1-4112 Fer~0 VisbaI.o, Luir Francisco Tern Júnior. luz C Fonseca. [ ao, G 
Gooçalsea. ruir Ilumbeno M. Pereira, Lume toca, F Castro, Lm O Matembncher. Uno I,  
PIO. Viso., Lá: Paulo R. Demi Lus. Rama Geme Luar R Lauren.. I uir R Vadio Filho,  1. 
sia M. Neon. Meneei 1. Lourece, Man 5 uernerdee Marcelo VirimOdas Samoa. Márcia 8 Tur, 
amo, Márcio 5 Caies,, Marco Amuam E Sebuum Marco Amará° IMO°, Merck, TU150 da 
Rom, irearienette 5 Paula. Mal E. Meneia, Mana Mediu de Mon1111, Mane da Grm 5 Selma-
maa . Mas,,.  de Geio SINa. Marla E borga, Maria Helena Braneber, Man. Helena 5 Pema Ma-
na I . Rortt. Mana! 141à-ttiltl. Mana I Harmon, Mana l Fonianive, Mana L Talara, Mana R 
Fes-ram,  Mmlá SmelT 	Monas *adite. Mano A Naacunent o, Mano A PeTtl. Mário Ro 
da, Mário 1. Madurava. "...mo Mamo. de Souza. itannlina 5 (Mano. Mame M Fest". Man% 
tela barros. Maroal Jok. • Ides, M•rques Leonina B Cunha, Misurecy 5 Sanem, Mauro César 
%freira. Mesmo P Tome mdery Dern. Mauari, Milton F Weals. Milton °Meloso da SIlva.  Mil  
toa R. de 50n. Malhar Machado. Mina. Coisa (nem. Minam 1 Moura, Mirim, Coelho 
Mamo, Mi N Smos, Nagmr 1 Tutano, Nelson C Ferrar, Neizon Franco lotem Nafta,. 
Rabis Abrev. Nom C Fettriul, Nem M. 	Mimo, Peter. Hilson A Figueiredo Filho. 

Chminmerke, Mime Lreia Gomam, Ntreldo T Mamam. Odilon balais Abem, Olides C4111011, 
Ohno 5 Lama, Obv ZÁMIIChl, Ornas 1 Serra Filho. 0•11116) C &ant. Otaribo Calvo . talha M 
Nide Pardo Mamai, Pango R. Rente, Paulo A. Papp de Medeiros, PZU10 9.04,PRWO C 

Paulo D. Pereira, Peado E. Venoonotem Paulo F. Guarreiro, Piado Gérson A Obstara. Podo 
hl. Mamilo, Pado Q. Remem Pastel Cancim Peado de l'ano C. IA wrdi. Paulo Ti,,), Pedro 
F. Manado, Pedro Som Pereira, ~to V Modal, Plinio 1 Dono, Porfirio Borba Metro, "Nd C 
Rabanete Raut R. Ousando, 1140Ma P Vaque Lacem& 	e Rem Annum de Obrara. Re- 
mo Lm, ~o Pinto da leva. Rimo VinicrueRranten, Ricardo / Degoni, Ricardo I. (Name 
Ilticardtt M. Scheeret, Ithoder Z. Trindade. Robeno Aport. Roberto A. nome kobaiob Manem. 
RoJerto C Premo, Uberes Earl. Rabelo 1 AntY116 Flerte Rogerio F Monteiro, Itogeno Mimo 9.~. Rogado 5. ~leitoa &Mulo C Imite. Ronaldo Weriernman. long. Luram (ÁRII. 
Rubem C Wirm. Rd 1. I. Ruy Cario. Outemann, Sergio hation, Sttgroo Caparelb. Ut- 
ile 	locker. .MMo R. Moio, Sirgo 1 Lasana, Sérgio TODX60, Sememo 1 CuSet Sibila Ro- 
cha. Slirast C Mala, Silria 5, Com 50 C Ferrara, Sovio 5 Coem, Solmumge E Morando, 
llais Garvelho r Silva, Timm H Krutechka, Tinia imundo Faillace. Teimo Cunha Zaamni. 
Terminem T FTgetaredo, lAnnyars 5 Praia, Vera Dant Dando., Voa M Bossa. Ven M. Go-

". V" 01  P.".".• V" 3  irmao,. Vecim  HM,  Sgerb, Vara T Com, V11.10/1 Holdembeamm, 
Vitor Moraes, Waldoar Tdaeirs. Vaiei, Fumo G da Silva, erimalmir Mna Vi,,, Yomnari, 
O Meramm. erladytair Natio Ungirem 5111,, ~bromai Leal 



" 4 X49).16-49,414telf 14. 	 4.4 4.4  

Sete anos de pressões 
Nascido para cumprir uni papel que a "grande 

imprensa" não queria desempenhar, o Coojornal 
sofreu todo o tipo de pressões nos seus sete anos, 

até mesmo a prisão de seus repórteres. Aqui contamos 

unia breve história desta luta pela liberdade de informar 

• Em agosto de 1974. um grupo de 67 
profissionais gaúchos se reuniu e fun-
dou a Cooperatidos Jornalistas de 
Porto Alegre. Na época. os problemas 
que afligiam a categoria se dividiam 
entre a falta de liberdade provocada 
pela férrea censura oficial e o estrei-
tamento do mercado de trabalho. ge-
rado pelo monopólio dos meios de co-
municação. Com  a criaçao da Coope-
rativa os jornalistas acreditaram 
que estariam resolvendo seus proble-
mas. conciliando jornalismo indepen-
dente com uma estrutura empresa-
rial que empregasse um grande nú-
mero de associados, através da edi-
ção de boletins para entidades. 

Passados quase nove anos, algumas 
coisas mudaram. A sociedade con-
quistou espaços democráticos e essas 
conquiStas se refletiram na própria 
atuação da Imprensa. No entanto, os 
problemas fundamentais não foram 
resolvidos. Os meios de comunicação 
continuam concentrados em poucas 
mãos e a atividade profissional ainda 
sofre restrições. causadas pela censu-
ra econômica e pelas leis ainda vigen-
tes. 

A própria trajetória da Cooperativei 
dos Jornalistas e um exemplo. Em ou-
tubro de 1976. o Coojornal. que antes 
funcionava apenas como boletim aos 
associados. chegou às bancas e nos 
meses seguintes sua tiragem e núme-
ro de anúncios cresceu quase que em 
progressão geométrica. 

A receita do jornal era simples: pu-
blicar assuntos que os grandes jornais 
não tratavam, desde a discussão so-
bre o comportamento da imprensa 
até reportagens sobre temas inéditos. 
Independente de partidos ou tendên-
cias políticas. o jornal se pautava uni-
camente pela qualidade da informa-
ção 

o primeiro golpe que a Cooperativa 
sofreu tem data precisa: julho de 1977. 
Eia sua edição daquele mês, o 
Coojornal publicou um levantamento 
inédito em sua reportagem de capa, 
4.682 é o número de cassados em 13 
anos de Revolução. A matéria, elabo-
rada por um grupo de jornalistas de 
São Paulo. teve grande repercussão. 
principalmente pelo momento que o 
pais atravessava. Abertura política 
ainda se chamava distensão lenta e 
gradual e o medo influía no comporta-
mento das pessoas. Como era método 
usual, pai i1 evitar entraves burocráti-
cos, a matéria foi enviada de São Pau-
lo a Porto Alegre por avião. pelas  

mãos de um pat sageiro. Na chegada. 
o referido cidadão foi procurado pelos 
responsáveis pelo Coojornal. mas 
simplesmente respondeu: "Abri o en-
velope e 11 o material. Sou funcionário 
do Mlnistério da Fazenda e tinha au-
toridades me esperando. Não podia  

me comprometer, por isso, destrui o 
material. Por precaução. havia uma 
cópia da reportagem. 

Na edição seguinte, o departamento 
comercial do jornal constatou uma 
sensível diminuição nos anúncios. 
Dos 11 anunciantes da edição dos cas- 

sados. entre industrias. bancos, su-
permercados e cooperativas, apenas 
as quatro cooperativas mantiveram 
os anúncios. Procurados, os anun-
ciantes confidenciaram que haviam 
recebido pressões de agentes da 
Policia Federal para retirar os anún-
cios do Coojornal. O próprio Superin-
tendente da Polícia Federal, coronel 
Luiz Macksen de Castro. confirmou 
estas visitas. Ele disse à direção da 
Cooperativa: "Apenas julgamos con-
veniente expor aos anunciantes o nos-
so ponto de vista sobre o jornal de vo-
cês" . 

As pressões não pararam por ai. Al-
guns clientes conio a Eletrosul e a 
Cia. União de Seguros pararam subi-
tamente de trabalhar com a Coopera-
tiva. O próprio Prefeito de Porto Ale-
gre foi advertido simplesmente por-
que o Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana encomendou uma 
cartilha à Cooperativa. 

Mesmo sem anúncios. o Coojornal 
prosseguiu com sua linha independen-
te e inovadora que o colocou entre os 
principais jornais do Pais. Além da 
equipe própria, o jornal ainda conta-
va com a colaboração de jornalistas 
de todo o País, que. Impedidos de pu-
blicar temas considerados delicados 
eia seus próprios jornais. acabavam 
enviando seu material ao Coojornal • 

Graças a este comportamento, o pú-
blico tomou conhecimento de fatos até 
então desconhecidos. Foi o Coojornal 
o primeiro que ouviu personalidades 
bras#' 21, 5 no exílio. como Leonel Bri-
zola e Luis Carlos Prestes, publicou 
as memórias do General Olímpio 
Mourão Filho, revelou o que realmen-
te aconteceu na Guerrilha de Três 
Passos, reviveu o Caso das Mãos 
Amarradas. traçou o perfil do Gene-
ral Golbery. Cérebro do Regime, e 
abriu suas páginas para a discussão 
dos grandes temas nacionais e da 
América Latina. Suas matérias sem-
pre foram pautadas por uma única 
ideologia: o respeito à 3  erdade. Desta 
forma se explica que ntre seus assi-
nantes houvesse pes oas tão desen-
contradas como Jaraas Passarinho, 
Jânio Quadros e Elis Regina. 

Os golpes, no entanto, continuaram 
e determinaram o fechamento do Se-
minário O Rio Grande que, em cinco 
meses de existência, não conseguiu 
um anúncio sequer, pelo simples fato 
de ser editado pela Cooperativa. Em 
setembro de 1979. o Coojornal publi-
cou um sigiloso pedido de Informa- 

segue) 

• 44 Bandeira viu comunismo?? 
até em novela da Globo 

No dia 26 de agosto de 1980. justa-
mente quando a Coojornal havia pre-
parado o lançamento oficial da segun-
da edição de uma publicação de infor- 

•• 	• 	I com a presença 
.resarios O então  

Jose Ramos de Castro então coman-
dante da ja  Região Militar, falar so-
bre "o Aval.ço Organizado do Marxis-
mo Internacional". 

Próximo à sala do painel havia um 
mural com  

Ranhou que numa mesma edição da-
queles dias de um deles tinham sido 
publicadas matérias sobre a visita do 
presidente argentino ( general Jorge 
y-tdella( ao Pais. sobre o nazismo e  

nada de guerra e armamentos bei( 
cos" E advertiu: "Não podemos es-
condera verdade". 

Apesar do mal-estar, seguiu-se um 
(‘ depois deste, a reunião sér-
.( ser a treseninda a revista O 



Nascido para cumprir um papel que a "grande 
imprensa" não queria desempenhar, o Coojornal 
sofreu todo o tipo de pressões nos seus sete anos, 

até mesmo a prisão de seus repórteres. Aqui contamos 
uma breve história desta luta pela liberdade de informar 

• Em agosto de 1974. um grupo de 67 
profissionais gaúchos se reuniu e fun-
dou a Cooperatidos Jornalistas de 
Porto Alegre. Na época. os problemas 
que afligiam a categoria se dividiam 
entre a falta de liberdade provocada 
pela férrea censura oficial e o estrei-
tamento do mercado de trabalho. ge-
rado pelo monopólio dos meios de co-
municação. Com  a criaçao da Coope-
rativa, os jornalistas acreditaram 
que estariam resolvendo seus proble-
mas, conciliando jornalismo indepen-
dente com uma estrutura empresa-
rial que empregasse um grande nú-
mero de associados, através da edi-
ção de boletins para entidades. 

Passados quase nove anos, algumas 
coisas mudaram. A sociedade con-
quistou espaços democráticos e essas 
conquiStas se refletiram na própria 
atuação da imprensa. No entanto, os 
problemas fundamentais não foram 
resolvidos. Os meios de comunicação 
continuam concentrados em roucas 
mãos e a atividade profissional ainda 
sofre restrições, causadas pela censu-
ra económica e pelas leis ainda vigen-
tes. 

A própria trajetória da Cooperativg 
dos Jornalistas é im exemplo. Em ou-
tubro de 1976, o Coojornal, que antes 
funcionava apenas como boletim aos 
associados, chegou às bancas e nos 
meses seguintes sua tiragem e núme-
ro de anúncios cresceu quase que em 
progreseão geométrica. 

A receita do jornal era simples: pu-
blicar assuntos que os grandes jornais 
não tratavam, desde a discussão so-
bre o comportamento da imprensa 
até reportagens sobre temas inéditos. 
Independente de partidos ou tendên-
cias politicas, o jornal se pautava uni-
camente pela qualidade cia informa-
ção. 

O primeiro golpe que a Cooperativa 
sofreu tem data precisa: julho de 1977. 
Em sua edição daquele mês. o 
Coojornal publicou um levantamento 
inédito em sua reportagem de capa, 
4.682 é o número de cassados em 13 
anos de Revolução. A matéria, elabo-
rada por um grupo de jornalistas de 
São Paulo, teve grande repercussão. 
principalmente pelo momento que o 
pais atravessava. Abertura política 
ainda se chamava distensão lenta e 
gradual e o medo influía no comporta-
mento das pessoas. Como era método 
usual. para evitar entraves burocráti-
cos, a matéria foi enviada de São Pau-
lo a Porto Alegre por avião, pelas 

mãos de um passageiro. Na chegada. 
o referido cidadão foi procurado pelos 
responsáveis pelo Coojornal. mas 
simplesmente respondeu: "Abri o en-
velope e li o material. Sou funcionário 
do Ministério da Fazenda e tinha au-
toridades me esperando. Não podia 

me comprometer. por isso. destrui o 
material. Por precaução, havia uma 
cópia da reportagem. 

Na edição seguinte. o departamento 
comercial do jpr.,, i constatou uma 
sensível diminuição nos anúncios. 
Dos 11 anunciantes da edição dos cas- 

sados, entre indústrias, bancos. su-
permercados e cooperativas, apenas 
as quatro cooperativas mantiveram 
os anúncios. Procurados, os anun-
ciantes confidenciaram que haviam 
recebido pressões de agentes da 
Policia Federal para retirar os ato:m-
eies do Coojornal. O próprio Superin-
tendente da Policia Federal, coronel 
Luiz Macksen de Castro. confirmou 
estas visitas. Ele disse à direção da 
Cooperativa: "Apenas julgamos con-
veniente expor aos anunciantes o nos-
so ponto de vista sobre o jornal de vo-
cês". 

As pressões não pararam por ai. Al-
guns clientes conio a Eietrosul e a 
Cia. União de Seguros pararam subi-
tamente de trabalhar com a Coopera-
tiva. O próprio Prefeito de Porto Ale-
gre foi advertido simplesmente por-
que o Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana encomendou uma 
cartilha à Cooperativa. 

Mesmo se . anúncios, o Coojornal 
prosseguiu com sua linha independen-
te e Inovadora que o colocou entre os 
principais jornais do Pais. Além da 
equipe própria. o jornal ainda conta-
va com a colaboração de jornalistas 
de todo o País. que. Impedidos de pu-
blicar temas considerados delicados 
em seus próprios jornais, acabavam 
enviando seu mate: lal ao Coojornal - 

Graças a este comportamento, o pú-
blico tomou conhecimento de fatos até 
então desconhecidos. Foi o Coojornal 
o primeiro que ouviu personalidades 
brasileiras no exílio. como Leonel Bri-
zola e Luis Canos Prestes, publicou 
as memórias do General Olímpio 
Mourão Filho, revelou o que realmen-
te aconteceu na Guerrilha de Três 
Passos, reviveu o Caso das Mãos 
Amarradas. traçou o perfil do Gene-
ral Golbery. Cérebro do Regime. e 
abriu suas páginas para a discussão 
dos grandes temas nacionais e da 
América Latina. Suas matérias sem-
pre foram pautadas por uma única 
Ideologia: o respeito à verdade. Desta 
forma se explica que entre seus assi-
nantes houvesse pessoas tão iesen-
contradas como Jarbas Passarinho. 
Jânio Quadros e Elis Regina. 

(is golpes, no entanto, continuaram 
e e 'terminaram o fechamento do Se-
minário O Rio Grande que, em cinco 
meses de existência, não conseguiu 
um anúncio sequer. pelo simples fato 
de ser editado pela Cooperativa. Em 
setembro de 1979. o Coojornal publi-
cou um sigiloso pedido de informa- 

Bandeira viu "comunismo" 
até em novela da Globo 

No dia 26 de agosto de 1980. justa-
mente quando a Coojornal havia pre-
parado o lançamento oficial da segun-
da edição de uma publicação de infor-
mação empresarial com a presença 
de autoridades e empresários, o então 
comandante do III° Exército. general 
António Bandeira. convocou 80 autori-
dades. políticos e empresários para 
um painel sobre "A Escalada do Mar-
xismo Internacional", nas dependên-
cias do Quartel General. na  Rua da 
Praia. Bandeira não falou, mas du-
rante algumas horas convidados/con-
vocados ouviram o general Sebastião 

José Ramos de Castro. então coman-
dante da 33  Região Militar, falar so-
bre "o Avanço Organizado do Marxis-
mo Internacional". 

Próximo à sala do painel havia um 
mural, com recortes de jornais tradi-
cionais. condenando matérias tidas 
como "comunistas". A própria novela 
da TV Globo: "Chega Mais" foi conde-
nada. porque um personagem se 
transformava de guerrilheiro em es-
critor ( urra alusão a Fernando Gabei-
ra ). 

Também havia recortes de jornais 
de Porto Alegre e o general orador es- 

tranhou que numa mesma edição da-
queles dias de um deles tinham sido 
publicadas matérias sobre a visita do 
presidente argentino ( general Jorge 
Vicielia, ao Pais. socire o nazismo e 
'Contra arbitrariedades praticadas pe-
la Brigada Militar. A citação do jor-
nal provocou um diálogo áspero entre 
o general Sebastião Castro e um em-
presário que. depois de explicar a pu-
blicação pela pura coincidência, já 
que os editores dos diversos cadernos 
não combinam as matérias entre si. 
enfatizou: "O general não precisa en-
tender de jornal, como eu não entendo 

nada de guerra e armamentos bei) 
cos". E advertiu: "Não podemos es-
condera verdade". 

Apesar do mal-estar, seguiu-se um 
almoço e. depois deste, a reunião ser-
viu para ser apresentada a revista O 
Cruzeiro que "merecia o apoio dos 
empresários brasileiros e gaúchos". 
porque divulgava as obras do governo 
e não estava infiltrada de "comunis-
tas". Um agente do SNI participou da 
reunião-almoço e. ali mesmo, o repre-
sentante da O Cruzeiro saiu com auto-
rizações pa.1 três anúncios. 
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Lamarca. A reação das autoridades 
militares foi imediata. O general Wal-
ter Pires. Ministro do Exercito divul-
gou nota oficial anuncian lo cue se-
riam tomadas medidas juridicas con-
tra a Cooperativa. Elas não tarda-
ram. O próprio comandante do III 
Exército à época. general Antonio 
Bandeira. ordenou pessoalmente a 
abertura tio inquérito contra os jorna-
listas responsáveis pela matéria. 

A abertura do inquérito não foi uma 
medida isolada. Continuou a pressão 
clandestina contra clientes da Coope-
rativa que tornou inviável a edição do 
terceiro número do anuário Ano 
Econômico. Após r sucesso editorial 
das duas primeiras edições da publi-
cação. o Ano Econômico ficou prati-
camente sem auunciantes para se-
quer cobrir os custos redacionais e 
gráficos do número 3. Ao mesmo tem-
po. foi frustrada a iniciativa de editar 
um grande jornal para o Banco Sul- 

brasileiro. O projeto fora aprovado 
pela direção do Banco que surpreen-
dentemente mudou de idéia um pouco 
antes de sair o primeiro número. Pre-
feriu indenizar o projeto a se expo: às 
pressões. 

Tudo isto aconteceu no auge das 
queimas de bancas de revistas em to-
do o Pais. O Coojornal figurava entre 
as publicações cuja presença nas ban-
cas era motivo para os atentados. De-
zenas de bancas foram queimadas. 
enquanto bombas estouravam nas re-
lações de jornais alternativos e nas 
sedes de entidades de classe, provo-
cando uma CPI no Congresso Nacio-
nal. a CPI do Terror. Chamado a cola-
borar com esta atividade parlamen-
tar. o Diretor do Departamento de 
Policia Federai. general Moacir Coe-
lho, apresentou um desastrado relató-
rio sobre infiltração esquerdista na 
imprensa que. felizmente, foi repu-
diado pela opinião pública. No fantás-
tico rol do general Coelho, figuravam 
dois associados da Cooperativa. O ex-
presidente José Antonio Vieira da Cu-
nha e o reportes Rafael Guimarães. 

Sobre o primeiro, o relatório diz: "Foi 
expulso da Argentina em 76 e exilado 
em Paris". O que se traduz numa 
mentira. pois Vieira da Cunha jamais 
havia estado na Argentina ou em Pa-
ris. Guimarães é "acusado" de estar 
sendo processado pela publicação dos 
documentos. 

Os quatro jornalistas do Coojornal 
— Elmar Bones. Osmar Trindade. 
Rosvita Saueressig e Rafael Guima-
rães — foram processadas coal base 
no Código Penal Militar por prevari-
cação. corrupção ativa e publicação 
indevida de documentos secretos. No 
julgamento da 21  Auditoria Militar de 
Porto Alegre, realizado em julho de  

81. um mês após a explosão das bom-
bas no Riocenrro. as duas primeiras 
acusações cairam por terra. Mas os. 
quatro foram cundenados pela publi-
cação dos documentos. embora ape-
nas Trindade e El mar Bones tivessem 
assinado a reportagem. Dois deles. 
Trindade e Rafael. justamente o pre-
sidente o secretario da Cooperativa, 
foram mandados para a cadeia e sol-
tos 17 dias após. por força de um 
habeas-corpus. Um ano e meio de-
pois. os quatro foram novamente con-
denados e mandados para a prisão. 

Este processo teve pelo meios uma 
característica comum às pressões 
que se abateram sobre a Cooperativa 
nas diversas épocas. Não podendo 
contestir a vera 'idade das informa-
ções divulgadas ,,elo jornal, os des-
contentes se valeram de atividades 
obscuras e das leis de exceção para 
deter a caminhada da Cooperativa e 
do Coojornal. Por outro lado, as mani-
festações dos diversos segmentos da 
sociedade em apoio è Cooperativa. 
por ocasião destes atos, demonstram 
que o público não admite mais qual-
quer restrição à livre circulação da 
informação, condição básica para 
qualquer regime que se pretenda de-
mocrático. 

A Cooperativa dos Jernalis.as  acre-
dita estar colaborando tara o apro-
fundamento desta grande e necessá-
ria discussão. apesar de todos os pro-
blemas que enfrentou e continua en-
frentando. O relato aqui apresentado 
á apenas um capitulo da história re-
cente da imprensa brasileira. Não foi 
apenas uma empresa independente 
que teve suas atividades dificultadas 
nem um jornal que sofreu todo o tipo 

Assembléia de fundação da Cooperativa, 
em 74: em busca da Independência 

Os 
Jornalistas 

Coojornal 
nas 

bancas, 
o início 

das 
pressões 

cões encomendado pelo SNI. cujo con-
teúdo prima pela ficção imaginativa. 

O pedido pedia simplesmente que se 
investigasse as relações do Coojornal 
com os Tupamaros. partindo ua supo-
sição de que aquele extinto grupo 
guerrilheiro uruguaio financiava o 
jornal da Cooperativa. As razões: 
uma edição extra do Coojornal sobre 
a situação política do Uruguai e da 
brasileira Flávia Schilling. uma re-
portagem feita em Paris em que um 
grupo de ex-tupamaros fazia uma au-
tecritica sobre a luta Universindo 
Dias. Ou seja, razões puramente jor-
nalísticas fizeram com que o SNI con-
cluísse que haviam obscuras relações 
sediciosas internacionais. 

Como foi dito no editorial daquela 
edição. a conclusão de que — por ter-
mos publicado em primeira não uma 
autocrítica de alguns ex-militantes ,-
pamaros — estamos sple-linancia-
dos por eles ultrapass de longe, as 

barras do ridículo". Se. por um lado 
a existência do pedido de informações 
constitui-se numa prova evidente dos 
obstáculos criados pelos organismos 
de segurança à atuação da Cooperati-
va. por outro, deixou seus dirigentes e 
associados tranqüilos de que o 
Coojornal cumpria com sua função de 
informar. O descontentamento dos or-
ganismos de segurança, portanto não 
era quanto à veracidade da informa-
ção e sim quanto ao tema. Conseqüen-
temente, o problema não era do jornal 

scontentes. 

1112S-"a" 

de censura, desde a clandestina, tra-
mada sabe-se lá em que gabinete, até 
a institucional. Mais importante do 
que isso, foi a sociedade que teve 
maior dificuldade de acesso à infor-
mação que teria. por direito que re-
ceber e. se fosse o caso. ignorar. 

Certamente quando 67 jornalistas 
fundaram a Cooperativa -- hoje o nú-
mero de sócios chega a 450 — eles não 
tinham noção das dificuldades que 
surgiriam em seu caminho. No entan-
to, a história da Cooperativa e dos 
próprios jornalistas brasileiros du-
rante todos esses anos afirmam a im-
portância de existência de organiza-
ções como essa. Atualmente existem 
cerca de uma dezena de cooperativas 
de jornalistas em todo o Pais que en-
frentam dificuldades semelhantes 



nas Trindade e El 
assinado a reportagem. Dois deles. 
Trindade e Rafael, justamente o pre-
sidente o secretario da Cooperativa. 
foram mandados para a cadeia e sol-
tos 17 dias apos. por força de um 
habeas-corpus. Cm ano e meio de-
pois. os quatro foram novamente con-
denados e mandados para a pris4o. 

Este processo teve pelo menos uma 
característica comum às pressões 
que se abai eran sobre a Cooperativa 
nas diversas épocas. Não podendo 
contestar a vera 'fdade das informa-
ções divulgadas elo jornal, os des-
contentes se valeram de atividades 
obscuras e das leis de exceção para 
deter a caminhada da Cooperativa e 
do Coojornal. Por outro lado, as mani-
festações dos diversos segmentos da 
sociedade em apoio à Cooperativa. 
por ocasião destes atos. demonstram 
que o público não admite mais qual-
quer restrição à livre circulação da 
informação, condição básica para 
qualquer regime que _e pretenda de-
mocrático. 

A Cooperativa dos Jornalis.as  acre-
dita estar colaborando 1. ara o apro-
fundamento desta grande e necessá-
ria discussão. apesnr de todos os pro-
blema:,  que enfrentou e continua en-
frentan. O relato aqui apresentado 
á apenas um capitulo da historia re-
cente da imprensa brasileira. Não . 
apenas uma empresa independente 
que teve suas atividades dificultadas 
nem uni jornal que sofreu todo o tipo 

Lamarca. A reação das autoridades 
militares foi imediata. O general Wal-
ter Pires. Ministro do Exercito divul-
gou nota oficial anuncian lo ue se-
riam tomadas medidas jurídicas con-
tra a Cooperativa. Elas não tarda-
ram. O próprio comandante do III 
Exército à época. general Antonio 
Bandeira, ordenou pessoalmente a 
abertura do inquérito contra os jorna-
listas responsáveis pela matéria. 

A abertura do inquérito não foi uma 
medida isolada. Continuou a pressão 
clandestina contra clientes da Coope-
rativa que tornou inviável a edição do 
terceiro número do anuário Ano 
Económico. Prós r sucesso editorial 
das duas primeiras edições da publi-
cação. o Ano Econômico ficou prati-
camente sem anunciantes para se-
quer cobrir os custos redacionais e 
gráficos do número 3. Ao mesmo tem-
po. foi frustrada a iniciativa de editar 
um grande jornal para o Banco Sul- 

pressões 
Tudo isto aconteceu no auge das 

queimas de bancas de revistas em to-
do o Pais. O Coojornal figurava entre 
as publicações cuja presença nas ban-
cas era motivo para os atentados. De-
zenas de bancas foram queimadas. 
enquanto bombas estouravam nas re-
lações de jornais alternativos e nas 
sedes de entidades de classe, provo-
cando uma CPI no Congresso Nacio-
nal. a CPI do Terror. Chamado a cola-
borar com esta atividade parlamen-
tar. o Diretor do Departamento de 
Policia Federal. general Moacir Coe-
lho, apresentou um desastrado relató-
rio sobre infiltração esquerdista na 
Imprensa que. felizmente. foi repu-
diado pela opinião pública. No fantás-
tico rol do general Coelho. figuravam 
dois associados da Cooperativa. O ex-
presidente José Antonio Vieira da Cu-
nha e o reportes Rafael Guimarães. 

Sobre o primeiro, o relatório diz: "Foi 
expulso da Argentina em 76 e exilado 
em Paris". O que se traduz numa 
mentira. pois Vieira da Cunha jamais 
havia estado na Argentina ou em Pa-
ris. Guimarães é "acusado" de estar 
sendo processado pela publicação dos 
documentos. 

Os quatro jornalistas do Coojornal 
— Elmar Bones. Osmar Trindade. 
Rosvita Saueressig e Rafael Guima-
rães — foram processadas com base 
no Código Penal Militar por prevari-
cação. corrupção ativa e publicação 
Indevida de documentos secretos. No 
julgamento da 2a  Auditoria Militar de 
Porto Alegre. realizado em julho de 

Assembléia de fundação da Cooperativa, 
em 74: em busca da independência 

ções encomendado pelo SNI. cujo con-
teúdo prima pela ficção imaginativa. 

O pedido pedia simplesmente que se 
investigasse as relações do Coojornal 
com os Tupamaros. partindo da supo-
sição de que aquele extinto grupo 
guerrilheiro uruguaio financiava o 
jornal da Cooperativa. As razões: 
uma edição extra do Coojornal sobre 
a situação política do Uruguai e da 
brasileira Flávia Schilling. uma re-
portagem feita em Paris em que um 
grupo de ex-tupamaros fazia uma au-
tocrítica sobre a luta Universindo 
Dias. Ou seja. razões puramente jor-
nalísticas fizeram com que o SNI con-
cluísse que haviam obscuras relações 
sediciosas internacionais. 

Como foi dito no editorial daquela 
edição, "a conclusão de que — por ter-
mos publicado em primeira não urna 
autocrítica de alguns ex-militantes tu-
pamaros — estamos sendo financia-
dos por eles ultrapassa, de longe, as 

barras do ridículo". Se. por um lado. 
a existência do pedido de informações 
constitui-se numa prova evidente dos 
obstáculos criados pelos organismos 
de segurança à atuação da Cooperati-
va, por outro, deixou seus dirigentes e 
associados tranqüilos de que o 
Coojornal cumpria com sua função de 
informar. O descontentamento dos or-
ganismos de segurança, portanto. não 
era quanto à veracidade da informa-
ção e sim quanto ao tema. Conseqüen-
temente, o problema não era do jornal 
e sim dos descontentes. 

A situação agravou-se em março de 
I 	. O Coojornal revelou em primei- 
ra mão os Documentos Secretos da 
Guerrilha, relatórios assinados pelo 
generais que corhandararn as opera-
ções Registro e Pajussara, que culmi-
naram na morte do Capitão Carlos 

Coojornal 
nas 

bancas, 
o início 

das 
pressões 

de censura, desde a clandestina, tra-
mada sabe-se lá em que gabinete, até 
a institucional. Mais importante do 
que isso. foi a sociedade que teve 
maior dificuldade de acesso à infor-
mação que teria, por direito que re-
ceber e. se fosse o caso. ignorar. 

Certamente quando 67 jornalistas 
fundaram a Cooperativa — hoje o nú-
mero de sócios chega a 450 — eles não 
tinham noção das dificuldades que 
surgiriam em seu caminho. No entan-
to. a história da Cooperativa e dos 
proprios jornalistas brasileiros du-
rant todos esses anos afirmam a im-
portância de existência de organiza-
ções como essa. Atualmente existem 
cerca de uma dezena de cooperativas 
ae jornalistas em todo o Pais que en-
frentam dificuldades semelhantes 
mas onde os jornalistas controlam 
seu próprio trabalho e colocam o inte-
resse jornalística acima de ingerên-
cias políticas ou meramente comer-
ciais. Essa colaboração, sem dúvida.. 
foi dada. 
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O que diz a categoria 
A condenação dos quatro jornalistas provocou uma série de 

manifestações de solidariedade não apenas dos diversos 
segmentos da sociedade mas principalmente de colegas de 

profissão. Nesta página, destacamos algumas destas 
manifestações publicadas em outros jornais que, acreditamos, 

refletem o pensamento dos jornalistas sobre a condenação. 

É melhor não explicar 

Liberdade ? 
Mala aberta sobre a cama. Nada 

pode ser esquecido. Nem o que veio. 
nem o que foi encontrado aqui. Nem 
os planos e mapas que não conduzi-
ram a coisa alguma. mas permitiram 
a aventura por caminhos e histórias 
ainda não conhecidos. 

Vai o caramujo que encontrei junto 
às rochas, vai ao som do mar cantan-
do em mei s ouvidos. o luar azulado a 
espuma das ondas. a estrela do mar 
que eu apenas sonhei. Vai o sonho ali-
nhavado na preguiça, os olhos nave-
gando tranqüilos nas velas azuis de 
outros olhos que Inventam poesia do 
faz-de-conta. Vai a saudade que mo-
rou comigo e me fez menina, mole-
que. soltando pandorga na prata. E to-
mando sorvete misturado com areia e 
fazendo castelos para recolher as se-
reias trazidas na madrugada pelo 
mar 

Vai a despreocupação. o braço sem 
marcas do relógio. o corpo sem mar-
cas do cansaço, o calendário sem 
marcas de lágrimas. Vai tudo para 
ocupar lugar num dos baús, para ado-
çar outros momentos. outras noites 
sem luar, outras histerias sem mar. 

Numa outra mala, para ser aberta 
logo na chegada, vai a minha vergo-
nha. o meu constrangimento. Não por 
estar aqui. agora. Mas por ter estado 
sempre, aqui ou em outro lugar qual-
quer, protegido pela fantasi brin-
cando com palavras, percorrendo flo-
res e estrelas, fugindo do real. enirere-
dando pelos meus becos, interiores 
para me refugiar nos meus próprios 
abraços. 

Vergonha de estar ausente, quando 
a história Ia sendo escrita. E eu des-
cubro Isso agora. Na liberdade que eu 
pensava ter. nos braços em que eu 
imaginava soltos, nos lábios que eu 
pensava meus. na  verdade que eu 
Uereditava tocar. 

Não, eu devo ter estado sempre 
afastado dela, preguiçosamente ati-
rada em alguma rede, vendo o tempo 
passar Eu devo ler usado sempre os 
óculos ,:-de-rosa que me pareciam 
repugnaátes na :nentIra do outro. Se 
na verdade merece punição, se o tra-
balho correto de quatro jornalistas 
justifica prisão, eu devo ter falhado o 

E tenho vergonha (asso. Vergonha 
de ter estado comodamente protegida 
enquanto eles sondavam a realidade. 
enquanto abriam baús, afastavam a 
poeira. enquanto realizavam um tra-
balho dos mais Important,  s. Tão im-
po.-tante que lhes va'eu o prêmio mais 
significativo do jornalismo brasileiro. 
Mas lhes valeu também a prisão. 

Ou eles estão na prisão para me 
mostrar que a minha liberdade é um 
faz-de-conta e que. se  hoje estou aqui. 
recolhendo espumas enluaradas. se  
amanhã posso estar em outro lu-

.. gar,presa a um relógio, se eu vou e 
ia tranqüilidade, e ape-
ho sabido me encolher 

Sou Jornalista há mais de trinta anos. e a 
Isto. bem como à generosidade dos julga-
dores, atribuo ter recebido agora o galar-
dão de 2" lugar em crônica no concurso da 
ARI e da Caixa Económica Estadual. Ouço 
dizer que sou jornalistas há mais de cem 
anos, pois meu pal. Eduardo. e meu avô 
Gaspar. também pertenciam ao oficio. E 
se estranharem a hipérbole. acrescento 
que dois de meus filhos também são Jorra-
listas. E. para aumentar a estranheza, In-
formo que não digo essas palavras apenas 
para os senhores. mas também para meu 
neto que está para nascer em abril próxi-
mo. 

Para exercer convenientemente nossa 
profissão, além das qualidades. digamos. 
Instrumentais. como o razoável conheci-
mento da lingua. boa memória, poder de 
associar Idéias. etc.. é preciso um acurado 
senso de Justiça. A palavra "Imparcialida-
de" não diz tudo. Se nas situações normais 
da vida é relativamente úu 11 ser imparcial 
, existem aquelas que é impossível. Por 
exemplo: meu avô. na  qualidade de mem-
bro da diretoria do Partenon Literário. fez 
as campanhas da abolição e da República. 
Agora acompanhem meu raclocinio. Entre 
a monarquia parlamentar e a república 

Pelo menos quatro jornalistas ganchos. 
do "CooJornai". não puderam assistir á 
longa e Inócua exposição do presidente 
João Figueiredo sobre a crise mundial. El-
mar. Raiael. Rosvita e Trindade 
encontram-se no presídio, passando por 
um periodo de adaptação, a fim de apren-
derem a viver em sociedade. Principal-
mente numa sociedade em processo de 
abertura democrática. Não. eles não fo-
ram condenados pela Justiça brasileira. 
não foram submetidos a um tribunal pela 
acusação de crime de imprensa. Foram 
condenados por um tribunal de exceção. 
cuia ação deveria estar restrita aos cri-
mes militares e aos chamados de seguran-
ça nacional. Isto é. fornecer documentos 
secretos ao inimigo. repassar Informações 
sigilosas sobre o territorio pátrio aos co-
munistas do Leste. 

O Presidente. em palpos de aranha. viu- 

ollgárquica é fácil ser Imparcial. Há prós e 
contras. Mas entre a abolição e a escrava-
tura, a neutralidade é quando não um cri-
me. um  erro grosseiro. E dever de qual-
quer Jornalista bem formado tomar parti-
do contra a escravidão. Não e pois o subs-
tantivo abstrato "Imparcialidade". que es-
gota a situação. Em vez disso diremos que 
o Jornalista deve ter, acima de tudo. um  
firme compromisso com a verdade. 

Mas ninguém é ckno da verdade. jorna-
lista ou não. Somos todos humanos e 
fali vels; a busca da verdade quotidiana e 
sua transmissão ao público é quase um ato 
de atletismo. Cito Montalgne: "Eu digo a 
verdade, não toda.a verdade, mas tanto 
quanto eu ouso dizer, E quanto mais enve-
lheço. mais eu ouso". Quando cEse desas-
sombro que flui da paz de espirito vem ce-
do, tanto melhor. Nestes dias, em que tão 
grande fatia do mundo oscila entre demo-
cracias relativas e ditaduras descaradas. 
os comunicadores são freqüentemente 
perseguidos. Mas quando a condenação é 
por dizer a verdade, este. meu neto. é o 
maior galardão. 

Carlos Rafael Gulmaraens 
(Correio do Povo) 

chefes são intocáveis e se constituiram nu-
ma casta especial em linha sucessória mo-
nárquica. Os quatro Jornalistas foram con-
denados por que revelaram a verdade nua 
e crua, por que não usaram de meias-
palavras nem de mei.: verdades, como 
fez o próprio Presidente diante das câma-
ras de televisão. Simplesmente disseram a 
verdade consabida, apenas com detalhes 
mais ricos para uma boa compreensão da 
história dos dias que estamos vivendo. 

Além do mais. os quatro Jornalistas fu-
ram competentes, executaram com rara 
maestria sua tarefa de Informar dentro da 
realidade, sem distorções. sem escamo-
tear nada aos olhos do pagador de impos-
tos. Por outro lado. não teriam sido presrq 
se tivessem mentido. Isto é visto ciaria-
mente em todos os meios de comunicação 
do Pais através da boca dos ministros da 
área econômica. e não só. sem que nin 

Competência 
Li no Rio a noticia da prisão da Rosvita. 

do Elmar. do Rafael e do Trindade. E fi-
quei pensando como na demência brasilei-
ra as coisas tem uma lógica. Os quatro jor-
nalistas estão sendo punidos porque foram 
jornalistas. E foram condenados porque 
desempenharam sua função profissional 
que e desencavar fatos e publica-los. Não 
mentiram e não difamaram. Neste caso. 
estariam pervertendo a sua função. como 
o militar que em vez de ser militar vai es-
pionar ou tocar bomba nos seus conterrâ-
neos está pervertendo a sua. Os Jornalistas 
foram jornalistas. Seu "crime" foi contra 
uma lei que é uma monstruosidade 112r:di-
ca e que sozinha desinente toda a ideia da 
.ibertura. Na medida que se proclama que 
estamos numa democracia, a LSN é uma 
lei subversiva. A lei é que devia estar na 
cadela. Mas os Jornalistas forani Jornalis-
tas. Não foram assaltantes. nem terroris-
tas, nem ministros da área econômica. Fo-
ram Jornalistas. E como deram um furo de 
reportagem, enriquecendo o nosso conhe-
cimento da história do Pais, foram jorna-
listas competentes. Estão na cadeia por-
que foram competentes. Ai entra a deli-
rante lógica destes r11.2.s. Na hora da pior 
crise da competência nacional, pune-se a 
competência. Não é preciso multa imagi-
nação para projetar o alcance desta lógi-
ca. Todas as pessoas que no Brasil fazem 
bem o seu trabalho. do JoãozInho Trinta ao 
sapateiro da esquina, estariam ameaça-
das. Na competência de qualquer uni esta-
ria uma critica implícita à incompetência 
dominante. Claro que a competência da 
Imprensa é a que mais incomoda porque a 
competência da Imprensa é a verdade, a 
primeira vitima dos incompetentes. Mas 
olhe ai: mesmo que vocé seja bom em cus-
pir em lata, passe a errar o alvo mais se-
guido. Ou voce pode ser processado. 

A Rosvita tem dois filhos pequenos. O 
Rafael e o Trindade vão ser pais por esses 
dias, Isto não é apt !ação sentimental. E só 
para sublinhar o absurdo de estarem qua-
tro pessoas que não representam perigo 
nenhum para a sociedade privados de sua 
liberdade e privando quem precisa delas 
da sua presença. por força de uma lei que 
não devia existir. Não foram marginais. 
Estavam exercendo uma das profissões 
mais públicas que existe. E com compe-
tência. Mesmo que seu crime tenha sido 
apenas a competência. bem que caberia 
uma certa tolerância. Para não ficar a 
idéia de que o regime os puniu por despei-
to. 

Luís Fernando Veríssimo (Zero Hora 

zerarri naquela noite: sorriam constrangi-
dos diante dos dados que os ministros pre-
sentes haviam redigido. 

Vivemos numa democracia estranha. 
onde se houve dizer que tal escândalo ou 
crime não deve ser esclarecido, se quiser-
mos salvar esse regime de liberdade e de 
respeito aos direitos do homem. Onde pe-
dir uma CPI para o SNI significa, no enten-
dimento dos réus. uma gratuita provoca-
ção contra os poderosos que se Julgam aci-
ma do bem e do mal. Onde estamos cansa-
dos de palavras otimistas na hora do afo-
gamento. Os quatro Jornalistas sem que o 
Presidente se desse conta. . conseguiram 
que o Rio Grande em peso sorrisse na hora 
da falta presidencial. 

A Lei de Segurança Nacional, esse ex-
crescência jurídica num pais que se diz 
com vocação democrática. . vai prosse- 
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O que diz a categoria 

E melhor não explicar 

Liberdade ? 
Mala ai-  .rta sobre a cama. Nada 

,00de ser esquecido. Nem o que velo. 
nem o que foi encontrado aqui. Nem 
os planos e mapas que não conduzi-
ram a coisa alguma, mas permitiram 
a aventura por caminhos e histórias 
ainda não conhecidos. 

Vai o caramujo que encontrei junto 
às rochas, vai ao som do mar cantan-
do em meus ouvidos. o luar azulado a 
espuma das ondas, a estrela do mar 
que eu apenas sonhei. Vai o sonho ali-
nhavado na preguiça. os olhos nave-
gando tranqüilos nas velas azuis de 
outros olhos que Inventam poesia do 
faz-de-conta. Vai a saudade que mo-
rou comigo e me fez menina, mole-
que, soltando pandorga na praia. E to-
mando sorvete misturado com areia a 
fazendo castelos para recolher as se-
reias trazidas na madrugada pelo 
mar. 

Vai a despreocupação. o braço sem 
marcas do relógio. o corpo sem mar-
cas do cansaço, o calendário sem 
marcas de lágrimas. Vai tudo parà 
ocupar lugar num dos baús, para ado-
çar outros momentos, outras noites 
sem luar, outras histórias sem mar. 

Numa outra mala, para ser aberta 
logo na chegada, vai a minha vergo-
nha, o meu constrangimento. Não por 
estar aqui, agora. Mas por ter estado 
sempre, aqui ou em outro lugar qual-
quer. protegido pela fantasia. brin-
cando com palavras, percorrendo flo-
res e estrelas, fugindo do real, envere-
dando pelos meus becos. Interiores 
para me refugiar nos meus próprios 
abraços. 

Vergonha de estar ausente, quando 
a história ia sendo escrita. E eu des-
cubro isso agtra. Na liberdade que eu 
pensava ter, nos braços em que eu 
imaginava soltos, nos lábios que eu 
Pensava meus, na verdade que eu 
acreditava tocar. 

Não, eu devo ter estado sempre 
afastado dela, preguiçosamente ati-
rada em alguma rede. vendo o tempo 
passar. Eu devo ter usado sempre os 
óculos cor-de-rc,J que me pareciam 
'repugnantes na mentira do outro. Se 
na verdade merece punição, se o tra-
balho correto de quatro jornalistas 
ju.c.'ifica prisão, eu devo tu' falhado o 

E tenho vergonha disso. Vergonha 
de ter estado comodamente protegida 
enquanto eles sondavam a realidade, 
enquanto abriam baús. afastavam a 
poeira. enquanto realizavam um tra-
balho dos mais importantes. Tão im-
portante que lhes valeu o prêmio mais 
significativo do jornalismo brasileiro. 
Mas lhes valeu também a prisão. 

Ou eles estão na prisão para me 
mostrar que a minha liberdade é um 
faz-de-conta e que. se  hoje estou aqui. 
recolhendo espumas enluaradas, se 
amanhã posso estar em outro lu-
gar,presa a um relógio, se eu vou e 
volto com certa tranqüilidade, é ape-
nas porque tenho sabido me encolher 
dentro dos limites que me foram im-
postos. E. o que é mais grave: encolhi-
da, espremida, tenho chegado a acre-
ditar na minha liberdade. 

Ivette Brandallse 
(Folha da Tarde) 

Sou jornalista há mais de trinta anos, e a 
isto, bem como à generosidade dos julga- 
dores, atribuo ter recebido agora o galar- 
dão ri^ 20  lugar em crônica no concurso da 
ARI e da Caixa Econômica Estadual. Ouço 
dizer que sou jornalistas há mais de cem 
anos, pois meu pal. Eduardo. e meu avó. 
Gaspar. também pertenciam ao ofício. E 
se estranharem a hipérbole. acrescento 
que dois de meus filhos também são Jorna-
listas. E. para aumentar a estranheza. In-
formo que não digo essas palavras apenas 
para os senhores. mas também para meu 
neto Ne está para nascer em abril próxi-
mo. 

Para exercer convenientemente nossa 
profissão. além das qualidades, digamos. 
instrumentais, como o razoável contez_i-
mento da língua, boa memória, poder de 
associar Idéias. etc., é preciso um acurado 
senso de justiça. A palavra "Imparcialida-
de" não diz tudo. Se nas situações normais 
da vida é relativamente fácil ser imparcial 
. existem aquelas que é impossível. Por 
exemplo: meu avô, na qualidade de mem-
bro da diretoria do Partenon Literário, fez 
as campanhas da abolição e da República. 
Agora acompanhem meu raciocínio. Entre 
a monarquia parlamentar e a república 

Pelo menos quatro Jornalistas gaúchos. 
do "Coojornal". não puderam assistir à 
longa e inócua exposição do presidente 
João Figueiredo sobre a crise mundial. El-
mar. Rafael. Rosvita e Trindade 
encontram-se no presídio. passando por 
um período de adaptação, a fim de apren-
derem a viver em sociedade. Principal-
mente numa sociedade em processo de 
abertura democrática. Não, eles não fo-
ram condenados pela Justiça brasileira, 
não foram submetidos a um tribunal pela 
acusação de crime de imprensa Foram 
condenados por um tribunal de exceção. 
cuja ação deveria estar restrita aos cri-
mes militares e aos chamados de seguran-
ça nacional, isto é, fornecer documentes 
secretos ao inimigo. ropassar informações 
sigilosas sobre o território pátrio aos co-
munistas do Leste. 

O Presidente, em palpos de aranha, viu-
se obrigado a dizer ao país espantado. 
diante de todo o seu fiel Ministério, por que 
estamos Insolventes, por que nossa infla-
ção não baixa, por que desvalorizamos o 
cruzeiro, por que não punimos os subversi-
vos que dilapidam o erário nacional, por 
que o SNI fala tão grosso e por que os seus 

ollgárquica é fácil ser Imparcial. Há prós e 
contras. Mas entre a abolição e a escrava-
tura. a neutralidade é quando não um cri-
me. um  erro grosseiro. É dever de qual-
quer jornalista bem formado tomar parti-
do contra a escravidão. Não é pois o subs-
tantivo abstrato "imparcialidade", que es-
gota a situação. Em vez disso diremos que 
o jornalista deve ter, acima de tudo, um 
firme compromisso com a verdade. 

Mas ninguém é dono da verdade, jorna-
lista ou não. Somos todos humanos e 
falíveis; a busca da verdade quotidiana e 
sua transmasão ao público é quase um ato 
de atletismo. Cito Montaigne; "Eu digo a 
verdade, não toda.a verdade. mas tanto 
quanto eu ouso dizer. E quanto mais enve-
lheço, mais eu ouso". Quando esse desas-
sombro que flui da paz de espírito vem ce-
do. tanto melhor. Nestes dias. em que tão 
grande fatie do mundo oscila entre demo-
cracias relativas e ditaduras descaradas, 
os comunicadores são freqüentemente 
perseguidos. Mas quando a condenação é 
por dizer a verdade. este, meu neto, é o 
maior galardão. 

Carlos Rafael Gulmaraens 
(Correio do Povo) 

chefes são intocáveis e se constituíram nu-
ma casta especial em linha sucessória mo-
nárquica. Os quatro jornalistas foram con-
denados por que revelaram a verdade nua 
e crua, por que não usaram de meias-
palavras nem de melas-verdades, como 
fez o próprio Presidente diante das câma-
ras de televisão. Simplesmente disseram a 
verdade consabida. apenas com detalhes 
mais ricos para uma boa compreensão da 
história dos dias que estamos vivendo. 

Além do mais. os quatro jornalistas fo-
ram competentes, executaram com rara 
maestria sua tarefa de informar dentro da 
realidade. sem distorções. sem escamo-
tear nada aos olhos do pagador ae impus 
tos. Por outro lado, não teriam sido presos 
se tivessem mentido. Isto é visto ciaria-
mente em todos os meios de comunicação 
do Pals, através da boca dos n fristros da 
área econômica, e não só. sen.' que nin-
guém seja condenado e preso. Assim per-
deram os quatro jornalistas a palavra do 
Presidente da República, quando este pro-
curava mostrar o quanto é duro tirar um 
Pais da ditadura, trazendo-o para a demo-
cracia. Eles não entenderiam, mas pode-
riam fazer o que milhões de brasileiros fl- 

Cometência 
Li no Rio a noticia da prisão da Rosvita. 

do Elmar. do Rafael e do Trindade. E fi-
quei pensando como na demência brasilei-
ra as coisas tem uma lógica. Os quatro jor-
nalistas estão sendo punidos porque foram 
jornalistas. E foram condenados porque 
desempenharam sua função profissional 
que é desencavar fatos e publica-los. Não 
mentiram e não difamaram. Neste caso. 
estariam pervertendo a sua função. como 
o militar que em vez de ser militar vai es-
pionar ou tocar bomba nos seus conterrâ-
neos está pervertendo a sua. Os jornalistas 
foram jornalistas. Seu "crime" foi contra 
uma lei que é uma monstruosidade Jurídi-
ca e que sozinha cif diante toda a Ide': da 
Abertura. Na medida que se proclama 4ue 
estamos numa democracia. a L.SN é uma 
lei subversiva. A lei é que devia estar na 
cadela. Mas os jornalistas foram jornalis-
tas. Não foram assaltantes, nem terroris-
tas. nem ministros da área econômica. Fo-
ram jornalistas. E como deram um furo de 
reportagem, enriquecendo o nosso conhe-
cimento da história do Pais. foram jorna-
listas competentes. Estão na cadeia por-
que foram competentes. Aí entra a deli-
rante lógica destes dias. Na hora da pior 
crise da competênci. nacional, pune-se a 
competência. Não e preciso multa imagi-
nação para projetar o alcance desta lógi-
ca. Todas as pessoas que no Brasil fazem 
bem o seu trabalho. do Joãozinho Trinta ao ' • 
sapateiro da esquina, estariam ameaça-
das. Na competência de qualquer um esta-
ria uma critica implícita à incompetência 
dominante. Claro que a competência da 
Imprensa é a que mais incomoda porque a 
competência da Imprensa é a verdade, a 
primeira vítima dos Incompetentes. Mas 
olhe aí: mesmo que você seja bom em cus-
pir em lata, passe a errar o alvo mais se-
guido. Ou voce pode ser processado. 

A Rosvita tem dois filhos pequenos. O 
Rafael e o Trindade vão ser pais por esses 
dias. Isto não é apelação sentimental. E só 
para sublinhar o absurdo de estarem qua-
tro pessoas que não representam perigo 
nenhum para a sociedade privados de sua 
liberdade e privando quem precisa delas 
da sua presença. por força de uma lei que 
não devia existir. Não foram marginais. 
Estavam exercendo uma das profissões 
mais públicas que existe. E com compe-
tência. Mesmo que seu crime tenha sido 
apenas a competência, bem que caberia 
uma certa tolerância. Para não ficar a 
idéia de que o regime os puniu por despei-
to. 

LuLs Fernando Veríssimo (Zero Hora 

zeram naquela noite: sorriam constrangi-
dos diante dos dados que os m3zistros pre-
sentes haviam redigido. 

Vivemos numa democracia estnnha. 
onde se houve dizer que tal escândalo ou 
crime não deve ser esclarecido, se quiser-
mos salvar esse regime de liberdade e de 
respeito aos direitos do homem. Onde pe-
dir uma CPI para o SNI significa. no enten-
dimento dos réus. uma gratuita provoca-
ção contra os poderosos que se julgam aci-
ma do bem e do mal. Onde estamos cansa-
dos de palavras otimistas na hora do afo-
gamento. Os quatro jornalistas, sem que o 
"residente se desse conta. . conseguiram 
que o Rio Grande em peso sorrisse na hora 
da falta presidencial. 

A Lei de Segurança 'vacional, esse ex- 
crescência jurídica a- 	país que se diz 
com vocação democrs 	. vai prosse- 
guir fazendo vítimas. Po. ito, daqui para 
a frente. seria melhor poupar-se o Presi-
dente de dar explicações. Todos nós sabe-
mos de tudo. 

Josué Guimarães Folha de São Paulo) 
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Condenados pelos escândalos 
Quem atirou em Baungartem? A Imprensa. Quem 

endividou o pais, enterrou o dinheiro da Capem] 
em Tucum', levou 10% e manipula a opinião 
pública com recursos das estatais? Queriam 

os culpados. Já encontraram. Por Delmar Marques. 
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A culpa é da imprensa, apontam os 
generais, os políticos do Governo e, 
até mesmo, os jornalistas que os as-
sessoram, para apresentar apenas a 
verdade qt.% interessa ao poder cons-
tituído. Uma sucessão de escíandalos 
que se encadeiam formanao uma rede 
com muitos peixes provoca, como 
reação imediata, a abertura de inqué-
ritos" o enquadramento de profissio-
nais da imprensa ça, Lei de Segurança 
Nacional. A culpa é sempre da im-
prensa, a cadeia foi feita para os jor-
naliátas, não para os culpados pelos 
fatos que denunciam. 

A rede vai crescendo, colhe o.; en-
volvidos na intervenção na maio ca-
derneta de Poupança privada do País, 
a De lfin, condenada a transferir todas 
suas contas e resolver os problemas 
da CaixaEconômica Federal, que des-
viou os recursos depositados no siste-
ma financeiro habitacional para ta-
par furos do orçamento do Governo. 
Novos peixes são amealhados quando 
são revelados as manobras na Pro-
consult. quando aparece claramente o 
esquema montado para burlar o re-
sultado das eleições do Rio de Janei-
ro. É preciso calar a imprensa, escon-
der a verdade. 

Nas suas malhas entram as autori-
dades econômicas que iludem e fal-
seiam enquanto conduzem o País ao 
Fundo Monetário Internacional, des-
valorizam o Cruzeiro, aumentam os 
impostos mais uma vez. Os jornalis-
tas vão em cima, entrevistam, discu-
tem, mostram a incoerência total en-
tre o que é dito num dia e fedo no ou-
tro. Incomodam os pode-osos e são 
perseguidos, ameaçados em seus em-
pregos, condenados em julgamentos 
primários. 

O caso Baumgarten jogou muitos 
na rede, todos desgostosos de estarem 
envolvidos em suas malhas e prontos 
a contratacar para atingir a imprensa 
que insistia com revelações. Aparece 
a verdadeira imagem de um País que 
antes surgia como em franca ascen- 
ção econômica nas páginas de "O 
Cruzeiro". Mas a revista não fazia 
jornalismo. A publicação mentia, pu- 
blicava matérias encomendadas e pa- 
gas e seus anunciantes eram entida-
des públicas convocadas pelo Sm iço 
Nacional de Informações. Seu diretor 
acabou assassinado por divergências 
com seus patrocinadores, que o acu- 
sam de manipular os recursos canali-
zados em proveito próprio. Alexandre 
Baumgarten deixa um dossiê, entre- 

tanto, revelando que a corrr alidade de 
informações entranha-se em áreas e 
executa serviços fora de sua alçada 
legal. Uma parte do esforço para es-
conder tudo, contagiar a opinião pú-
blica com informações falsas, come-
ça a surgir. 

Uma parte da imprensa permanece 
fiel à verdade, insiste em levantar o 
quadro completo. É preciso pressio-
nar , prender, enquadrar na lei que 
guarda os resquícios da fase ditato-
rial que manteve o País mergulhado 
nas trevas durante tantos anos. A re-
de começa a surgir claramente, a po-
pulaça o começa a interligar os fatos, 
o SNI, a revista O CRUZEIRO, uma 
empresa privada como a CAPE'vlI, 
antiga Caixa de Pecúlio dos Militares 
favorecida com contratos que não 
cumpre. 

e1,  Nen. •• • 
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As atividades da CAPEMI, hoje di-
versificadas entre o setor agropecuá-
rio, imobiliário, financeiro, começam 
a surgir. As irregularidades no con-
glomerado começaram a ser revela-
das há mais de 23 anos por um ex-
membro de seu conselho administra-
tivo, major Waldemar Torres. Falsifi-
cação de documentos para concessão 
de financiamento de US$ 3 milhões de 
dólares à Capemi Agropecuária e des-
vio de verbas dos segurados, dos 
quais 30% são militares, para o des-
matamente de Tucuruí. Mas o projeto 
fracassa e o dinheiro é perdido, enter-
rado na floresta. 

As ligações são muitas. Baumgar-
ten, o jornalista assassinado, teve sua 
revista tomada pela Capemi. Ele mo-
rava num apartamento do diretor da 
Delfim Ronald Levinsohn. e ruem 
era amigo. Um funcionário do institu- 

CEPALg) 

to Brasileiro de Desenvolvimento Flo-
restal (IBDF). Antonio Abissamara, 
facilitou os negócios da Capemi em 
Tucuruí e acabou como um dos pro-
prietários d 'O Cruzeiro. 

A Capemi, para desmatar Tucuruí, 
obteve um financiamento de 100 mi-
lhões de dólares do Banco Francr-. s 
Lasard Fréres com aval do Banco Na - 
cio nal de Crédito Cooperativo 
(BNCC). Não honrou e o banco foi 
obrigado a pagar. Falta crédito para 
a agricultura, mas o BNCC pode 
apoiar financeiramente a empresa 
controlada pelos militares da reser-
va. Com  a publicação do dossiê de 
Baumgarten, o Governo decretou in-
tervenção no grupo. A imprensa me-
xe, revira o caso, ata novas pontas. O 
ministro João Leitão de Abreu, da Ca- 
sa 	"indigna-se" com um edito- 
rial do jornal Estado de São Paulo e 
pede o enquadramento do seu diretor, 
Júlio Mesquita Neto, na Lei de Segu-
rança Nacional. 

Mansa Tupinambá, ex-funcionária 
da Embaixada do Brasil em Paris, 
quando o atual ministro do Planeja-
mento, Delfim Neto, era ministro, une 
outras pontas da rede. Delfim, o mi-
nistro, levou US$ 10 milhões de "gor-
jeta" para aprovar o financiamento 
para Tucuruí. A sua embaixada era 
conhecida como a "10%". Mar. I jo-
ga na rede os podres de outro embai-
xador, Roberto Campos, do Brasil na 
Inglaterra e hoje senador da Repúbli-
ca, que fõra seu amante. Apenas um 
jornal publica, o semanário "Pas-
quim". Essa imprensa, essa impren-
sa, bradam os homens do poder. 

No sul, outra empresa controlada 
p,)r militares da reserva, o Montepio 
da Família Militar, é condenada pela 
justiça a pagar o prometido "soldo de 

• coronel" às viúvas de seus associados 
que recebem pensões inferiores a tnil 
terço do salário mínimo O grupo que 
controla o Banco Sulbrasileiro, for-
madc pela junção de três bancos, gra-
ças ao favorecimento dos governan-
tes, começa a ser amei. çado. E culpa 
a imprensa. No Banco Go Estado do 
Rio Grande do Sul (BANRISUL), apa-
rece o grande prejuízo resultante do 
favorecimento de créditos às empre-
sas de filiados ao PDS e à Companhia 
Jornalística Caldas Júnior. 

O diretor da Caldas Júnior, Breno 
Caldas, proprietário dos jornais Cor-
reio do Povo e Folha da Tarde e da rá-
dio e TV Guaiba, que até então sem-
pre apoiara o Governo publicando 
apenas a ver.ilia de interesso das auto-
ridades, inverte sua linha editorial. 
Começam, então, a surgir os descala- 
bros da administração pública gaú-
cha, o endividamento do Estado, os 
prejuízos das empresas de economia 
mista. A imprensa incomodando, jo-
gando novos peixes na rede, parte de-
la debatendo-se, inclusive, em suas 
malhas. 

Enquanto os assassinos, os que se 
locupletam com os recursos públicos, 
os falsificadores, os administradores 
que endividaram o Pais seguem im-
punemente, é providenciada a prisão 
de quatro jornalistas gaúchos. Afinal. 
com  tantos escàndalos assim, alguém 
tinha mesmo que ir para a cadeia. 
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Todo material escolar para 
voltar às aulas está na CEPAL. 
Livros, cadernos, tênis, abrigos 

pelos preços mais baixos 
Com a qualidade que só uma cooperativa 

pode oferecer.  
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Todo material escolar para 
voltar às aulas está na CEPAL. 
Livros, cadernos, tênis, abrigos 

pelos preços mais baixos. 
Com a qualidade que só unia cooperativa 

pode oferecer. 
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Condenados pelos escândalos 
Quem atirou em Baungartem? A Imprensa. Quem 

endividou o pais, enterrou o dinheiro da Caperni 
em Tucurul, levou 10% e manipula a opinião 
pública com recursos das estatais? Queriam 

os culpados. Já encontraram. Por Delmar Marques. 

Se A 6ENTe -inveSse -• ,J 	 --, 
si 	ATIRADO Bom BA NO ----) 

,- 	RIOCENTRO, SE A ENT-e-- 	, , 
TIvESSE IZOudADo NA cADERNE-TA - 

A culpa é da imprensa, apontam os 
generais, os políticos do Governo e. 
até mesmo, os jornalistas que os as-
sessoram. para apresentar apenas a 
verdade clife interessa ao poder cons-
tituído. Uma sucessão de enáadalos 
que se encadeiam formando uma rede 
com muitos peixes provoca, como 
reação imediata, a abertura de inqué-
ritos e o enquadramento de pi ofissio-
nais da imprensa 4ia Lei de Segurança 
Nacional. A culpa é sempre da im-
prensa, a cadeia foi feita para os jor-
nalistas, não para os culpados paios 
fatos que denunciam. 

A rede vai crescera°, colhe os en-
volvidos na intervenção na maior ca-
derneta de itoupança privada do Pais. 
a Delfin, condenada a transferir todas 
suas contas e resolver os problemas 
da CaixaEconômica Federal, que des-
viou os recursos depositados no siste-
ma financeiro habitacional para ta-
par furos do orçamento do Governo. 
Novos peixes são amealhados quando 
são reveiados as rr. anobras na Pro-
consult, quando aparece claramente o 
esquema montado para burlar o re-
sultado das eleições do Rio de Janei-
ro. É preciso calar a imprensa. escon-
der a verdade. 

Nas suas malhas entram as autori-
dades econômicas que iludem e fal-
seiam enquanto conduzem o País ao 
Fundo Monetário Internacional, des-
valorizam o Cruzeiro, aumentam os 
impostos mais uma vez. Os jornalis-
tas vão em cima, entrevistam. discu-
tem, mostram a incoeréncia total en-
tre o que é dito num dia e feito no ou-
tro. Incomodam os poderosos e são 
perseguidos. ameaçados em seus em-
pregos, condenados em julgamentos 
primários. 

O caso Baumgarten jogou muitos 
na rede, todos desgostosos de estarem 
envolvidos em suas malhas e prontos 
a contratacar para atingir a imprensa 
que insistia cem revelações. Aparece 
a verdadeira ..magem de um Pais que 
antes surgia corno em franca ascen-
çâo econômica nas páginas de "O 
Cruzeiro". Mas a revista não fazia 
jornalismo. A publicação mentia. pu-
blicava matérias encomendadas e pa-
gas e seus anunciantes eram entida-
des públicas convocadas pelo Sera iço 
Nacional de Informações. Seu diretu-
acabou assassinado por divergéncias 
com seus patrocinadores. que o acu-
sam de manipular os recursos canali-
zados em proveito riróprio. Alexandre 
Baumgarten deixa um dossiê. entre- 

to Brasileiro de Desenvolvimento Flo-
restal (IBDFa Antonio Abissamara. 
facilitou os negócios da Capemi em 
Tucurui e acabou como um dos pro-
prietários d 'O Cruzeiro. 

A Capemi. para desmaiar Tucurui. 
obteve um financiamento de 100 mi-
lhões de dólares do Banco Francês 
Laaard Fre res com aval do Banco Na-
cional de Credito Cooperati. 
iBNCO. Não honrou e o banco foi 
obrigado a pagar. Falta crédito para 
a agricultura, mas o BNCC pode 
apoiar financeiramente a empresa 
controlada pelos militares da reser- 
va. Com a publicaçÃo do dossiê de 
Baumgarten. o Governo decretou in-
t nivenção no grupo. A imprensa me- 
xe, revira o caso. ata novas pontas. O 
ministro João Leitão de Abreu. da Ca-
sa Civil. "indigna-se" com um edito- 
rial do jornal Estado de São Paulo e 
pede o enquadramento do seu diretor. 
Júlio Mesquita Neto. na Lei de Segu-
rança Nacional. 

Mansa Tupinamba. ex-funcionaria 
da Embaixada do Brasil em Paris, 
quando o atual ministro do Planeja-
mento. Delfim Neto, era ministro, une 
outras pontas da rede. Delfim. o mi-
nistro, levou US$ 10 milhões d "gor-
jeta" para aprovar o financiamento 
para Tucurui A sua embaixada era 
conhecida como a "10c,', ". Mansa jo-
ga na rede os podres de outro embai-
xador, Roberto Campos, do Brasil na 
Inglaterra e hoje senador da Repúbli-
ca, que fôra seu amante. Apenas um 
jornal publica. o semanário "Pas-
quim". Essa imprensa, essa impren-
sa. bradam os homens do poder. 

No sul, outra empresa controlada 
por militares da reserva. o Montepio 
da Família Militar, é condenada pela 
justiça a pagar o prometido "soldo de 
coronel" às viuvas de seus associados 
que recebem pensões inferiores a urh 
terço do salário mínimo. O grupo que 
controla o Banco Sulbrasileiro, for-
mado pela junção de três bancos, gra-
ças ao favorecimento dos governan-
tes. começa a ser ameaçado. E culpa 
a imprensa. No Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul (BANRISUL), apa-
rece o grande rai - juizo resultante do 
tavorecimento de créditos às empre-
sas de filiados ao PDS e à Companhia 
Jornalística Caldas Júnior. 

O diretor da Caldas Júnior, Breno 
Caldas, proprietário dos jornais Cot. 
raio do Povo e Folha da Tarde e da rá-
dio e TV Guaiba, que até então sem-
pre apoiara o Governo, publicando 
apenas a versão de interesse das auto-
ridades, inverte sua linha editorial. 
Começam, então, a surgir os descala-
bros da administração pública gaú-
cha, o endividamento do Estado, os 
prejuízos das empresas de economia 
mista. A imprensa incomodando, jc-
gando novos peixes na rede, parte de-
la debatendo-se, inclusive, em suas 
malhas. 

Enquanto os assassinos, os que se 
locupletam com os recursos públicos, 
os falsificadores, os administradores 
que endividaram o Pais seguem im-
punemente, é providenciada a prisão 
de quatro jornalistas gaúchos. Afinal. 
com  tantos escândalos assim, alguém 
tinha mesmo que ir para a cadeia. 
Com  tantos peixões presos na onda da 
corrupção que emana do poder consti-
tuído, a corda tinna de estourar na 
parte mais fraca. Caíram quatro, ou-
tros estão ameaçados. Velas ao mar. 

tanto, revelando que a comunidade de 
informações entranha-se em áreas e 
executa serviços fora de sua alçada 
legal. Uma parte do esforço para es-
conder tudo, contagiar a opinião pú-
blica com informações falsas, come-
ça a surgir. 

Uma parte da imprensa permanece 
fiel à verdade, insiste em levantar o 
quadro completo. É preciso pressio-
nar , prender, enquadrar na lei que 
guarda os resquícios da fase ditato-
rial que manteve o País mergulhado 
nas trevas durante tantos anos. A re-
de começa a surgir claramente, a po-
pulação começa a interligar os fatos. 
o SNI. a revista O CRUZEIRO, uma 
er: 	sa privada como a CAPEM', 
anila, Caixa de Pecúlio dos Militares 
favorecida com contratos que não 
cin ipre 

As atividades da CAPEMI. hoje di-
versificadas entre o setor agropecuá-
rio, imobiliário, financeiro, começam 
a surgir. As irregularidades no con-
glomerado começaram a ser revela-
das há mais dai 23 anos por um ex-
membro de seu conselho administra-
tivo, major Waldemar Torres. Falsifi-
cação de documentos para concessão 
de financiamento de USE 3 milhões de 
dólares à Capemi Agropecuária e des-
vio de verbas dos segurados, los 
quais 30% são militares, para o des-
matamente de Tucurui. Mas o projeto 
fracassa e o dinheiro é perdido, enter-
rado na floresta. 

As ligações são muitas. Baumgar-
ten, o jornalista assassinado, teve sua 
revista tomada pela Capemi. Ele mo-
rava num apartamento do diretor da 
Delfin. Ronald Levinsohn, de quem 
era amigo. Um funcionário do Instilai- 
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"Liberdade de expressão, expressão 
de liberdade". Essa conclusão do 
Congresso dos Jornalistas Portugueses, 
realizado este ano, cai exatamente 
na realidade brasileira. No seu 
empenho pela informação, o jornalista 
tenta iluminar a sociedade. E a sua 
repressão é a repressão de toda a 
liberdade. 

O FATO SOLTO. 
A NOTICIA PRESA 

Eram 15h do último dia 25 de teve -
retro. uma sexta-feira. quando o ve-
reador Valneri Antunes. recém-eleitc 
pelo PDT. entrava no presidio femini-
no Madre Pelletier. em Porto Alegr. 
Ele, compondo uma comissão da Câ-
mara Municipal. visitava Elmar Bo-
nes. Rosvita Laux. Rafael Guima-
rãens e Osmar Trindade. presos um 
dia antes. Encontrou-os na sacada do 
presidio. e foi apresentado aos jorna-
listas ?ez. Imediatamente uma fra-
se - que resumiria em poucas pala-
vras o drama novamente vivido por 
toda uma categoria a partir da prisão 
de Rosvita. Rafael Trindade e El-. 
mar: 

- O fato está aqui. livre. Mas a 
noticia foi presa. 

• • •• -se à sua própria 
isódin do Vale  

na de cinco meses de prisão, a que fo-
ram condenados num processo resul-
tante da publicação. no Coojornal de 
fevereiro do ano de 1980. de relatórios 
considerados secretos pelo Exército. 
sobre a guerrilha do Vale da Ribeira. 
em São Paulo. e a perseguição final a 
Carlos Lamarca. na  Bahia. A publica-
ção originou um Inquérito Policial Mi-
litar. ordenado pelo então comandan-
te do 111° Exército. general Antônio 
Bandeira. na  área de Bagé. e que pro-
vocou abertura de processo. no qual 
os jornalistas respondiam por corrup-
ção prevaricação e publicação de do-
cunientos sigilosos e dv interesse das 
Forças Armadas. 

Considerada incompetente .a audito-
ria de Bage o processo foi transferido 
para a auditoria militar de Porto Me-

!)!)(1 dl ,  1(4H 
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pus concedido 23 dias depois pelo Su-
perior Tribunal Militar é que os dois 
também puderam aguardar o recurso 
elo liberdade. 

No último dia 23. no entanto. Elmar 
Bones da Costa foi surpreendido em 
seu serviço, depois de um lanche. com  
voz de prisão por agentes da Delega-
cia de Capturas. No dia seguinte, seus 
três companheiros se apresentavam 
na mesma delegacia. depois que lide-
res classistas e seu advogado. Marco 
Ttillo de Rose. conseguiram negociar 
com os policiais que. embora se tra-
tassem de pessoas com emprego e re-
sidência na cidade, pretendiam caça-
los na noite anterior. 

A partir da primeira prisão os jor-
nalistas ficaram sabendo que haviam 
sido julgados pelo Superior Tribunal 

imr 

ciai, que chega na cidade com dois ou 
três dias de atraso. A convocação não 
continha o nome das partes como ha-
bitualmente deveria constar e. tam-
bém contrariando o hábito, o juiz ne-
gou direito a sursis ( aguardai em li-
berdade), o último recurso a ser enca-
minhado ao Supremo Tribunal Fede-
ral (o que foi feito na última segunda-
feira), principalmente tratando-se de 
réus primários e com pena infcrior a 
um ano. 

Já no presídio Madre Pelletier. Os-
mar Trindade estranhou que a ordem 
de prisão, embora emanada de órgão 
militar, tenha sido encaminhada para 
execução por policiais civis. Ele tam-
bém vem estranhando. desde o início 
do processo. por que não responde-
ram pela Lei de Imprensa, ao invés 
da Lei de Segurança Nacional Fosse 



Durante torlo o verão D  ae  

sentença na gaveta.  ão 
repente a condenac 

na de cinco meses de prisão, a que fo-
ram condenados num processo resul-
tante da publicação. no Coojornal de 
tevereiro do ano de 1980. de relatórios 
considerados secretos pelo Exército. 
Pobre a guerrilha do Vale da Ribeira. 
em São Paulo. e a perseguição final a 
Carlos Lamarca. na  Bahia. A publica-
ção originou um Inquérito Policial Mi-
litar. ordenado pelo então comandan-
te do III° Exército. general António 
Bandeira. na  área de Bagé. e que pro-
vocou abertura de processo. no qual 
os jornalistas respondiam por corrup-
ção. peevat lcação e publicação de lio-
cumentos sigilosos e de interesse das 
Forças Armadas. 

Considerada incompetentea audito-
ria de Bagé o processo foi transferido 
para a auditoria militar de Porto Ale-
gre onde. a 4 de julho de 1981. os qua-
tro jornalistas foram condenados a 
cinco meses de prisão. Elmar e Rosvi-
ta estava grávida) conseguiram 
aguardar o julgamento do recurso em 
liberdade. mas Osmar e Rafael foram 
imediatamente conduzidos ao 
Presidio Central e. depois. ao  Madre 
Pelletier. Somente com habeas cor- 

pus concedido 23 dias depois pelo Su-
perior Tribunal Militar é que os dois 
também puderam aguardar o recurso 
em liberdade. 

No ultimo dia 23. no entanto. Elmar 
Bones da Costa foi surpreendido em 
seu serviço, depois de um lanche com 
voz de prisão por agentes da Delega-
cia de Capturas. No dia seguinte, seus 
três companheiros se apresentavam 
na mesma delegacia. depois que lide-
res classistas e seu advogado. Marco 
nino de Rose. conseguiram negociar 
com os policiais que. embora se tra-
tassem de pessoas com emprego e re-
sidência na cidade, pretendiam caçá-
los na noite anterior. 

A partir da primeira prisão os jor-
nalistas ficaram sabendb que haviam 
sido julgados pelo Superior Tribunal 
Militar, que os condenou por unanimi-
dade. em reunião no dia 9 de dezem-
bro último. mantendo a pena de cinco 
meses de prisão, devido à publicação 
de relatórios considerados sigilosos 
pelo Exército. 

Curiosamente. apenas o advogado 
dos jornalistas em Porto Alegre havia 
sido convocado atrases do Diário Ofi- 

ciai. que chega na cidade com dois eu 
três dias de atraso. A convocação não 
continha o nome das partes. como ha-
bitualmente deveria constar e. tam-
bém contrariando o hábito. o juiz ne-
gou direito a sursis ( aguardar em li-
berdade), o último recurso a ser enca-
minhado ao Supremo Tribunal Fede-
ral ( o que foi feito na ultima segunda-
feira), principalmente tratando-se de 
réus primários e com pena inferior a 
Mn ano. 

Já no presidio Madre Pelletier. Os-
mar Trindade estranhou que a ordem 
de prisão, embora emanada de órgão 
militar, tenha sido encaminhada para 
execução por policiais civis. Ele tam-
bém vem estranhando. desde o inicio 
do processo, por que não responde-
ram pela Lei de Imprensa, ao invés 
da Lei de Segurança Nacional. Fosse 
pela legislação que prevé delitcs de 
Imprensa, Rosvita e Rafael nunca te-
riam sido envolvidos, pois não fize-
ram e nem assinaram a. publicação 
dos relatórios. 

"Liberdade de expressão. expressão 
de liberdade". Essa conclusão do 
Congresso dos Jornalistas Portugueses. 
realizado este ano, cai exatamente 
na realidade brasileira. No seu 
empenho pela informação, o jornalista 
tenta iluminar a sociedade. E a sua 
repressão é a repressão de toda a 
liberdade. 

Eram 15h do ultimo dia 25 de feve-
reiro. uma sexta-feira. quando o ve. 
reador Valneri Antunes. recém-eleitc 
pelo PDT. entrava no presidio femini-
no Madre Pelletier. em Porto Alegre. 
Ele, compondo uma comissão da Câ-
mara Municipal, visitava Elmar 130--
nes. Rosvita Laux Rafael Guima-
rãens e Osmar Trindade. presos um 
dia antes Encontrou-os na sacada do 
presidio. e foi apresentado aos jorna-
listas. Fez. imediatamente. uma fra-
se --- que resumiria em poucas pala-
vras o drama novamente vivido por 
toda uma categoria, a partir da prisão 
de Rosvita. Rafael. Trindade e El-
mar: 

-- O fato está aqui. livre. Mas a 
notícia foi presa. 

Valneri referia-se à sua própria 
participação no episódio do Vale da 
Ribeira, e ao fato de que os quatro jor-
nalistas. acusados pela publicação de 
um relatório do Exército sobre a mes-
ma guerrilha, encontrarem-se num 
presídio, condenados por crime con-
tra a Segurança Nacional. 

Trindade. Elmor. Rafael e Rosvita. 
na  realidade, estão pagando (na pe- 



No trabalho, a surpresa 
de Elmar. Estava preso A prisão pegou de surpresa os quatro 

jornalistas. Afinal, haviam 
sido julgados em sessão secreta há dois 
meses, e nada sabiam. Depois. 
muitas negociações e a decisiva custódia 
da Assembléia, até ficar decidido: eles 
ficariam no Presidio Feminino. Aqui, a 
dura história da prisão. 

Tarde de quarta-feira. 23. O jorna-
lista Elmar Bones da Costa — assim 
como muitos profissionais — sal de 
seu emprego para fazer um lanche no 
Bar Pelotense. Encontra com amigos. 
Conversa. Despreocupado. retorna ao 
jornal Gazeta Mercantil, onde é re-
pórter. Alguém lhe avisa. "Estive-
ram aqui te procurando". Elmar não 
se preocupa. pensa no pessoal do jor-
nal A Platéia. de Livramento, do qual 
é diretor comercial. e que seguida-
mente lhe procuram em Porto Alegre 
para conversar. 

*0 serviço do dia foi pouco e o jorna-
lista já se.prepara para sair. quando é 
surpreendido por dois homens — um 
branco, outro mulato -- que se apre-
sentam como sendo da Delegacia de 
Capturas e lhe mostram um mandado 
de prisão da la Auditoria de Circuns 
crição Militar, que o havia condenado 
em nove de dezembro de 1982 a cinco 
meses de detenção. confirmando a 
sentença do julgamento realizado em 
julho de 1981. Surpresa é pouco para 
definir a situação de Elmar Bones. 
Depois de recomposto — do susto — 
ele pede explicações. Os policiais na-
da sabem para explicar. "São ordens 
superwres". diz um dos homens. 

Que fazer? Elmar decide acompa-
nhar os policiais, mas procura avisar 
os amigos que seus familiares e os de-
mais jornalistas acusados de "atenta-
rem contra o exército nacional, divul-
gando documentos sigilosos". neces-
sitam ser alertJdos. No mesmo final 
de tarde, os policiais procuram Ra-
fael Guimarães Filho em sua residên-
cia. mas ele está seguro. entrevistan-
do o governador do Estado. Amaral 
de Souza. no Palácio Piratini. e Os-
mar Trindade. que na sede do Coojor-
nal diz a um policial não conhecer es-
se tal Trindade. Rosvita dormiu tran-
qüilidade em sua residência. A polícia 
não a molestou, pois não sabia seu en-
dereço e nem onde estava trabalhan-
do. 

O titular João Candido Pasquale da 
Rosa procura distrair Elinar. Conver-
sa amenidades, oferece cafezinho e 
até chimarrão. Aos poucos começa a 
chegar a imprensa. As perguntas se 

o!umam e o próprio delegado de-
monstra não saber o que está aconte-
cendo. Se retira de sua sala — quando 
a imprensa já ocupa totalmente e 
caminha por outras salas. demons- 

trando certo grau de irritaçar O tele-
fone toca constantemente. Y Jita gen-
te quer saber o que acontec..... Dos de-
mais jornalistas que estão sendo pro-
curados. nenhuma noticia. 

Na realidade ninguém sabe o que 
está acontecendo. O que existe é ape-
nas um mandado de prisão que foi de-
cretado em dezembro de 1982. em 
Brasília, mas apenas no dia 23 de fe-
vereiro de 1983 — quase dois meses e 
meio depois — chega a Porto Alegre. 
Elmar Bones repetia constantemente 
que o processo era um absurdo. já que 
os fatos aconteceram há mais de dez 
anos e o próprio exército já os reco-
nhecia como verdadeiros. O delegado. 
por sua vez. deixava escapar a possi-
bilidade de ter havido negligência em 
Brasília. 

O presidente do Sindicato dos Jor-
nalistas. Lauro Hagemann. localiza. 
por telefone, o advogado Marco Tulio 
de Rose. encarregado de defender os 
quatro jornalistas. Este lhe diz que já 
está entrando em contato com o advo-
gado Jos'e Sepúlveda Pertence. em 
Brasília. que teria ficado responsável 
por acompanhar o caso junto ao Supe-
rior Tribunal Militar, O Secretário de 
Segurança interino. Jacques Nocchl. 
promete que naquela noite Elmar fi-
caria detido na ala administrativa do 
Presídio Central. mas que na manhã 
seguinte teria uma reunião com o ad-
vogado e o Superintendente dos Servi-
ços Penitenciários. Francisco Ara-
gon. para decidir um local melhor. 
Cogita-se do Madre Palletier. Chega a 
noticia que Rafael. Rosvita e Trinda-
de serão apresentados no dia seguinte 
e nue naquela noite repousariam em 
lugar seguro. As buscas cessam. 

O advogado Túlio de Rose entra rá-
pido — por volta de 22 horas na De-
legacia. Ele dá uma rápida entrevista 
à imprensa. Muito nervoso, mostra-se 
completamente surpreso com a deci-
são do STM. "Ninguém ouviu falar do 
julgamento. O STM. em determina-
dos casos, tem julgamentos secntos. 
mas não por um motivo como esse dos 
Jornalistas. Acredito que te . .ha sido o 
mais secreto de toda a história deste 
tribunal-. Já pensando no recurso ao 
Supremo Tribunal Federal. Após, 
reune-se com o delegado, o presidente 
do Sindicato e com Elmar, para deci-
dir onde o preso passaria a primeira 
noite. Elmar é imediatamente trans-
ferido para o Presídio Central. 

O secretário da 3ust1c 
"Não há prisão espec. 



o secretário da Justiça admite: 
"Não há prisão especial no Estado" 

Falta a cela especial. 
pegou de surpresa os quatro 
s. Afinal, haviam 

• dos em sessão secreta h dois 
nada sabiam. Depois, 
gociações e a decisiva custódia 
bléia, até ficar decidido: eles 
no Presídio Feminino. Aqui, a 
ória da prisão. 

a conversa com o presidente da Assembleia sobre a custodia e solidariedade dos poli ticos 

E começam 
Ao chegar no Presidio Central, por 

volta da meia-noite de quarta-feira. 
Eimar Bones da Costa. conhecido por 
Bicudo no melo jornalístico, foi obri-
gado a permanecer algum tempo na 
portaria, aguardando que determi-
nassem sua cela. Ali. à guiza de boas-
vindas, recebeu o alerta de um carce-
reiro que o aconselhou a ;)edir isola-
mento pois nos corredore.s trafegava 
80 por cento da massa carcerária os-
tentando os mais variados graus de 
periculosidade. 

- Vê se te trancam logo, que o am-
biente não e moleza. advertiu o carce-
reiro. 

Bicudo acabou sendo alojado numa 
saleta minúscula que servira — tem-
pos atrás — como cabine de projeção 
do cinema do presídio. Era uma sala 
de cerca de três por seis metros divi-
dida em dois compartimentos desni-
velados. ligados por um cavalete de 
madeira imitando uma escada. Pos-
suia uma ampla janela envidraçada. 
voltada para o portão do presídio. E 
estava localizada no segundo andar 
do prédio. acima do gabinete de dire-
tor João Gubert. 

Havia ainda uuas pequenas abertu-
ras na cela improvisada de onde se 
podia avistar o palco do cinema — e 
de onde exalava u n forte cheiro de 
mofo. que desencc:ajava a perma-
nência ali por mais interessante que 
pudesse ser o show musical que os 
presos assistiam no salão. 

No espaço reservado para Bicudo 
ainda havia uri banco, construido de 
tijolos e cimento. que lhe serviria de 
cama depois que providenciou um col-
chão. na  madrugada de quarta-feira 
ligando para um colega da Gazeta 
Mercantil que mora perto do presidio. 
no bairro Partenon. 

Na outra metade da cela já havia 
um hóspede do presidio. Napoleão 
Correa Barros Neto. um jovem que fi-
cou conhecido pelo Crime da Passare-
la do Moinhos de Vento ao ter morto 
um amigo. com  um golpe de caratê 
que jogou  a cabeça de sua vítima con-
tra a calçada. Nervoso com o movi:. 
mento registrado na cela, com visita 
de amigos e deputados a Bicudo. Na-
poleão se impacientou na quinta-
feira. Com  alguns privilégios, já que é 
advogado e tem direito à prisão espe-
cial. Napoleão conserva a perta de 
sua cela costumeiramente fechada 
por dentro para evitar o ingresso de 
presos comuns em seu eventual do-
micilio. 

negociações 
Ali tem fogão geladeira liquid 

cador e um aparelho de televisão. 
na  quinta-feira recebeu refeição 
viada por sua mãe. convidando Bi 
do a partilhar de seu almoço. 

Quando os deputados Eclea Gua 
li. José Paulo Biso! e Ruy Carlos 
termann chegaram por volta das 
horas e 30 minutos à cela de Bic 
encontrando-o ainda com as mes 
rias que usava na tarde anterio 
, .er preso. Napoleão saiu sorrate 
mente do local. 

Os deputados ficaram contrari 
com a cela destinada a :31cudo e 
também seria ocupada por Trin 
e Rafael. "O espaço é muito exi 
disse Bisol ao diretor do pres" 
"Não vi nenhuma caracteristic 
prisão especial neste cubic) 
acrescentava Ostermann. O dl 
Gubert que recebeu os parlam 
res. com  um sorriso nos lábios 
oferta de chá. tentou minimiza 
más condições do local. "Eles se 
dormir ali. Durante o dia podem 
cular livremente pelo jardim". 
ele enfrentando a argumentaçã 
deputados de que. neste caso, se 
expostos a riscos físicos partici( 
outros presos. "Lá fora as coisa 
dam Ião perigosas quanto aqui" 
sistiu Gubert. sorrindo. 

Enzjuanto Gubert divagavz. efli 
versas sobre o sistema penitenc 
gaúcho (mostrando-se espirit 
com a deputada Eclea. a quem 
para não se preocupar com pris 
pecial para professoras já que 
as celas do presidio feminino são 
viduais e especiais) o advogado 
co Tulio de Rose, defensor dos j 
listas, negociava a prisão especi 
ra seus clientes com o secr 
substituto de Justiça. Jacque • 
chi. Pela manhã. Nocchi promt 
de Rose e Lauro Haggemann 
dente do sindicato dos jornalis 
vereador do PMDB que iria 
guar as condições de infra-estr 
dos presídios gaúchos para sah 
de alojar os jornalistas. Mas n 
condia seu espanto pelo forma 
foram julgados. "Isto é muito 
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Falta a cela especial. 
E começam negociações 

Ao chegar no Presidio Central. por 
volta da meia-noite de quarta-feira 
Elmar Bones da Costa. conhecido por 
Bicudo no meio jornalístico foi obri-
gado a permanecer algum tempo na 
portaria, aguardando que determi-
nassem sua cela. Ali á guiza de boas-
vindas, recebeu o alerta de um carce-
reiro que o aconselhou a pedir isola-
mento pois nos corredores trafegava 
80 por cento da massa carcerária os-
tentando os mais variados graus de 
periculosidade. 

- Vê se te trancam logo, que c am-
biente não é moleza. advertiu o carce-
reiro. 

Bicudo acabou sendo alojado numa 
saleta minúscula que servira --- tem-
pos atrás — como cabine de projeção 
do cinema do presidio. Era uma sala 
de cerca de três por seis metros divi-
dida em dois compartimentos desni-
velados. ligados por um cavalete de 
madeira imitando ema escada. Pos-
suía uma ampla janela envidraçada. 
voltada para o portão do presidio. E 
estava localizada no segundo andar 
do prédio acima do gabinete do dire-
tor João Gubert. 

Havia ainda duas pequenas abertu-
ras na cela improvisada de onde se 
podia avistar o palco do cinema -- e 
de onde exalava um forte cheiro de 
moto, que desencorajava a perma-
nência ali por mais interessante que 
pudesse ser o show musical que os 
presos assistiam no salão. 

No espaço reservado para Bicudo 
ainda havia um banco, construido de 
tijolos e cimento que lhe serviria de 
cama depois que providenciou um col-
chão. na  madrugada de quarta-feira 
ligando para um colega da Gazeta 
Mercantil que mora perto do presidio. 
no bairro Partenon. 

Na outra metade da cela já havia 
um hóspede do presidio. Napoleão 
Corrêa Barros Neto um jovem que fi-
cou conhecido pelo Crime da Passare-
la do Moinhos de Vento ao ter morto 
um amigo com um golpe de caratê 
que jogou a cabeça de sua vitima con-
tra a calçada. Nervoso com o movi-
mento registrado na cela. com  visita 
de amigos e deputados a Bicudo. Na-
poleão se impacientou na quinta-
feira. Com  alguns privilégios, já que é 
advogado e tem direito à prisão espe-
cial. Napoleão conserva a perta de 
sua cela costumeiramente fechada 
por dentro para evitar o ingresso de 
presos comuns em seu eventual do-
micílio. 

Ali tem fogão geladeira. liquidifi-
cador e um aparelho de televisão. E 
na quinta-feira recebeu refeição en-
viada por sua mãe. convidando Bicu-
do a partilhar de seu almoço. 

Quando os deputados Eclea Guazel-
li. José Paulo Bisol e Ruy Carlos Os-
termann chegaram por volta das 15 
horas e 30 minutos à cela de Bicudo. 
encontrando-o ainda com as mesmas 
roupas que usava na tarde anterior ao 
ser preso. Napoleão saiu sorrateira-
mente do local. 

Os deputados ficaram contrariados 
com a cela destinada a Bicudo e que 
também seria ocupada por Trindade 
e Rafael. "O espaço é muito exíguo" 
disse Bisol ao diretor do presidio. 
"Não vi nenhuma característica de 
prisão especial neste cubículo". 
acrescentava Ostermann. O diretor 
Gubert que recebeu os parlamenta-
res. com  um sorriso nos lábios e a 
oferta de chá tentou minimizar as 
más condições do local. 'Eles só vão 
dormir ali. Durante o dia podem cir-
cular livremente pelo jardim", disse 
ele enfrentando a argumentação dos 
deputados de que. neste caso. seriam 
expostos a riscos físicos partidos de 
outros presos. "Lá fora as coisas an-
dam tão perigosas quanto aqui". in-
sistiu Gubert. sorrindo. 

Enquanto Gubert divagava em con-
versas sobre o sistema penitenciário 
gaúcho ( mostrando-sa espirituoso 
com a deputada Ecléa. a quem disse 
para não se preocupar com prisão es-
pecial para professoras já que todas 
as celas do presidio feminino são indi-
viduais e especiais) o advogado Mar-
co Tulio de Rose. defensor dos jorna-
listas, negociava a prisão especial pa-
ra seus clientes com o secretário 
substituto de Justiça Jacques Noc-
chi. Pela manhã. Nocchi prometera a 
de Rose e Lauro Ilaggemann. presi. 
dente do sindicato dos jornalistas e 
vereador ó" PMDB que iria averi-
guar as conti.-.''s de infra-estrutura 
dos presídios gaue.;os para saber on-
de alojar os jornalistas. Mas não es-
condia seu espanto pelo forma como 
foram julgados. "Isto é muito estra- 

nho". definia o secretário. "Se o jul-
gamento fosse no final de dezembro. 
às vesperas das ferias forenses quan-
do se engaveta tudo. às pressas. para 
aproveitar as ferias de janeiro eu en-
tenderia. Mas foi dia 9 de dezembro o 
julgamento. não dá para entender a 
falta de comunicação". 

Nocchi marcava nova reunião para 
a tarde de quinta-feira mas quando 
de Rose subiu ao 160  do edifício da rua 
Caldas Junior onde funciona o secre-
taria nada estava decidido ainda. 
" - Não temos prisão especial no Esta-
do". confessou Nocchi em meio às ne-
gociações . Foi ai que o advogado e 
vereador Werner Becker deixou-se to-
mar pela indignação. "Então como 
vão prendê-los se não há prisão espe-
cial? ?Quero que o senhor escreva is-
so que disse oficializando a inexistên-
cia de prisão especial no Rio Grande 
do Sul". desafiou Becker. Nocchi 
sentiu-se ofendido em seu próprio ga-
binete e as negociações terminaram. 
nesta segunda reunião, sem um resul-
tado prático. Foi necessária assim 
uma terceira reunião — enquanto 
Rosvita Sauressig. Rafael Guimarães 
e Osmar Trindade permaneciam pro-
tegidos em sua liberdade no gabinete 
da vice-presidente da Assembléia Le-
gislativa. Ecléa Guazelli. 

Por volta das 17 horas circUlaria 
uma nova informação no gabinete re-
pleto de políticos. jornalistas e perso-
nalidades como o presidente regional 
da OAB. Mariano Beck que prometia 
desencadear vigorosa campanha pela 
revogação ou revisão da LSN. A nova 
informação transmitida pelo jornalis-
ta Flávio Alcaraz Gomes. preso no 
presidio Central. ao jornal Zero Hora. 
dava conta que. naquele momento. 
Bicudo estava sendo transferido para 
o presidio feminino Madre Pelletier. 

A Assembléia 
na custódia 

dos jornalistas 
A idéia foi do advogado e deputado 

José Paulo Bisol. Quando o prólrio se-
cretário da Justiça que substit inte-
rinamente Celestino Goulart. Jacques 
Nocch1 reconheceu que não existe 
prisãollespecial no Rio Grande do Sul. 
Bisol %irgum.entou que a Assounbléia 
Legislativa poderia "prender( os jor-
nalistas. O gabinete de Bisolfserviria 
para abrigar Elmar. Rafael t Trinda-
de. 1nquanto as dependéclas de 
Ecli a Gua.elli seriam de .tinada a 
alo,  ir Rosvita. 

Èuy Carlos Osth'mann 
entusiasmou-se com a i 	Ecléa 
Grazelli concordou !met latamente. 
Marco 'adio de Rose. por In. armado 
de cautela mostrou-se col.tra a inicia-, 
tiva. Lembrando que o tgodigo Penal 
Militar determina o rece.lhimento do".. 
condenados a peisão especial ou qua.."-
tel para o cumprimento de penas !ri-
postas a réus detentores de curso sm-
perior. de Rose alerto para o risce do 
aprisionamento em dependências do 
Exercito. E a idéia cie Bisol foi aban-
donada. 

No final da tarde de quinta-feira na 
seguntia parte de uma reunião que co-
meçara às 15 horas. na  companhia de 
vereadores da cidade. Marco nino de 
Rose afinal conseguiu atingir um de-
nominador comum nas negociações 
com Nocchi. Entre a Colónia Penal de 
Mariante. o Presidio Central e o Ma-
dre Pelletler. de Rose decidiu aceitar 
o residlo feminino como prisão que 
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O secretan 
• •N ão 	Pr 

de Elmar. Estava preso 
Tarde de quarta-feira. 23. O jorna-

lista Elmar Bones da Costa — assim 
como muitos profissionais — si de 
seu emprego para fazer um lanche no 
Bar Pelotense. Encontra com amigos. 
Conversa. Despreocupado. retorna ao 
jornal Gazeta Mercantil, onde é re-
pórter. Alguém lhe avisa. "Estive-
ram aqui te procurando '.Elmar não 
se preocupa. pensa no pessoal do jor-
nal A Platéia. de LIN,: amento. do qual 
é diretor comercial, e que seguida-
mente lhe procuram em Porto Alegre 
para conversar 

•O serviço do dia foi pouco e o jorna-
lista já se-prepara para sair. quando é 
surpreendido por dois homens — um 
tranco, outro mulato - que se apre-
sentam como sendo da Delegacia de 
Capturas e lhe mostram um mandado 
de prisão da P Auditoria de Circuns-
crição Militar, que o havia condenado 
em nove de dezembro de 1982 a cinco 
meses de detenção. confirmando a 
sentença do julgamento realizado em 
julho de 1981. Surpresa é pouco para 
definir a situação de Elmar Bones. 
Depois de recomposto — do susto — 
ele pede explicações. Os policiais na-
da sabem para explicar. "São ordens 
superiores", diz um dos homens. 

Que fazer? Elmar decide acompa-
nhar os policiais, mas procura avisar 
os amigos que seus familiares e os de-
mais jornalistas acusados de "atenta-
rem contra o exército nacional, divul-
gando documentos sigilosos". neces-
sitam ser alertados. No mesmo final 
de tarde, os policiais procuram Ra-
fael Guimsrães Filho em sua residên-
cia, mas ele está seguro, entrevis.an-
do o governador do Estado. Amaral 
de Souza. no Palácio Piratini. e Os-
mar Trindade, que na sede do Coojor-
nal diz a um policial não conhecer es-
se tal Trindade. Rosvita dormiu tran-
qüilidade em sua residência. A policia 
não a molestou. pois não sabia seu en-
dereço e nem onde estava trabalhan-
do. 

O titular João Candido Pasquale da 
Rosa procura distrair Elmar. Conver-
sa amenidades, oferece cafezinho e 
até chimarrão. Aos poucos começa a 
chegar a imprensa. As perguntas se 

o!umam e o próprio delegado de-
monstra não saber o que está aconte-
cendo. Se retira de sua sala — quando 
a imprensa já ocupa totalmente — e 
caminha por outras salas, demons- 

trando certo grau de irritação. O tele-
fone toca constantemente. Muita gen-
te quer saber o que acontece. Dos de-
mais jornalistas que estão sendo pro-
curados. nenhuma notíciá 

Na realidade ninguém sabe o que 
está acontecendo. O que existe é ape-
nas um mandado de prisão que foi de-
cretado em dezembro de 1982. em 
Brasilia. mas apenas no dia 23 de fe-
vereiro de 1983 — quase dois meses e 
meio depois — chega a Porto Alegre. 
Elmar Bones repetia constantemente 
,me o processo era um absurdo já que 
os fatos aconteceram há mais de dez 
anos e o próprio exército já os reco-
nhecia como verdadeiros. O delegado 
por sua vez, deixava escapar a possi-
bilidade de ter havido negligência em 
Brasília. 

O presidente do Sindicato dos Jor-
nalistas. Lauro Hagemann localiza. 
por telefone. o advogado Marco Tubo 
de Rose. encarregado de defender os 
quatro jornalistas. Este lhe diz que já 
está entrando em contato com o advo-
gado Jose Sepúlveda Pertence. em 
Brasilia. que teria ficado responsável 
pt•- acompanhar o caso junto ao Supe-
rim Tribunal Militar. O Secretário de 
Segurança interino. Jacques Nocchi. 
promete que naquela noite Elmar fi-
caria detido na ala administrativa do 
Presidio Central, mas que na manhã 
seguinte teria uma reunião com o ad-
vogado e o Superintendente dos Servi-
ços Penitenciários, Francisco Ara-
gon. para decidir um local melhor. 
Cogita-se do Madre Palletier. Chega a 
noticia que Rafael. Rosvita e Trinda-
de serão apresentados no dia seguinte 
e que naquela noite repousariam em 
lugar seguro. As buscas cessam. 

O advogado 'Nilo de Rose entra rá-
pido — por volta de 22 horas — De-
legacia. Ele dá uma rápida entrevista 
à imprensa. Muito nervoso, mostra-se 
completamente surpreso com a deci-
são do STM. "Ninguém ouviu falar do 
julgamento. O STM. em determina-
dos casos. tem julgamentos secre .s. 
mas não por um motivo como esse íos 
Jornalistas. Acredito que tenha sido o 
mais secreto de toda a história deste 
tribunal". Já pensando no recurso ao 
Supremo Tribunal Federal. Após. 
retine-se com o delegado. o presidente 
do Sindicato e com Elmar, para deci-
dir onde o preso passaria a primeira 
noite. Elmar é imediatamente trans-
ferido para o Presídio Central. 

A prisão pegou de surpresa os 
jornalistas. Afinal, haviam 
sido julgados em sessão secreta há dois 
meses, e nada sabiam. Depois. 
muitas negociações e a decisiva custódia 
da Assembléia, até ficar decidido: eles 
ficariam no Presidio Feminino. Aqui, a 
dura história da prisão. 

ISÃO 
POR IN 

No Pelletier. a conversa com o presidente da Assembléia sobre a custodio e solidari 

E lin ar passou o primeiro dla no Presidio Central Advogado e Sindicato discutem local da prisão com Jacques Nocchi 



O secretário da Justiça admite: 
"Não há prisão especial no Estado' ' 

o pegou de surpresa os quatro 
istas. Afinal, haviam 

gados em sessão secreta há dois 
, e nada sabiam. Depo:s, 
s negociações e a decisiva custódia 
sembléia, até ficar decidido: eles 
am no Presídio Feminino. Aqui, a 
história da prisão. 

Ali tem fogão geladeira. 1 
eador e um aparelho de tele 
na quinta-feira recebeu refe 
viada por sua mãe convidan 
do a partilhar de seu almoço 

Quando os deputados Eclea 
ti Jose Paulo Bisol e Ruy C 
termann chegaram por volt: 
horas e 30 minutos à cela de 
encontrando-o ainda com as 
roupas que usava na tarde ant 
ser preso Napoleão saiu so 
mente do local. 

tier. a conversa com o presidente da Assembléia sobre a custódia e solidariedade dos políticos 

Ao chegar no Presidio Central por 
volta da meia-noite de quarta-feira 
Elmar Bones da Costa conhecido por 
Bicudo no meio jornalistico foi obri-
gado a permant. cer algum tempo na 
portaria, aguardando que determi-
nassem sua cela. Ali à guiza de boas-
vindas recebeu o alerta de um carce-
reiro que o aconselhou a pedir isola-
mento pois nos corredores trafegava 
8.6 por cento da massa carceraria os-
tentando os mais variados graus de 
pericuiosidade. 

- Vê se te trancam logo que o am-
biente não é moleza. advertiu o carce-
reiro. 

Bicudo acabou sendo alojado num 3 
saleta minúscula que servira -- tem-
pos atrás -- como cabine de projeção 
do cinema do presidio. Era uma sala 
de cerca ae três por seis metros divi-
dida em dois compartimentos desni-
velados. ligados por um cavalete de 
madeira imitando uma escada. Pos-
suia uma ampla janela envidraçada. 
voltada para o portão do presidio. E 
estava localizada no segundo andar 
do prédio acima do gabinete do dire-
tor João Gubert. 

Havia ainda duas pequenas abertu-
ras na cela improvisada de onde se 
podia avistar o palco do cinema -- e 
de onde exalava um forte cheiro de 
mofo que desencor tjava a perma-
nência ali por mais interessante que 
pudesse ser o show musical que os 
presos assistiam no salão. 

No espaço reservado para Bicudo 
ainda havia uni banco, construido de 
tijolos e cimento que lhe serviria de 
cama depois que providenciou um col-
chão. na  madrugada de quarta-feira 
ligando para um colega da Gazeta 
Mercantil que mora perto do presidio. 
no bairro Partenon. 

Na outra metade da cela já havia 
um hospede do presídio. Napoleáo 
Correa Barros Neto um jovem que fi-
cou conhecido pelo Crime da Passare-
la do Moinhos de Vento ao ter morto 
um amigo com um golpe de caratê 
que jogou a cabeça de sua vitima con-
tra a calçada. Nervoso com o movi-
mento registrado na cela. com  visita 
de amigos e deputados a Bicuric. Na-
poleão se impacientou na quinta-
feira. Com  alguns privilégios, já que é 
advogado e tem direito à prisão espe-
cial. Napoieão conserva a perta de 
sua cela costumeiramente fechada 
por dentro para evitar o ingresso de 
presos comuns em seu eventual do-
micílio. 

05 deputados ficaram cont 
com a ceia destinada a Meu 
Lambem seria ocupada por 1 
e Rafael "0 espaço e multo 
disse E isol ao diretor de 
"Não vi nenhuma caracter; 
prisão especial neste eu 
acrescentava Ostermann. O 
Gubert que recebeu os pari 
res com um sorriso nos la 
oferta de chá tentou minit 
mas com ições do local. -El 
dormir ai'. Durante a dia 
cular livremente pelt; jardim 
ele enfrentando a argurtket 
deputados de que. neste caso 
expostos a riscos fisicos pa 
outros presos. "La fora as c 
dam tão perigosas quanto a 
sistiu Gubert. sorrindo. 

Enquanto Gubert divagas; 
versas sobre o sistema peni 
gaúcho t mostrando-se es 
com a deputada Eclea. a qu 
para não se preocupar com 
pecial para professoras já 
as celas do presidio feminIn 
viduais e especiais) o advog 
co Tulio de Rose. defensor 
listas, negociava a prisão es 
ra seus clientes com o s 
substituto de Justiça. Jacq 
chi. Pel ,; manhã. Nocchl pro 
de Rose e Lauro Ilaggema 
dente do sindicato dos jor 
vereador do PMDB que i 
guar as condições de infra-
dos presídios gaúchos para 
de alojar os jornalistas. M 
condia seu espanto pelo fo 
toram julgados. "Isto é m 

Advogacki e Sindicato discutem local da prisão com Japoues Noeehl  Os jornalistas chegam ao Madre Pelletier... 



E com3çarn negociações 

Os jornalistas chegam ao Madre Pelletier... 

Ao chegar no Presidio Central por 
volta da mela-noite de quarta-feira 
Elmar Bones da Costa conhecido por 
Bicudo no meio jornalístico, foi obri-
gado a permanecer algum tempo na 
portaria, aguardando que determi-
nassem sua cela. Ali à guiza de boas-
vindas, recebeu o alerta de um carce-
reiro que o aconselhou a pedir isola-
mento pois nos corredores trafegava 
8i.) por cento da massa carcerária os-
tentando os mais variados graus de 
periculosidade. 

- Vê se te trancam logo que o am-
biente não é moleza. advertiu o carce-
reiro. 

Bicudo acabou sendo alojado numa 
saleta minúscula que servira — tem-
pos atrás -- como cabine de projeção 
do cinema do presidio. Era uma sala 
de cerca de três por seis metros divi-
dida em dois compartimentos desni-
velados. ligados por um cavalete de 
madeira imitando uma escada. Pos-
suia uma ampla janela envidraçada. 
voltada para o portão do presidio. E 
estava localizada no segundo andar 
do prédio. acima do gabinete do dire-
tor João Gubert. 

Havia ainda duas pequenas abertu-
ras na cela improvisada de onde se 
podia avistar o palco do cinema — e 
de onde exalava um forte cheiro de 
mofo, que desencorajava a perma-
nência ali por mais interessante que 
pudesse ser o show musical que os 
presos assistiam no salão. 

No espaço reservado para Bicudo 
ainda havia um banco, construido de 
tijolos P ^imento. que lhe ser iria de 
cama depois que providenciou um col-
chão. na  madrugada de quarta-feira 
ligando para um colega da Gazeta 
Mercantil que mora perto do presidio. 
no bairro Partenon. 

Na outra metade da cela já havia 
um hóspede do presidio. Napoleão 
Correa Barros Neto uni jovem que fi-
cou conhecido pelo Crime da Passare-
la do Moinhos de Vento ao ter morto 
um amigo. com  um golpe de caratê 
que jogou a cabeça de sua vitima con-
tra a caIçada. Nervoso com o movi-
mento registrado na cela, com visita 
de amigos e deputados a Bicudo. Na-
poleão se impacientou na quinta-
feira. Com  alguns privilégios, já que é 
advogado e tem direito à prisão espe-
cial. Napoleão conserva a perta de 
sua cela costumeiramente fechada 
por dentro para evitar o ingresso de 
presos comuns em seu eventual do-
micilio. 

Ali tem fogão geladeira. liquidifi-
cador e um aparelho de televisão. E 
na quinta-feira recebeu refeição en-
viada por sua mãe. convidando Bicu-
do a partilhar de seu almoço. 

guando os deputados Eclea Guazel-
li José Paulo Bisol e Ruy Carlos Os-
termann chegaram por volta das 15 
horas e 30 minutos à cela de Bicudo 
encontrando-o ainda com as mesmas 
roupas que usava na tarde anterior ao 
ser preso Napoleão saiu sorrateira-
mente do local. 

Os deputados ficaram contrariados 
com a cela destinada a Bicudo e que 
também seria ocupada por Trindade 
e Rafael. "O espaço é muito exiguo" 
disse Bisol ao diretor do presídio. 
"Não -vi nenhuma característica de 
prisão especial neste cubículo". 
acrescentava Ostermann. O diretor 
Gubert que recebeu os parlamenta-
res. com  um sorriso nos lábios e a 
oferta de chá tentou minimizar as 
más condições do local. "Eles só vão 
dormir ali. Durante o dia podem cir-
cular livremente pelo jardim". disse 
ele enfrentando a argumentação dos 
deputados de que. neste caso, seriam 
expostos a riscos físicos partidos de 
outros presos. "Lá fora as coisas an-
dam tão perigosas quanto aqui". in-
sistiu Gubert. sorrindo. 

Enquanto Gubert divagava em con-
versas sobre o sistema penitenciário 
gaúcho ( mostrando-se espirituoso 
com a deputada Ecléa. a quem disse 
para não se preocupar com prisão es-
pecial para professoras já que todas 
as celas do presídio feminino são indi-
viduais e especiais) o advogado Mar-
co Tulio de Rose. defensor dos jorna-
listas, negociava a prisão especial pa-
ra seus clientes com o secretario 
substituto de Justiça. Jacques Noc-
chi. Pelt. manhã Nocchi prometera a 
de Rose e Lauro Haggernt.rin. presi-
dente do sindicato dos jornalistas e 
vereador do PMDB que iria averi-
guar as condições de infra-estrutura 
dos presídios gaúchos para saber on-
de alojar os jornalistas. Mas não es-
condia seu espanto pelo forma como 
foram julgados. "Isto é muito estra- 

as vesperas das ferias forenSes quan-
do se engaveta tudo às pressas para 
aproveitar as ferias de janeiro eu en-
tenderia. Mas foi dia 9 de dezembro c 
julgamento. não dá para entender a 
falta de comunicação". 

Nocchi marcava nova reunião para 
a tarde de quinta-feira mas quando 
de Rose subiu ao 16° do edifício da rua 
Caldas Junior onde funciona o secre-
taria, nada estava decidido ainda. 
"Não temos prisão especial no Esta-
do". confessou Nocchi em meio às ne-
gociações Foi ai que o advogado e 
vereador Werner Becker deixou-se to-
mar pela indignação. "Então como 
vão prendê-los se não há prisão espe-
cial? ?Quero que o senhor escreva is-
so que disse oficializando a inexistkri-
cia de prisão especial no Rio Grande 
do Sul". desafiou Becker. Nocchi 
sentiu-se ofendido em seu próprio ga-
binete e as negociações terminaram. 
nesta segunda reunião, sem um resul-
tado prático. Foi necessária assim 
uma terceira reunião — enquanto 
Rosvita Sauressig. Raiaei Guimarães 
e Osmar Trindade permaneciam pro-
tegidos em sua liberdade no gabinete 
da vice-presidente da Assembléia Le-
gislativa. Ecléa Guazelli. 

Por volta das 17 horas circularia 
uma nova informação no gabinete re-
pleto de políticos, jornalistas e perso-
nalidades como o presidente regional 
da OAB. Mariano Beck que prometia 
desencadear vigorosa campanha pela 
revogação ou revisão da LSN. A nova 
informação transmitida pelo jornalis-
ta Flávio Alcaraz Gomes. preso no 
presidio Central. ao  jornal Zero Hora. 
dava conta que. naquele momento, 
Bicudo estr.'a sendo transferido para 
o presidio feminino Madre Pelletier. 

A Assembléia 
na custódia 

dos jornalistas 
A idéia foi do advogado e deputado 

José Paulo Bisol. Quando o próprio se-
cretário da Justiça que substitui :nte-
rinamente Celestino Goulart. Jacques 
Nocchi. reconheceu que não existe 
prisão especial no Rio Grande do Sul. 
Bisol argumentou slue a Assembléia 
Legislativa poderia "prender" os jor-
nalistas. O gabinete de Bisol serviria 
para abrigar Elmar. Rafael e Trinda-
de enquanto as dependências de 
Ecléa Guazelli seriam deStinada a 
alojar Rosvita. 

Ruy Carlos Ostermann 
entusiasmou-se com a idéia: Ecléa 
Guazelli concordou imediatamente. 
Marco Túlio de Rose. porém. arníado 
de cautela mostrou-se contra a inicia-
tiva. Lembrando 'me o Código Penal 
Militar determina o recolhimento dos 
condenados a prisão especial ou quar-
tel para o cumprimento de penas im-
postas a réus detentores de curso su-
perior. de Rose alertou para o risco do 
aprisionamento em dependências do 
Exercito. E a idéia de Bisol foi aban-
donada. 

No final da tarde de quinta-feira na 
segunda parte de uma reunião que co-
meçara às 15 horas, na companhia de 
vereadores da cidade. Marco Túlio de 
Rose afinal conseguiu atingir um de-
nominador comum nas negociações 
com Nocchi. Entre a Colónia Penal de 
Mariante. o Presidio Central e o Ma-
dre Pelletier. de Rose decidiu aceitar 
o presídio feminino como prisão que 
mais se assemelhava à prisão espe-
cial que os jornalistas tinham direito. 
Enatamente às 18h45m1n os quatro 
apresentaram-se nos portões de 
presidio, sob protesto. ...para o seu confinamento 



Após cinco dias de prisao, os quatro jornalistas saem do Presídio Madre Pelletier, graças a uma limiar concedida pelo juiz Rafael Mayer. Agora, eles esperam o 
habeas e o recurso. 

Sem data mareada para o julga-
mento do habeas corpus que deve-
rá manter em liberdade os jorna-
listas da Coojornal e sem ter rece-
bido ainda a intimação para in-
gressar com recurso no Supremo 
Tribunal Federal. o advogado 
Marco Tulio de Rose prepara sua 
defesa. Além de solicitar a nulida-
de do julgamento executado pelo 
Superior Tribunal Militar no dia 9 
de dezembro por defeitos de con-
vocação, de Rose vai insistir na 
alegação de incompetência do fo-
ro militar para julgar a matéria, 
adequada ao julgamento pela Lei 
de Imprensa. 

O, 
advogado Marco Tullo de Rose 
acredita que existem boas ra-
zões para que o Supremo Tri-

buna! Federai conceda o habeas cor-
pus solicitado no Último cila 28 de feve-
reiro, em Brasília, pelos advogados 
José Paulo Sepúl veda Pertence e 
D'Allembert Jacconud. da Associa-
ção Brasleira de Imprensa. No pedido 
desse habeas, que permitirá aos jor-
nalistas ccntinuar com a liberdade 
conquistada pela liminar concedi,  la 
dia I°, há cinco pontos destacados por 

Rose:  

mais tempo do que o cumprimento da 
penas de cinco meses: 5. Há preceden-
te no Supremo Tribunal Federal. 

Ao mesmo tempo, como adianta de 
Rose, o julgamento de um habeas cos-
tuma demorar uma ou duas semanas. 
no mínimo. A possibilidade do habeas 
não ser concedido, -- cassando-se a li-
minar — é definida por de Rose como 
um "prejuizo incalculável -, uma vez 
que o julgamento do recurso ainda po-
de levar cinco ou seis meses. Dessa 
forma, poderia haver uma -denega-
ção pr'atica " da Justiça. -Poderemos 
ter apenas uma vitória moral no 
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Seria passível até mesmo de uma 
ação indenizatória. Mas não é isso o 
Importante". 

Importante poderá Jer o precedente 
estabelecido por jornalistas do Hora 
do Povo que ganharam habeas seme-
lhante depois de terem sido, também, 
condenados pelo Supremo Tribunal 
Militar. 

FALHAS NA CONVOCAÇÃO 
"E indispensável, sob pena de nuli-

dade, que da publicação constem os 
nomes das partes, e de seus advoga-
dos, suficientes para sua identifica-
ção". O texto do Código de Processo 
Civil, em seu artigo 236, parágrafo 1°, 
é claríssimo: se nas intimações para 
julgamento não constar o nome dos 
réus e de seus defensores a convoca-
ção corre o risco de ser anulada. No 
Código de Processo Penal Militar, que 
condenou os quatro jornalistas, em 
seu artigo 500, inciso Hl, alínea J. está 
determinado que é passível de nubla-
de o julgamento se não foi feita notifi- 
cação do 	e de seu defensor. 

.4 forma como o réu e o advogado 
devem ser intimados e o que devem 
constar de uma intimação, porém, 
não estão previstos no Código Penal 
Militar. Mas os meios juridicos res-
peitam uma regrinlia básica nessas 
situações em que os réus e os advoga-
dos devem merecer "ciência inequi-
'oca" dos atos que deverão enfrentar. 
isto 'e: devem ficar plenamente cien-
i ficados de uma situação de seu má-

ximo interesse, como é um julgamen-
to que pede resultar em pena de pri-
são  

eido pela sigla STM, agiu de maneira 
diferente neste processo. 

Ao contrário de convocações e Mil-
mações anteriores, publicadas no 
mesmo Diário da Justiça, a edição do 
dia 23 de novembro não trazia nem o 
nome dos réus ( grafados assim, em 
editais de 1981 e 1982: "Carlos Rafael 
Guimarães Filho e outros") nem o 
nome dos advogados Pertence a D'Al-
lembert Jaccoud, que, Igualmente, já 
constavam dos autos do processo. 

No edital havia apenas o -orne do 
relator, do revisor, o número do pro-
cesso e o nome de três advogados. 
Dois deles ( Herminia Ribeiro Silva e 
Lucia Helena Queruz são nomes das 
defensoras de rabo Carlos Mar Eche-
verria, acusado e condenado no mes-
mo processo. O terceiro nome é o do 
advogado de origem dos acusados, de 
Porto Alegre, Marco T'ulio de Rose. 

Como os advogados dos jornalistas 
não compareceram ao julgamento no 
STM em Brasília Elmar, Rosvita, Ra-
fael e Trindade tiveram o que cha-
mam de "prejuízos vitais". Trindade 
acredita que se seus defensores com-
parecessem diante dos 15 juizes mili-
tares para fazer uma sustentação oral 
pelo menos um dos juizes poderia que-
brar a unanimidade do resultado al-
cançado, abrindo a possibilidade de 
recurso ao pfóprio STM. Também 
com sustentação em plenário poderia 
ser obtiúo direito a sursis permitindo 
que os acusados apelassem ao Supre 
ino Tribunal Federal em liberdade. 
Finalmente com a presença dos de 
fensores poderia ser conseguida a 
desqualificação do delito para Lei de 
lrn'reiisa. Nesse caso Rosvita e Ra- 



Após cinco dias de prisão, os Quatro jornalistas saem do Presidio Madre Pelletler, graças a uma limiar concedida pelo juiz Rafael Mayer. Agora, eles esperam o 
habeas e o recurso. 

Sem data mareada para o julga-
mento do habeas corpus que deve-
rá manter em liberdade os jorna-
listas da Coojornal e sem ter rece-
bido ainda a intimação para in-
gressar com recurso no Supremo 
Tribunal Federal, o advogado 
Marco Túlio de Rose prepara sua 
defesa. Além de solicitar a nulida-
de do julgamento executado pelo 
Superior Tribunal Militar no dia 9 
de dezembro por defeitos de con-
vocação, de Rose vai insistir na 
alegação de incompetência do fo-
:o militar para julgar a matéria, 
adequada ao julgamento pela Lei 
de Imprensa. 

O advogado Marco Tullo de Rose 
acredita que existem boas ra-
zões para que o Supremo Tri-

bunal Federal conceda o babeis cor-
pus selicitado no último dia 28 ue feve-
reiro, em Brasília, pelos advogados 
José Paulo Sepúlveda Pertence e 
D'Allen:bert Jacconud, da Associa-
cã à Brasleira de Imprensa. 'Vo pedido 
desse habeas, que permitirá aos jor-
nalistas continuar com a liberdade 
conquistada pela liminar concedida 
dia 1", há cinco pontos destacados por 
de Rose: 

1. Os jornalistas são Qrimários, 2. 
Possuem ótimos antec 	tes; 3. Não 
estão condenadosym def itivos; 4. O 
julgamento do recurso poete demorar  

mais tempo do que o cumprimento da 
penas de cinco meses: 5. Há preceden-
te no Supremo Tribunal Federal. 

Ao mesmo tempo. como adianta de 
Rose, o julgamento de um habeas cos-
tuma demorar uma ou duas :;emanas, 
no mínimo. A possibilidade o) habeas 
não ser concedido, — cassando-se a li-
minar — é definida por de Rose como 
um "prejuízo incalculável-, uma vez 
que o julgamento do recurso ainda po-
de levar cinco ou seis meses. Dessa 
forma, poderia haver uma "derit?ga-
ção pr'atica" da Justiça. "Poderemos 
ter apenas uma vitória moral no jul-
gamento, depois que os jornalistas já 
cumprirem a pena", explica de Rose. 

• 'No entanto já estará praticado o mal 
maior, que é a privação da liberdade. 

Seria passível até mesmo de uma 
ação indenizatória. Mas não é isso o 
importante". 

Importante poderá ser o precedente 
estabelecido por jornalistas do Hora 
do Povo que ganharam habeas seme-
lhante depois de terem sido, também, 
condenados pelo Supremo Tribunal 
Militar. 

FALHAS NA CONVOCAÇÃO 

"É indispensável, sob pena de nuli-
dade, que da publicação constem os 
nomes das partes, e de seus advoga-
dos, suficientes para sua identifica-
ção". O texto do Cédgo de Processo 
Civil, em seu artigo 236, parágrafo 1°, 
é claríssimo: se nas intimações para 
julgamento não constar o nome dos 
réus e de seus defensores a convoca-
ção çorre o risco de ser anulada. No 
Código de Processo Penal Militar, que 
condenou os quatro jornalistas, em 
seu artigo 500, inciso III, alínea J, está 
determinado que é passível de nulida-
de o julgamento se não foi feita notifi-
cação do réu e de seu defensor. 

A forma como o réu e o advogado 
devem ser intimados e o que devem 
constar de uma intimação, porém, 
não estão previstos no Código Penal 
Militar. Mas os meios juridicos res-
peitam uma regrinha básica nessas 
situações em que os réus e a) advoga-
dos devem merecer -ciência inequí-
voca" dos atos que deverão enfrentar. 
Isto 'e: devem ficar plenamente cien-
tificados de uma situação de seu má-
ximo interesse, como é um julgamen-
to que pede resultar em pena de pri-
são. 

E o que, de fato, aconteceu com a 
convocação dos jornalistas e seus ad-
vogados? 

O Superior Tribunal Militar, conhe- 

cido pela sigla STM, agiu de maneira 
diferente neste processo. 

Ao contrário de convocações e inti-
mações anteriores, publicadas no 
mesmo Diário da Justiça, a edição do 
dia 23 de novembro não trazia nem o 
nome dos réus ( grafados assim, em 
editais de 1981 e 1982: "Carlos Rafael 
Guimarães Filho e outros") nem o 
nome dos advogados Pertence a D'Al-
lembert Jaccoud, que, Igualmente, já 
ein.stavam dos autos do processo. 

No edItal havia apenas o nome do 
relator, r:a revisor, o número do pro-
cesso e o nome de três advogados. 
Dois deles ( Herrninia Ribeiro Silva e 
Lucia Helena Queruz) são nomes das 
defensoras do cabo Carlos Mar Eche-
verria, acusado e condenado no mes-
mo processo. O terceiro nome é o do 
advogado de origem dos acusados, de 
Porto Alegre, Marco T'ulio de Rose. 

Como os advogados dos jornalistas 
não compareceram ao julgamento no 
STM em Brasília Elmar, Rosvíta, Ra-
fael e Trindade tiveram o que cha-
mam de "prejuízos vitais". Trindade 
acredita que se seus defensores com-
parecessem diante dos 15 juizes mili-
tares para fazer uma sustentação oral 
pelo menos um dos juizes poderia que-
brar r unanimidade do resultado al-
cançado, abrindo a possibilidade de 
recurso ao próprio STM. Também 
com sustentação em plenário poderia 
Jer obticio direito a sursis permitindo 
que os acusados apelassem ao Supre-
mo Tribunal Federal em liberdade. 
Finalmente com a presença dos de-
fensores poderia ser conseguida a 
desqualificação do delito para Lei de 
Imprensa. Nesse caso, Rosvita e Ra-
fael. que não assinaram a matéria 
em questão, certamente seriam ab-
solvidos. 
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• A lei 	é dura„ 
Será legítima: 

Fim da Lei de Segurança Nacional. 
Uma exigência da Nação.  Com  esta 
palavra de ordem. o Comitê de Enti-
dades que coordena a Campanha pela 
Revogação da Lei de Segurança Na-
cional convoca os brasileiros para 
apoiar o movimento política e mate-
rialmente. O comitê de entidades é 
encabeçado pelo Comitê Brasileiro 
Pela Anistia do Rio Grande do Sul e 
pela Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa gaúcha. 
tendo já a participação de mais 50 en-
tidades. desde sindicatos de trabalha-
dores, associações profissionais. 
agremiações estudantis. associações 
democráticas e representantes dos 
partidos políticos de oposicão. 

Tendo retomado fôlego no episódio 
do translado do corpo de Luís Eurico 
Tejera Lisboa de São Paulo (onde foi 
encontrado enterrado com nome falso 
num cemitério do Bairro de Perus) 
para Porto Alegre. no final do ano 
passado. o Comitê de Entidades luta 
permanentemente, também, pela li-
bertação de Lilian Celiberti e Untver-
sineo Diaz do cárcere político uru-
guaio, além de promover a luta. Inn 
nosso País, pela revogação da LSN. 

Com este obiPtivsi a campanha con- 

Convocado pelo Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais de Porto Ale-
gre, foi realizado, na quarta-feira. dia 
2 de março. ao  meio-dia, um ato públi-
co pela revogação da Lei de Seguran-
ça Nacional e de repúdio à condena-
ç' dos companhetros da Coojornal e 

s demais jornalistas enquadrados 
p2la famigerada Lei, com a presença 
de cerca de 200 pessoas. 

O ato doi decidido, por unanimida-
de. na  Assembléia Geral da categoria 
no dia 24 de fevereiro e, desde o início. 
teve u+1, caráter amplo e político. de 
repúd',) ao arbi trio e a ditadura. Tan-
to assim. que se integraram ao mes-
mo. a Campanha pela Revogação da 
Lei de Segurança Nacional e todas as 
entidades comprometidas com o pro-
cesso democrático, como os sindica-
tos profissionais, os partidos políticos 
de oposição. as entidades estudantis 
as bancadas parlamentares. o Movi-
mento de Justiça e Direitos Humanos, 
o CBA. as Comissões Intersindicais 
Estadual e de Porto Alegre. a Comis-
são Nacional Pró-CUT, o Movimento 
Unitário da Mulher Gaúcha. etc. 

Na véspera do ato. com  a libertação 
provisória dos quatro jornalistas gau-
chos por força de uma liminar jurídi-
ca - o habeas corpus ainda não foi 
julgado -- alguns companheiros acha-
ram que o ato já não deveria aconte-
cer assim como deveria ser suspenso 
o Coojornal. por questões táticas. 

Não obstante. os jornalistas reuni-
dos na sede do Sindicato no dia 2. lem-
braram que o ato transcendia o episó-
dio da libertação provisória — conce- 
• s 	• 	ss 	• convenientemente. 

guração da Creche  

sistiu. ate o momento. na  impressão 
de um cartaz. divulgação de uma 
"Carta Aberta" expondo as necessi-
dades de revogação da LSN e debates 
um deles em Porto Alegre, sobre a 
questão da segurança nacional. que 
contou com a participação do jurista 
Heleno Gragoso. em 16 de setembro 
de 1982. 

A partir de reuniões periódicas, que 
são realizadas entre os representan-
tes das entidades solidárias com a 
Campanha ( a próxima reunião sera 
dia 10 de março. na  sede do Movimen-
to Justiça e Direitos Humanos. às 19 
horas). são definidas as atividades a 
ser desenvolvidas na luta pela revo-
gação da Lei de Segurança Nacional. 
A. solidariedade à campanha pode ser 
encaminhada à Caixa Postal 10.465 
em Porto Alegre por toda e qualquer 
entidade associativa ou sindical. 

PRESOS POLITICOS DA 
"ABERTURA" 

Parte da Campanha é a montagem 
de um dossiê — encaminhado pelo 
CBA — sobre os casos de atingidos pe-
la LSN. apôs 79, que inclui não só as 
condenações efetivas mas. também 
as situações de tentativa de enqua-
dramento ou processos com base nes- 

tigiarr. n o protesto no Centro de Por-
to Alegre exigindo a extinção de to-
das PS eis de exceção, que garantem 
a pet petuação dos donos do poder e a 
repressão aos movimentos populares 
e a critica pública. 

O desencontro havido, entre alguns 
companheiros jornalistas, prejudicou 
alguns aspectos materiais previstos 
para o ato, como a faixa e os cartazes 
e a utilização de aparelhagem de som. 
Outros grupos, porém. supriram essa 
falha, e o Sindicato dos Bancários — 
com sua dl' cisaria presente na totali-
dade - ofereceu seu próprio equipa-
mento sonoro. 

O presidente do Sindicato dos Jor-
nalisats Lauro Mageman abriu o 
ato, sendo seguido por diversos orado-
res. como Ivo José Sartori (presiden-
te da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa). Carlos 
Araújo (pela bancada estadual do 
PDT 	Firmo Trindade (pelo PT). Ju-
lie;a Balestro (do CPERS pela Co 
missão Intersindical Estadual e pela 
Prd-CUT). Milton Mottini (presidente 
do Sindicato dos Bancários. pela Co-
missão Intersindical de Porto Ale-
gre). Enid Ba,ckes ( pelo Movimento 
Unitário da Mulher Gaúcha. Tania 
Faillace (pela Campanha. pela Revo-
ga4o da Lei de Segurança Nacional). 
João Aveline (pela Coojornal. Antó-
nio Hohlfeldt ( pela bancada munici-
pal do PT). Jussara Cony ( pela ban-
cada municipal do PMDB), além de 
representantes do DCE da PUC. e do 
jornal Alicerce Outras entidades não 
tiveram acesso à palavra "pela-sim-
plicidade do ato" — justificou-se o 

• !, I 	j?''SI  

O selo da campanha contra o arbl trio 

nor Ferrar'. jornais alternativas e en-
tidades classistas, como a Agetra-
Associação Gaúcha dos Advogados 
Trabalhistas, e outras. 

De um modo geral, todos os orado-
res fixaram-se no fenômeno da manu-
tenção da Lei de Segurança Nacional 
como o esteio jurídico maior do pró-
prio regime de exceção sendo neces- 
. 	• 11  I 	' 	1 '• 	I.  

ta legislação a partir daquela data. 
Para este fim, todos são chamados a 
colaborar. 

A campanha pela revogaçãc da 
LSN busca ampliar o conhecimento 
da população sobre a legislação arbi-
trária através de debates em sindica-
tos. associações de moradores e ou-
tras organizações populares. Isto por 
entender "que a Nação não pode con-
tinuar convivendo com essa lei que 
afronta os mais elementares direitos 
da pessoa" uma vez que "a lutA con-
tra esta lei, de inspiração fascista. 
não é apenas uma meaça abstrata e 
longínqua. já que foi utilizada dezenas 
de vezes contra o movimento popular 
após a anistia conquistada pelo povo 
brasileiro em 1979." 

A necessidade de revogaçãc da Lei 
de Segurança Nacional -- conforme 
exposta pelo Comitê de Entidades — é 
expressa no fato de que a "lei existe 
para que os interesses dos grandes ca-
pitais e latifúndios não sejam questio-
nados", o que explica porque "a Lei 
de Segurança Nacional só tem servido 
para julgar operários. posseiros, pa-
dres. estudantes ou jornalistas, ou se-
ja. todos aqueles comprometidos com 
a luta pela emancinação politica e 
econômica do povo brasileiro". 

anistia parcial e restrita. O enquadra-
mento e a condenação de jornalistas e 
de lideres classistas foram considera-
dos como parte de um processo inti-
midatório destinado a deter as lutas 
sociais e a queda do arbitrio. 

O presidente do Sindicato afirmou 
que esse ato não seria o último, e que 
novas mo; ilizaçbes -- com maior pre- 

Saiu o ato púbEco com 

cerca de 200 pessoas 
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Será legítima. 
Fim da Lei de Segurança Nacional. 

Uma exigenelã da Nação. Com  esta 
palavra de ordem. o Comitê de Pnti-
dades que coordena a Campanha pela 
Revogação da Lei de Segurança Na-
cional convoca os brasileiros para 
apoiar o movimento política e mate-
rialmente. O comitê de entidades é 
encabeçado pelo Comitê Brasileiro 
Pela Anistia do Rio Grande do Sul e 
pela Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa gaúcha. 
tendo já a participação de mais 50 en-
tidades. desde sindicatos de trabalha-
dores. associações profissionais. 
agremiações estudantis. associações 
democráticas e representantes dos 
partidos políticos de oposição. 

Tendo retomado fôlego no episódio 
do translado do corpo de Luis Enrico 
Tejera Lisboa de São Paulo (onde foi 
encontrado enterrado com nome falso 
num cemitério do Bairro de Perus) 
para Porto Alegre. no final do ano 
passado. o Comitê de Entidades luta 
permanentemente, também. pela li-
bertação de Lilian Celibertl e Univer-
sindo Diaz do cárcere poiitico uru-
guaio. além de promover a luta. em 
nosso Pais, pela revogação da LSN. 

Com este objetivo, a campanha con- 

Convocado pelo Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais de Porto Ale-
gre. foi realizado. na  quarta-feira. dia 
2 de março, ac meio-dia, um ato públi-
co pela revogação da Lei de Seguran-
ça Nacional e de repúdio à condena-
ção dos companheiros da Coojornal e 
dos demais jornalistas enquadrados 
pela famigerada Lei. com  a presença 
de cerca de 200 pessoas. 

O ato doi decidido. por unanimida-
de. na  Assembléia Geral da categoria 
no dia 24 de fevereiro e, desde o início. 
teve um caráter amplo e político. de 
repúdio ao arbítrio e a ditadura. Tan-
to assim. que se integraram ao mes-
mo. a Campanha pela Revogação da 
Lei de Segurança Nacional e todas as 
entidades comprometidas com o pro-
cesso democrático. como os sindica-
tos profissionais. os partidos políticos 
de oposição, as entidades estudantis 
as bancadas parlamentares. o Movi-
mento de Justiça e Direitos Humanos, 
o CBA. as Comissões Intersindicais 
Estadual e de Porto Alegre. a Comis-
são Nacional Pró-CUT, o Movimento 
Unitário da MUlher Gaúcha. etc. 

Na véspera do ato, com a libertação 
provisória dos quatro jornalistas gaú-
chos por foiça  de uma liminar jurídi- 
ca 	o habeas corpus ainda não foi 
julgado — alguns companheiros acha-
ram que o ato já não deveria aconte-
cer assim como deveria ser suspenso 
o Coojornal. por questões táticas. 

Não obstante. os jornalistas reuni-
dos na sede do Sindicato no dia 2. lem-
braram que o ato transcendia o episó-
dio da libertação provisória -- conce-
dida. aliás. muito convenientemente. 
na  véspera da inauguração da Creche 
do presidio e se vinculava à luta de to-
da a sociedade brasileira pela demo-
cratização do Pais. 

Do meàmo mcdo pensaram as de-
mais entidades envolvidas e que pres- 

sistiu. até o momento. na  impressão 
de um cartaz divulgação de uma 
"Carta Aberta" expondo as necessi-
dades tk re'..:-.arão da LSN e debates 
um deles em Porto Aleigi e. 
questão da segurança nacional, que 
contou com a participação do jurista 
Heleno Gragoso. em 16 de setembro 
de 1982. 

A partir de reuniões periódicas, que 
são realizadas entre os representan-
tes das entidades solidárias com a 
Campanha >a próxima reunião será 
dia 10 de março. na  sede do Movimen-
to Justiça e Direitos Humanos. às 19 
horas). são definidas as atividades a 
ser desenvolvidas na luta pela revo-
gação da Lei de Segurança Nacional. 
A. solidariedade à campanha pode ser 
encaminhada à Caixa Postal 10.465. 
em Porto Alegre por toda e qualquer 
entidade associativa ou sindical. 

PRESOS POLITICOS DA 
"ABERTURA" 

Parte da Campanha é a montagem 
de um dossiê — encaminhado pelo 
CBA — sobre os casos de atingidos pe-
la LSN. após 79. que inclui não só as 
condenações efetivas mas. também. 
as situações de tentativa de enqua-
dramento ou processos com base nes- 

tigiaram o protesto no Centro de Por-
to Alegre. exigindo a extinção de to-
das as leis de exceção, que garantem 
a perpetuação dos donos do poder e a 
repressão aos movimentos populares 
e a critica pública. 

O desencontro havido, entre alguns 
companheiros jornalistas, prejudicou 
alguns aspectos materiais previstos 
para o ato. como a faixa e os cartazes 
e a utilização de aparelhagem de som. 
Outros grupos, porém. supriram essa 
falha, e o Sindicato dos Bancários — 
com sua diretoria presente na totali-
dade — ofereceu seu próprh equipa-
mento sonoro. 

O presidente do Sindicato dos Jor-
nalisats Laure Mageman. abriu o 
ato, sendo seguido por diversos orado-
res. como Ivo José Sartori (presiden-
te da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa Carlos 
Araújo (pela bancada estadual do 
PDT 	Firmo Trindade (pelo PT). .1u- 
lieta Balestro (do CPERS. pela Co-
missão Intersindical Estadual e pela 
Pró-CUT). Milton Mottini (presidente 
do Sindicato dos Bancários. pela Co-
missão Intersindical de Porto Ale-
gre). Enid Backes (pelo Movimento 
Unitário da Mulher Gaúcha. Tania 
Faillace (pela Campanha. pela Revo-
gação da Lei de Segurança Nacional), 
João Aveline (pela Coojornal). Antô-
nio Hohlfeldt (pela bancada munici-
pal do PT). Jussara Cony (pela ban-
cada municipal do PMDB. além de 
representantes do DCE da PUC. e do 
jornal Alicerce. Outras entidades não 
tiveram acesso à palavra "pela -sim-
plicidade do ato" — justificou-se o 
presidente Lauro Mageman. Esta-
vam presentes. no entanto, um núme-
ro expressivo de parlamentares esta-
duais e municipais, inclusive o presi-
dente da Assembléia, deputado Ante- 
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O selo da campanha contra o arbítrio 

nor Ferrari, jornais alternativas e en-
tidades classistas, como a Agetra-
Associação Gaúcha dos Advogados 
Trabalhistas, e outras. 

De um modo geral, todos os orado-
res fixaram-se no fenômeno da manu-
tenção da Lei de Segurança Nacional 
como o esteio jurídico maior do pró-
prio regime de exceção, sendo neces-
sário empreender uma campanha 
ampla, maciça e nacional para sua 
revogação. Também destacaram o 
fato de que hoje existem mais presos 
políticos (23) do que por época da  

ta legislação a partir daquela data. 
Para este fim, todos são chamados a 
colabor ir. 

A campanha pela revogaçãc da 
LSN busca ampliar o conhecimento 
da população sobre a legislação arbi-
trár)a através de debates em sindica-
tos. associações ue fina adules e 
tras organizações populares. Isto por 
entender "que a Nação não pode con-
tinuar convivendo com esta lei que 
afronta os mã elementares direitos 
da pessoa" uma vez que "a luta con-
tra esta lei. de inspiração fascista. 
não é apenas uma meaça abstrata e 
longínqua, já que foi utilizada dezenas 
de vezes contra o movimento popular 
após a anistia conquistada pelo povo 
brasileiro em 1979." 

A necessidade de revogaçãc da Lei 
de Segurança Nacional — conforme 
exposta pelo Comitê de Entidades — é 
expressa no fato de que a "lei existe 
para que os interesses dos grandes ca-
pitais e latifúndios não sejam questio-
nados". o que explica porque "a Lei 
de Segurança Nacional só tem servido 
para julgar operários. posseiros. pa-
dres. estudantes ou jornalistas, ou se-
ja. todos aqueles comprometidos com 
a luta pela emancipação política e 
econômica do povo brasileiro". 

anistia parcial e restrita. O enquadra-
mento e a condenação de jornalistas e 
de líderes classistas foram considera-
dos como parte de um processo inti-
midatório destinado a deter as lutas 
sociais e a queda do arbítrio. 

O presidente do Sindicato afirmou 
que esse ato não seria o último, e que 
novas mobilizações — com maior pre-
paro e convocação — deveriam ser 
realizadas com o mesmo objetivo. 

Apesar da presença ostensiva da 
Brigada Militar, não houve inciden-
tes. 

Saiu o ato público com 

cerca de 200 pessoas 

-1•••• 
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tção não assiste calada à 
nação e prisão dos quatro 
.stas do ('oojornal.Está 
ando e 1..azendo pública 

tisfação, manifestada 
de solidariedade aos 

eiras presos. A Nação 
o fim da LSN. 
desde os escãndaios até a alteração da lei 
salarial 	a prisão dos jornalistas re:ífir- 
ma o caráter antidernocratico do Governo 

do regime que a cada dia mais se distan- 
ta 	se contrapõe aos interesses dos diver- 
s setores da sociedade afirma a nota de 
Idariedade aprovada pela bancada do 
DB na Cãm ara de Vereadores de Pelo-
Os parlamentares ainda conclamam a 
ticipação para a construção de um 
o movimento pela libertação dos pre-
pela revogação desta absurda iegls- 

"A mais firme solidariedade as compa-
nheiros da Coojornal unindo vozes ao coro 
em repúdio a mais este 'ontado ao direito 
de informar" foi a mensagem enviada pelo 
presidente da Projornal a cooperativa dos 
Jornalistas de Golas. Jales Naves. Confor-
me os companheiros goianos. "A luta por 
uma Imprensa livre capaz a um só tem-
po, de prestar os serviços de informação 
que a comunidade precisa e ajuda-ia na su-
peração dos obstáculos Interpostos ao seu 
curso libertador, é igualmente a dos jorna-
listas livres de Goiás". 

— O Governo nos quer a todos como réus 
por entender que cometemos um crime ao 
clamar por Justiça direito ao trabalho e 
liberdade.. Demonstra a sua total insensi-
bilidade para com os minimos direitos do 
cidadão brasileiro e continua se valendo 
da tristemente famosa Lei de Segurança 
Nacional... processa e condena jornalistas 
pelo crime de plublicarem tatos e verda-
des históricas. afirma a nota de solidarie-
dade da Comissão Intersindical de Porto 
Alegre assinada por seu coordenador 
João Paulo Marques. A IntersIndical de 
Porto Alegre afirma que os atos do Gover-
no "terão como :esposta a união de todos 
os trabalhadores do campo e da cidade. 
rumo a uma sociedade justa e livre-. 

"Os Radialistas do Rio Grande do Sul 
manifestam o seu repúdio ante o brutal ato 
que tira do cidadão brasileiro o elementar 
direito de informar e ser Informado... A 
Lei de Segurança Nacional tem de ser re-
vogada e sepultada para sempre" afirma 
o Sindicato dos Radialistas do RioGrande 
do Sul. 

A Associação dos Jornais e Revistas de 
Cooperativas ( Ajocoop em nota de seu 
presidente. manifesta "veemente protesto 
contra mais essa prisão de profissionais 
que nada mais fizeram do que publicar a 
verdade". E afirma: "Enquanto a Justiça 
Militar continuar julgando crimes de Irn 
prensa e perdurar a ameaça da Lei de Se,  
gurança Naclond sobre a cabeça dos bra 
sileiros. não se pode falar em abertura e 
democratização do Pais". 

O Movimento Justiça e Direitos Huma-
nos manifestou aos jornalistas da 
Coojornal"... Integral solldaridade ante 
a condenação pelo Superior Tribunal Mili-
tar com base em lei de exceção que tem 
merecido o reiterado repúdio da opinião 
publica brasileira". Para o presidente do 
Movimento. Jair Lima Krischke que assi-
na a nota. "a condenação atinge. também 
a todos os brasileiros proibindo-lhos o 
acesso às informações que referentes a 
um passado recente lhes permite uma to-
mada de consciência e um Juizo critico dos 
acontecimentos de Interesse geral". 

O Movimento de Justiça e-  Direitos FIu-
manos "renovando sua solidariedade aos 
jornalistas e esperando, como imperativo 
de Justiça a reforma da decisão condena 
Raia mais uma vez reclama por plena li-
berdade de Imprensa como requisito fun-
damental a uma real e verdadeira abertu-
ra democrática". 

POLITICOS 
O presidente do diretório regional pau 

lista do Partido dos Trabalhadores ( PT) 
deputado federal [Mima de Souza Bom 
enviou telegrama em que manifesta "total 
solidariedade aos companheiros Osmar 
Carlos Rosvita e Eimar contra mais essa 
arbitrariedade do regime- 

Mark jornalistas estiveram 
a protestar contr a prisão  

to"-s as camadas da sociedade atestanto 
a Jia de liberdade de expressão" Fica 
mais evidente afirma o verndor "que a 
' 	' • 	I ' 	 Cl • S e- 

promisso de intensificar a cada dia a luta 
pela derrogação dos instrumentos de 
força a sei viço de interesses antipopula-
: .. Abaixo a força e viva a inteligén- 

c 
so 
so 

tas. 
"Pa 
ampl 
sos e 
lação' 

A bancada do PDT na Assembleia Legis-
lativa apos visitar os joinalistas na peni-
tenciar!a afirmou estar mobilizada para 
não só colaborar no que for possível para 
libertá-los como como também para se associar 
ao ato publico que será realizado na 
quarta- feira". 

COM: íZA A LSN 
A Comissão de entidades coordenadora 

da Campanha pela Revogação da Lei de 
Segurança Nacional enviou oficio em que 
empresta a solidariedade do moi  mento 
a— jornalistas presos ante "o novo golpe 
de arbítrio Institucionalizado contra os 
profissionais jornalistas". Entende que 
"somente um estado desvinculado das 
mais justas aspirações populares por de-
mocracia e liberdade pode sem constran-
gimentos impingir punições descabidas 
de privação da liberdade a trabalhadores 
responsáveis pela tarefa de bem informar 
a comunidade, justamente pelo exercício 
de suas atribuições profissionais. Esse 
triste episódio nos mostra multo clara-
mente que os brasileiros não podem dris-
cansar e acreditar na efetivação da demo-
cratização do pais enquanto não for extin-
to esse maior instrumento da repressão a 
Lei de Segurança Nacional". 

A condenação desses colegas que 
com seu trabalho férreo e criterioso honra• 
ram o exercício da profissão e dignifica-
r im o papel social do jornalista é um aten-
tado a toda a categoria profissional e ao di-
reito da sociedade brasileira de ter livre 
acesso à informação sobre sua História. 
afirma nota de solidariedade dos professo-
res e alunos do Curso de Comunicação So-
cial ( habilitação em Jornalismo) da Ur! 
versidade Federal de Santa Catarina e 
membros do Movimento de Oposição Sin-
dical dos Jornalistas Profissionais daquele 
Estado. A nota conclui afirmando que. -ao 
contrário de amedrontar a todoy, deve (a 
condenação) animar a luta pela democra-
tização plena da sociedade brastiel a. pois 
não é mais que ato grosseiro de um regime. 
oue não tem condições de contestar o men-
' o das denúncias e a veracidade dos fa- 

A iiiretoria Executiva da União Esta-
dual dos Estudantes I UEE ) rcprestnt da 
por seu presidente. Flávio Silveira: o vice-
presidente. José Eduardo Utzlg e o tesou-
reiro Renato Azambuja esteve na sede da 
Coojornal. na  manhã de segunda-feira. pa  
ra manifestar a solidariedade da entidade 
máxima dos estudantes gaúchos aos com-
panheiros jornalistas presos quando en-
tregou à redação da Coojornal a seguinte 
nota: 

"A União Estadual de Estudantes -- RS 
vem a público manife,,  ar sua ampla soli-
dariedade aos jornalistas da Coolorrial. 
presos e incursos na Lei de Segurança Na-
cional na quarta-feira da semana passa-
da. Os estudantes gaúchos entendem que 
este é mais um ato arbitrário do regime no 
sentido de restringir ainda mais a liberda-
de de Imprensa e as discussões políticas 
entre a população sobre os fatos aconteci-
dos na História do Pais e sobre a situação 
atual do povo brasileiro onde predomina a 
miséria a exploração e a opressão politi-
ca. Nesse sentido é necessário compreen-
der que o problema ria prisão e enquadra- 

, . 	• 	.1, 
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condenação e pris 
jornalistas do Coojornal.Está 
protestando e fazendo pública 
sua insatisfação, manyfestada 
através de solidariedade aos 
companheiros presos. A Nação 
reivindica o fim da LSN. 

"A mais firme solidariedade aes compa-
nheiros da Coojornal. unindo vozes ao coro 
em repúdio a mais este atentado ao direito 
de informar" foi a mensagem enviada pelo 
presidente da Projornal. a cooperativa dos 
Jornalistas de Goiás. Jales Naves. Confor-
me os companheiros goianos. "A luta por 
uma Imprensa livre. capaz. a um só tem-
po. de prestar os serviços de informação 
que a comunidade precisa e ajudá-la na su-
peração dos obst•srulos interpostos ao seu 
curso libertador, é igualmente a dos jorna-
listas livres de Goiás". 

— O Governo nos quer a todos como réus 
por entender que cometemos um crime ao 
clamar por Justiça. direito ao trabalho e à 
liberdade... Demonstra a sua total insensi-
bilidade para com os minimos direitos do 
cidadão brasileiro e continua se valendo 
da tristemente famosa Lei de Segurança 
Nacional... processa e condena jornalistas 
pelo crime de plublicarem fatos e verda-
des históricas, afirma a nota de solidarie-
dade da Comissão Intersindical de Porto 
Alegre. assinada por seu coordenador 
João Paulo Marques. A Intersindical de 
Porto Alegre afirma que os atos do Gover-
no "terão como resposta a união de todos 
os trabalhadores. do campo' e da cidade. 
rumo a uma sociedade justa e livre". 

"Os Radialistas do Rio Grande do Sul 
manifestam o seu repúdio ante o brutal ato 
que tira do cidadão brasileiro o elementar 
direito de informar e ser informado... A 
Lei de Segurança Nacional tem de ser re-
vogada e sepultada para sempre". afirma 
o Sindicato dos Radialistas do RioGrande 
do Sul. 

A Associação dos Jornais e Revistas de 
Cooperativas ( Ajocoop) em nota de seu 
presidente. manifesta "veemente protesto 
contra mais essa prisão de profissionais 
que nada mais fizeram do que publicar a 
verdade". E afirma: "Enquanto a Justiça 
Militar continuar julgando crimes de Im-
prensa e percbc ar a ameaça da Lei de Se-
gurança Nacional sobre a cabeça dos bra-
sileiros. não se pode falar em abertura e 

mocratização do Pais". 

O Movimento Justiça e Direitos Huma-
nos manifestou aos jornalistas da 
Coojorrial"... integral solidaridade ante 
a condenação pelo Superior Tribunal Mill 
lar. com  base em lei de exceção que tem 
merecido o reiterado repúdio da opinião 
pública brasileira". Para o presidente do 
Movimento. Jair Lima Krischke. que assi-
na a nota "a condenação atinge. também. 
a todos os brasileiros, proibindo-lhes o 
acesso às Informacbes que. referentes a 
um passado recente. lhes permite urna to-
rnada de consciência e um juízo critico dos 
acontecimentos de interesse geral". 

O Movimento de Justiça e-Direitos Hu-
manos "renovando sua solidariedade aos 
jornalistas e esperando, como imperativo 
de Justiça a reforma da decisão condena-
tória mais uma vez reclama por plena li-
berdade de Imprensa como requisito fun-
damental a uma real e verdadeira abertu-
ra democrática". 

POLITICOS 
O presidente do diretório regional pau- 

1 sta do Partido dos Trabalhadores (PT). 
deputado federal Djalma de Souza Bom. 
enviou telegrama em que manifesta "total 
solidariedade aos companheiros Osmar.  
Carlos Rosvita e Elmar contra mais essa 
arbitrariedade do regime". 

Em Santa Maria, jornalistas estiveram 
reunidos para protestar contra a prisão 
quando decidiram enviar ao Governo do 
Estado documentos de protesto e moções 
de solidariedade aos companheiros da 
Coojornal. o que fizeram por intermédio do 
vereador Arnaldo Souza (PDT). que tam-
bém é jornalista. No documento, é mani-
festado repúdio "ao lamentável aconteci-
mento que causa mal-estar popular em 

todas as camadas da sociedade. atestanto 
a falta de liberdade de expressão". Fica 
mais evidente, afirma o vereador. "que a 
sociedade deve lutar pelo fim da Lei de Se-
gurança Naclánal!' 

Na qualidade de Líder da Oposição da 
Cãmara de Vereadores de Santa Maria. 
João Nascimento da Silva (PDT) enviou 
telegrama à Coojornal expressando "inte-
gral solidariedade e assumindo o com- 

promisso de intensificar, a cada dia. a luta 
pela derrogação dos instrumentos de 
força a serviço de interesses antipopula-
res... Abaixo a força e viva a Inteligên-
cia!". 

— Situações como esta demonstram cla-
ramente as limitações e contradições do 
chamado processo de abertura. que — na 
prática -- nega e agride conceitos como os 
de liberdade de Imprensa e de informação. 
Somada a episódios recentes — que vão 

desde os escândalos até a alteração da lei 
salarial --- a prisão dos jorndlistas reafir-
ma o caráter antidemocratico do Governo 
e do regime que a cada dia mais se distan-
cia e se contrapõe aos interesses dos diver-
sos setores da sociedade afirma a nota de 
solidariedade aprovada pela bancada do 
PMDB na Câmara de Vereadores de Pelo-
tas. Os parlamentares ainda conclamam a 
"participação para a construção de um 
amplo movimento pela libertação dos pre-
sos e pela revogação desta absurda legis-
lação" . 

A bancada do PDT na Assembleia Legis-
lativa após visitar os jornalistas na peni-
tenciaria afirmou estar mobilizada para 
não só colaborar no que for possível para 
libertà-los. como também para se associar 
ao ato público que será realizado na 
quarta- feira". 

CONTRA A LSN 
A Comissão de entidades coordenadora 

da Campanha pela Revogação da Lei de 
Segurança Nacional enviou oficio em que 
empresta a solidariedade do movimento 
aos jornalistas presos ante "o novo golpe 
de arbítrio institucionalizado contra os 
profissionais jornalistas". Entende que 
"somente um estado desvinculado das 
mais justas aspirações populares por de-
mocracia e liberdade pode sem constran-
gimentos impingir punições descabidas. 
de privação da liberdade a trabalhadores 
responsáveis pela tarefa de bem informar 
a comunidade. justamente pelo exercido 
de suas atribuições profissionais... Esse 
triste episódio nos mostra muito clara-
mente que os 1 'asneiros não podem des- 
cansar e acred 	na efetivação da demo- 
cratização do País. enquanto não for extin-
to esse maior instrumento da repressão. a 
Lei de Segurança Nacional". 

— A condenação desses colegas. que. 
com  seu trabalho férreo e criterioso honra-
ram o exercido da profissão e dignifica-
ramo papel social do jornalista é um aten-
tado a toda a categoria profissional e ao di-
reito da sociedade brasileira de ter livre 
acesso à informação sobre sua História. 
afirma nota de solidariedade dos professo-
res e alunos do Curso de Comunicação So-
cial (habilitação em Jornalismo) da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina e 
membros do Movimento de Oposição Sin-
dical dos Jornalistas Profissionais daquele 
Estado. A nota conclui afirmando que. "ao 
contrário de amedrontar a todos deve ( a 
condenação) animar a luta pela democra-
tização plena da sociedade brasileira. pois 
não é mais que ato grosseiro de um regime 
que não tem condições de contestar o méri-
to d'oi demitidas e a veracidade dos fa-
tos 

A Diretoria Executiva da União Esta-
dual dos Estudantes (UEE) representada 
por seu presidente. Flávio Silveira; o vice-
presidente. Jose Eduardo Utzig. e o tesou-
reiro. Renato Azambuja. esteve na sede da 
Coojornal. na  manhã de segunda-feira, pa-
ra manifestar a solidariedade da entidade 
máxima dos estudantes gaúchos aos com-
panheiros jornalistas presos. quando en-
tregou à redação da Coojornal a seguinte 
nota: 

"A União Estadual de Estudantes -- RS 
vem a público manife0 ar sua ampla soli-
dariedade aos jornalistas da Coojornal. 
presos e incursos na Lei de Segurança Na-
cional. na  quarta-feira da semana passa-
da. Os estudantes gaúchos entendem que 
este é mais um ato arbitrário do regime no 
sentido de restringir ainda mais a liberda-
de d( Imprensa e as discussões políticas 
entre a população sobre os fatos aconteci-. 
dos na História do País e sobre a situação 
atual do povo brasileiro, onde predomina a 
miséria. a exploração e a opressão políti-
ca. Nesse sentido. é necessário compreen-
der que o problema da prisão e enquadra-
mento dos jornalistas na LSN não é uma 
questão a ser tratada somente pela catego-
ria e sim. deve merecer o repúdio firme e 
resoluto de toda a população. na  luta pela 
liberdade de Imprensa. contra a Lei de Se-
gurança Nacional e pela derrubada do re-
gime militar". 
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Dezenas de jornalistas compareceram à Cooperativa para a elaboração do Coojornal Documento 
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O Sindicato dos Jornalistas Profis-
sionais e a Cooperativa dos Jornalis-
tas. ambos do Espirito Santo envia-
ram telegrama conjunto de apoio aos 
Jornalistas gaúchos: "Manifestamos 
inteira solidariedade companheiros 
Osmar Trindade, Carlos Rafael. Ros-
vita e Elmar Bones vitimas de mais 
uma arbitrariedade e violência ina-
ceitáveis do regime militar. Lamen-
tamos triste exemplo que premiar 
criatividade e valor profissional com 
violação absurda direitos humanos". 

Os jornalistas de Santa Maria publi-
camente manifestaram integral soli-
dariedade aos colegas. "Não entende-
mos 'secretos' os assuntos de interes-
se do povo brasileiro que necessitam 
ser discutidos pela comunidade nacio-
nal". diz a manifestação. " Os conti-
nuados golpes contra a liberdade dos 
mais diferenciados segmentos da so-
ciedade só são possíveis pela vigência 
das leis de exceção que retiram dos 
brasileiros seus direitos mais elemen-
tares." 

A bancada do Partido Democrático 
Trabalhista na Câmara Federal apro-
vou uma proposta do deputado José 
Carlos Brandão de repulsa à condena-
ção dos quatro jornalistas gaúchos. 
"Estranha coincidência Governo 
mantenha processo quando propôs 
trégua política", diz o telegrama en-
viado pelo líder do PDT na Câmara, 
Bocaiúva Cunha. 

"Manifestamos irrestrita solidarie-
dade aos companheiros do Coojor-
nal", diz a União dos Trabalhadores 
em Empresas de Comunicação de 
Criciúma. SC. "A luta pela liberdade 
de imprensa é de todos nos'' 

O ve-eador Nedeu D'Avila enviou 
telegrama aos jornalistas condena-
dos: "Através deste, ensejo hipotecar-
lhes minha irrestrita solidariedade e 
afirmar que a campanha pela revoga-
ção da lei de Segurança Nacional é a 
resposta indignada de todos os demo-
cratas à arbitrariedade que os atin-
giu". 

O Sindicato dos Jornalistas Profis-
sionais do Rio Grande do Norte mani-
festou sua solidariedade aos jornalis-
tas Elmar Bones, Osmar Trindade. 
Rosvita Saueressig e Rafael Guima-
rães. "presos em virtude de terem 
cumprido dever informar população. 
Reafirmamos nosso protesto contra 
esse novo ato revelador inexistente 
ainda liberdade imprensa Brasil". O  

telegrama é assinado pelo presidente 
do Sindicato. Arlindo Freire. 

A Unimed do Vale do Taquari. atra-
vés de seu presidente Nilson Luiz 
May. enviou mensagem aos quatro 
jornalistas: "Regozijamo-nos conces-
são liminar pedido de habeas corpus 
favor jornalistas integrantes co-
irmã". A ooperativa colocou espaço 
no jornal da Unimes à disposição para 
apoio e integração cooperativa. 

A bancada do PMDB. da Camara 
Municipal de Campo Bom, através de 
seu presidente. vereador Giovani Fal-
tes, propôs moção pela liberdade de 
imprensa, que acabou aprova a co 
unanimidade pelos vereadores daque-
la casa. "Só a verdade fará deste país 
urna verdadeira potência". 

A direção Nacional e departamento 
do RS do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil manifestaram solidariedade 
aos jornalistas punidos "no legítimo 
exercício das atividades profissio-
nais". Assinam o telegrama o Presi-
dente do IAB nacional. Teimo Maga-
dan, e do IAB/RS, Augusto Portugal. 

Em pronunciamento na abertura 
dos trabalhos da Assembléia Legisla-
tiva gaúcha, o deputado Carlos Araú-
jo. do PDT, tratou da condenação dos 
jornalistas. "A quem cumpre o sagra-
do dever profissional de relatar a ver-
dade, lança-se aos cárceres", disse o 
deputado, que requereu a transcrição 
da crônica de Luiz Fernando Veríssi-
mo sobre o mesmo assunto, intitula:a 
Competência ;Zero Hora. 10131, nos 
anais da Assembléia. 

Repúdio generalizado à condenação 

A Diretoria Executiva da UEE-RS. Obvio Dutra e Dirigentes do PT na Coo jornal 

Olivio Dutra. presidente regional do 
Partido dos Trabalhadores. classifica 

. a condenação e prisão dos jornalistas 
como mais uma tentativa de intimida-
ção aos que. hoje. como sempre. esti-
veram e estão informando à popula-
ção. sem medo. dos desmandos do re-
gime. Para OH vio a medida vem num 
momento em que estão sendo levanta-
das as vinculações do SNI com o caso 
Baumgarten e os escândalos envol-
vendo a Capemi e a Delf in. É uma ten-
tativa de impedir esse trabalho. E se 
torna cada vez mais atual a luta con-
tra a Lei de Segurança Nacional, e a 
Lei de Imprensa e outras leis arbitrá-
rias. 

Para o deputado Rubi Diehl. PDS. a 
decisão ocorreu de um julgamento de-
finido na Lei de Segurança Nacional. 
Espero. e faço votos, que no menor 
tempo possível. Implicações dessa na-
tureza. em que foram envolvidos os 
quatro jornalistas, possam ser resol-
vidas pela Justiça comum. 

O presidente da Assembléia Legis-
lativa. deputado Antenor Farrari. 
PMDB. considera a prisão dos jorna-
listas como mais um ato de arbítrio 
que teima em pairar sobre a socieda-
de brasileira. Esta condenação, num 
momento de abertura politica, deve 
merecer a reflexão de todos os brasi-
leiros. justamente quando. pela Im-
prensa. a opinião pública descobre es-

testam o descalabro 
ue foi levado o 

todo o Brasil. "O,  detidos sáo pessoas 
de gabarito, que estavam apenas 
exercendo suas funções jornalísti-
cas". Ele espera que se dêem condi-
ções de defesa aos presos. já que a de-
tenção pela forma que ocorreu. é 
uma injustiça. 

VOLTAR AOS QUARTEIS 
Para o advogado Hélio Bicudo. que 

se destacou na luta contra o esqua- • 
drão da morte. esta condenação. da 
mesma maneira como foi enquadrado 
o diretor de "O Estado de São Paulo" 
Júlio de Mesquita Neto. na Lei de Se-
gurança Nacional, é mais uma mani-
festação do arbi trio no sentido de su-
focar a livre manifestação da vontade  

válida: o exercício do poder democrá-
tico. 

O jornalista Carlos Chagas. chefe 
da Sucursal do Estado de São Paulo 
em Brasília. salienta que toda puni-
ção do delito de opinião faz com que a 
sociedade volte aos obscuros tempos 
da Inquisição. Sente-se em certas au-
toridades a pré-disposição de intimi-
dar a Imprensa. O que se observa, 
disse. é que uma certa facção do siste-
ma que compõe e sustenta o Governo 
tenta substituir a censura por outros 
métodos objetivos de cercear a liber-
dade de Imprensa. 

SEM FORMAÇÃO JURIDICA 
A condenação dos jornalistas. para  

deveria ser usada porque a Justiça 
Militar quer julgar sobre a ótica da 
Lei de Segurança Nacional ou do Có-
digo Penal Militar, apenas aplicável a 
militares, já que seus membros não 
têm formação jurídica. 

O presidente da OAB/RS. Mariano 
de Freitas Beck, acentua a procedên-
cia da campanha nacional da OAB pe-
la revogação da Lei de Segurança Na-
cional, ou sua revisão "para que este 
documento legal seja adaptado à 
abertura". O advogado não discute a 
decisão do STM. que confirmou a con-
denação dos jornalistas. O vice-
presidente da Federacrel das Indús- 
tria,  Luiz Otávio Vieir 	pera que o 
1 • 1 • • 	141 	4, 	 v`:. 	9 1 	,.. 
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O Sindicato dos Jornalistas Profis-
cionals e a Coope!ativa dos Jornalis-
tas. ambos do Espírito Santo envia-
ram telegrama conjunto de apoio aos 
Jornalistas gaúchos: "Manifestamos 
inteira solidariedade companheiros 
Osmar Trindade, Carlos Rafael. Ros-
vita e Elmar Bones vítimas de mais 
uma arbitrariedade e violência ina-
ceitáveis do regime militar. Lamen-
tamos triste exemplo que premiar 
criatividade e valor profissional com 
violação absurda direitos humanos". 

Os jornalistas de Santa Maria publi-
camente manifestaram integral soli-
dariedade aos colegas. "Não entende-
mos 'secretos' os assuntos de interes-
se do povo brasileiro que necessitam 
ser discutidos pela comunidade nacio-
nal", diz a manifestaç.J. " Os conti-
nuados golpes contra a liberdade dos 
mais diferenciados segmentos da so-
ciedade só são possíveis pela vigência 
das leis de exceção que retiram dos 
brasileiros seus direitos mais elemen-
tares." 

A bancada do Partido Democrático 
Trabalhista na Câmara Federal apro-
vou uma proposta do deputado Jose 
Carlos Brandão de repulsa á condena-
ção dos quatro jornalistas gaúchos. 
"Estranha coincidência Governo 
manteniu, processo quando propôs 
trégua política", diz o telegrama en-
viado pelo líder do PDT na Câmara, 
Bocaiúva Cunha. 

"Mani)estamos irrestrita solidarie-
dade aos companheiros do Coojor-
nal". diz a União dos Trabalhadores 
em Empresas de Com .1icação de 
Criciúma. SC. "A luta pe lberdade 
de imprensa é de todos nós 

O vereador Nedeu D'Avila enviou 
telegrama aos jornalistas condena-
dos: "Através deste. ensejo hipotecar-
lhes minha irrestrita solidariedade e 
afirmar que a campanha pela revoga-
ção da lei de Segurança Nacional é a 
resposta indignada de todos os demo-
cratas à arbitrariedade que os atin-
giu". 

O Sindicato dos Jornalistas Profis-
sionais do Rio Grande do Norte mani-
festou sua solidariedade aos jornalis-
tas Elmar Bones Osmar Trindade. 
Rosvita Saueressig e Raíael Guima-
rães. "presos em virtude de terem 
cumprido dever informar população 
Reafirmamos nosso protesto contra 
esse novo ato revelador inexistente 
ainda liberdade imprensa Brasil". G 

telegrama é assinado pelo presidente 
do Sindicato. Arlindo Freire. 

A Unimed do Vale do Taquari. atra-
vés de seu presidente Nilson Luiz 
May. enviou mensagem aos quatro 
jornalistas: "Regozijamo-nos conces-
são liminar pedido de habeas corpus 
favor jornalistas integrantes co-
irmã". A cooperativa colocou espaço 
no jornal da Unimes à disposição para 
apoio e Integração cooperativa. 

A bancada do PMDB. da Câmara 
Municipal de Campo Bom. através de 
seu presidente. vereador Glovani Fel-
tes. propôs moção p# ia liberdade de 
imprensa, que acabou aprova a co 
unanimidade pelos vereadores dag-  ta-
la casa. "Só a verdade fará deste país 
uma verdadeira potência". 

A direção Nacional e departamento 
do RS do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil manifestaram solidariedade 
aos jornalistas punidos "no legítimo 
exercício dar atividades profissio-
nais" Assinam o telegrama o Presi-
dente do IAB nacional. Teimo Maga-
dam e do IAB/RS. Augusto Portugal. 

Em pronunciamento na abertura 
dos trabalhos da Assembleia Legisla-
tiva gaúcha, o deputado Carlos Arau-
jo, do PDT, tratou da condenação dos 
jornalistas. "A quem cumpre o sagra-
do dever profissional de relatar a ver-
dade. lança-se aos cárceres", disse o 
deputado, que requereu a transcrição 
da crônica de Luiz Fernando Veríssi-
mo sobre o mesmo assunto. intitulada 
Competência (Zero Hora. 10 /3), nos 
anais da Assembléia. 

Repúdio generalizado à condenação 

A Diretoria Executiva da UEE-RS.. Oilvio Dutra e Dirigentes do PT na Coojornal 

Olivio Dutra. presidente regional do 
Partido dos Trabalhadores. classifica 

. a condenação e prisão dos jornalistas 
como mais uma tentativa de intimida-
ção aos que. hoje. como sempre. esti-
veram e estão informando à popula-
ção sem medo, dos desmandos do re-
gime. Para (alivio a medida vem num 
momento em que estão sendo levanta-
das as vinculações do SNI com o caso 
Baumgarten e os escândalos envol-
vendo a Capemi e a Delfin. C uma ten-
tativa de impedir esse trabalho. E se 
torna cada vez mais atual a luta con-
tra a Lei de Segurança Nacional. e a 
Lei de Imprensa e outras leis arbitrá-
rias. 

Para o deputado Rubi Diehl. PDS. a 
decisão ocorreu de um julgamento de-
finido na Lei de Segurança Nacional. 
Espero. e faço votos, que no menor 
tempo possivel. implicações dessa na-
tureza. em que foram envolvidos os 
quatro jornalistas, possam ser resol-
vidas pela Justiça comum. 

O presidente da Assembléia Legis-
lativa. deputa lo Antenor Farrari. 
PMDB. considera a prisão dos jorna-
listas como mais um ato de arbítrio 
que teima em pairar sobre a socieda-
de brasileira. Esta condenação. num 
momento de abertura politica. deve 
merecer a reflexão de todos os brasi-
leiros. justamente quando. pela Im-
prensa. a opinião pública descobre es-
cândalos que atestam o descalabro 
administrativo a que foi levado o 
Pais. 

Já o presidente da Câmara dos Ve-
readores de Porto Alegre Valdir Fra- 
ga PMDB)( 	entende que a prisão dos 
jornalistas foi uma surpresa não só 
para o Rio Grande do Sul como para 

todo o Brasil. "Os detidos são pessoas 
de gabarito, que estavam apenas 
exercendo suas funções jornalísti-
cas". Ele espera que se dêem condi-
ções de defesa aos presos. já que a de-
tenção. pela forma que ocorreu. é 
uma injustiça. 

VOLTAR AOS QUAI:TEIS 
Para o advogado Hélio Bicudo. que 

se destacou na luta contra o esqua-
drão da morte. esta condenação da 
mesma maneira como foi enquadrado 
o diretor de "O Estado de São Paulo". 
Julio de Mesquita Nato. na Lei de Se-
gurança Nacional. é mais uma mani-
festação do arbi trio no sentido de su-
focar a livre manifestação da vontade 
popular. Quando o regime político se 
propõe a fechar a boca dos homens de 
imprensa. é porque nada mais tem a 
dizer à Nação. Nessas condições de-
veria voltar para os quartéis e a buro-
cracia deixaria ao País a única opção 

válida: o exercício do poder democrá-
tico. 

O jornalista Carlos Chagas. chefe 
da Sucursal do Estado de São Paulo 
em Brasília, salienta que toda lati/li-
ção do delito de opinião faz com que a 
sociedade volte aos obscuros tempos 
da Inquisição. Sente-se em certas au-
toridades a pré-disposição de intimi-
dar a Imprensa O que se observa. 
disse. é que uma certa facção do siste-
ma que compõe e sustenta o Governo 
tenta substituir a censura por outros 
métodos objetivos de cercear a liber-
dade de Imprensa. 

SEM FORMAÇÃO JURIDICA 
A condenação dos jornalistas, para 

o presidente do Movimento de Justiça 
e Direitos Humanos. Jair Krischke. é 
parte de um conjunto de atos intimi-
datórios. A profissão de jornalista é a 
(mica na Brasil que possui legislação 
específica. que não acha boa. Esta lei 

deveria ser usada porque a Justiça 
Militar quer julgar sobre a ótica da 
Lei de Segurança Nacional ou do Có-
digo Penal Militar, apenas aplicável a 
militares, já que seus membros não 
têm formação jurídica. 

O presidente da OAB/RS. Mariano 
de Freitas Beck. acentua a procedên-
cia da campanh.. nacional da OAB pe-
la revogação da bei de Segurança Na-
cional. ou sua revisão. "para que este 
documento legal seja adaptado à 
abertura". O advogado não discute a 
decisão do STM. que confirmou a con-
denação dos jornalistas. O vice-
presidente da Federação das Indús-
triw. Luiz Otávio Vieira. espera que o 
habeas-corpus seja concedido e 
aguarda "modificações nas institui-
c)es para impedir que os jornalistas. 
tm exercício de seu trabalho, venham 
a ser incursos na Lei de Seg trança 
Nacional". 
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Que Democracia é Esta? 
Indaga Paulo Palm 
dIrigel.,4e da Central 
única dt .; trabalhadores 
"Os trabalhadores se perguntam o 

po quê da prisão, num pais em que o 
governo só fala em democracia. Sim-
plesmmte foi usado um direito que é a 
liberdade de imprensa. 

"Queremos deixar registrado toda 
a nossa solidariedade aos companhei-
ros do Coojornal, que injustamente 
estão presos, por divulgar fatos histó-
ricos. Às famílias desses irmãos de lu-
ta, vai um abraço forte, porque é em 
momentos como esse que a classe tra-
balhadora mais se une. Nós nos orgu-
lhamos em saber que a imprensa des-
te país, representada pelos senhores, 
tem denunciado os descalabros e a 
corrupção que ainda imperam. 

Os senhores estão na prisão pelo de-
ver cumprido. Mas, nós queremos sa-
ber qual a prisão que vai abrigar 
aqueles que estão levando o pais ao 
caos; aqueles que endividaram o país 
e querem fazer os assalarb,  dos paga-
rem o pato; aqueles que recentemente 
aprovaram o pacote da previdência, 
diminuindo os salários; aqueles que 
por decreto rebaixaram os salários e 
manipularam vergonhosamente os 
índices do INPC; os administradores, 
que.ao  invés de criarem uma política 
de emprego, têm criado somente de-
semprego e até proposto a regula-
mentação das demissões em massa; 
aqueles que, calçados na Lei de Segu-
rança Nacional, usam e abusam dG 
poder para manter privilégios; aque-
les que cassam dirigentes sindicais;  

proíbem as greves; falam em livre ne-
gociação e. ao mesmo tempo. tabe-
lam a produtividade; aqueles que es-
pancam trabalhadores no momento 
do protesto. 

Todos falam em com:Não nesse 
país. Então, por que os nomes dos cor-
ruptos não aparecem e não são pre-
sos? Que democracia é essa? Isto não 
é democracia. Numa verdadeira de-
mocracia, prisões como a dcs jorna-
listas não acontecem. Para que fatos 
como este não se repitam, só com a 
organização e participação do povo e 
escolha de seus representantes em to-
dos os níveis, desde o vereador ao pre-
sidente da república. 

Nesse processo de organização po-
pular, conclamamos todos os traba-
lhadores para que com seus familia-
res participem no dia 19 de março, às 
14 horas, da concentração no auditó-
rio Araújo Vianna. Além do encaidi-
nhamento da luta contra a nova politi-
ca salarial e o desemprego, esta con-
centração será um ato de protesto de 
todo o povo gaúcho contra a prisão 
dos quatro jornalistas. Os companhei-
ros devem saber, lá na prisão, que o 
povo está do lado deles e que neste 
momento de dificuldade, de angústia, 
os seus familiares terão todo o cari-
nho e todo o apoio do povo gaúcho e 

Paulo Renato Paim, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas 
e coordenador da Intersindical regio-
nal dos trabalhadores. 

A UNIMED PORTO ALEGRE, uma cooperativa de 
médicos, solidariza-se com a Cooperativa dos Jorna-
listas de Porto Alegre, neste difícil mas nobre mo-
mento, que seus associados e diretores enfrentam. 

A UNIMED PORTO ALEGRE, uma Cooperativa de 
Trabalho Médico que é, também vê com extrema 
preocupação que profissionais da imprensa sejam 
cerceados no exercício de seu fundamental mister 
para a democracia, que é o de livremente informar, 
em nome das indecifráveis razões de Estado, codifi-
cadas em legislação extravagante. 

Os conceitos novos e abstratos de segurança na-
cional e das instituições, hoje, antepõem-se às tradi-
cionais e concretas necessidades sociais servidas pe-
la imprensa. A UNIMED PORTO ALEGRE sincera-
mente teme que amanhã estas mesmas restrições 
sejam extensivas a todos os que vivem do fruto de 
seu trabalho. 



14 Coojornal Extra março 

Indaga Paulo Paim 
dirigente da Central 
ui:R:a dos trabalhadores 
"Os trabalhadores se perguntam o 

porquê da prisão, num pais em que o 
governo só fala em democracia. Sim-
plesmente foi usado um direito que é a 
liberdade de imprensa. 

"Queremos deixar registrado toda 
a nossa solidariedade aos companhei-
ros do Coojornal, que' injustamente 
estão presos, por divulgar fatos histó-
ricos. Às famílias desses irmãos de lu-
ta, vai um abraço forte, porque é em 
momentos como esse que a classe tra-
balhadora mais se une. Nós nos orgu-
lhamos em saber que a imprensa des-
te pais, representada pelos senhores, 
tem denunciado os descalabros e a 
corrupção que ainda imperam. 

Os senhores estão na prisão pelo de-
ver cumprido. Mas, nós queremos sa-
ber qual a prisão que vai abrigar - 
aqueles que estão levando o país ao 
caos; aqueles que endividaram o pais 
e querem fazer os assalariados paga-
rem o pato; aqueles que recentemente 
aprovaram o pacote da previdência, 
diminuindo os salários; aqueles que 
por decreto rebaixaram os salários e 
manipularazn vergonhosamente os 
índices do INPC; os administradores, 
que-ao invés de criarem uma política 
de„ emprego, têm criado somente de-
semprego e até proposto a regula-
mentação das demissões em massa; 
aqueles que, calçados na Lei de Segu-
rança Nacional, usam e abusam do 
poder para manter privilégios; aque-
les que cassam dirigentes sindicais;  

proíbem as greves; falam em livre ne-
gociação e. ao mesmo tempo. tabe-
lam a produtividade. aqueles que es-
pancam trabalhadores no momento 
do protesto. 

Todos falam em corrupção nesse 
pais. Então, por que os nomes dos cor-
ruptos não aparecem e não são pre-
sos? Que democracia e essa' Isto não 
é democracia. Numa verdadeira de-
mocracia. prisões como a dcs jorna-
listas não acontecem. Para que fatos 
como este não se repitam. so  com a 
organização e participação do povo e 
escolha de seus representantes em to-
dos os níveis, desde o vereador ao pre-
sidente da republica. 

Nesse processo de organização po-
pular, conclamamos todos os traba-
lhadores para que com seus familia-
res participem no dia 19 de março. às 
14 horas, da concentração no auditó-
rio Araújo Vianna. Alem do encami-
nhamento da luta contra a nova políti-
ca salarial e o desemprego, esta con-
centração será um ato de protesto de 
todo o povo gaúcho contra a prisão 
dos quatro jornalistas. Os companhei-
ros devem saber, ia na prisão, que o 
povo está do lado deles e que neste 
momento de dificuldade, de angústia, 
os seus familiares terão todo o cari-
nho e todo o ap,o do povo gaúcho e 
brasileiro. 

Paulo Renato Paim. presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas 
e coordenador da Intersindical regio-
nal dos trabalhadores. 

A UNIMED PORTO ALEGRE, uma cooperativa de 
médicos, solidariza-se com a Cooperativa dos Jorna-
listas de Porto Alegre, neste difícil mas nobre mo-
mento, que seus associados e diretores enfrentam. 

A UNIMED PORTO ALEGRE, uma Cooperativa de 
Trabalho Médico que é, também vê com extrema 
preocupação que profissionais da imprensa sejam 
cerceados no exercício de seu fundamental mister 
para a democracia, que é o de livremente informar, 
em nome das indecifráveis razões de Estado, codifi-
cadas em legislação extravagante. 

Os conceitos novos e abstratos de segurança na-
cional e das instituições, hoje, antepõem-se às tradi-
cionais e concretas necessidades sociais servidas pe-
la imprensa. A UNIMED PORTO ALEGRE sincera-
mente teme que amanhã estas mesmas restrições 
sejam extensivas a todos os que vivem do fruto de 
seu trabalho. 
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A atividade profissional sob a espada das leis de exceção 

Mazzarollo em prisão 
diferenciada no Paraná 

Preso há seis meses o 
jornalista paranaense 

quer ser julgado 
pela Lei de Imprensa 

Juvêncio Mazzarollo. editor-
chefe e sócio-proprietário do jor-
nal "Nosso Tempo" de Foz do 
Iguaçu. no Paraná. só recente-
mente foi transferido da PenitLn- 

ciaria Estadual situada em Curiti-
ba para uma "prisão diferencia-
da" na Penitenciária Provisória 
da mesma capital paranaense. 

Encarcerado há seis meses para 
cumprir uma pena de dois anos 
imposta por um julgamento no 
qual Mazzarollo e dois colegas de 
redação foram Incursos na Lei de 
Segurança Nacional, o paranaen-
se tem lutado para ser julgado pe-
la Lei de Imprensa, com o apoio 
do sindicato dos jornalistas de Cu- 

ritiba, presidido por Desiderio Pe-
ron. "Os recursos de seus advoga-
dos têm sido negados. porém". la-
menta Peron. "Entretanto conti-
nuamos lutando com recursos 
jurídicos e pronunciamentos sem-
pre que possível contra o indicia-
mento de Mazzarollo na Lei de Se-
gurança Nacional". 

Indiciado na LSN. Mazzarollo e 
seus colegas Aloisio Palmar e 
João Adelino. autores de uma re-
portagem sobre desapropriações 
de terras na área da usina de Itai- 

Há oito anos 
A Justiça já reconheceu a 

responsabilidade da União 

pela morte do jornalista 

Nii1  ilidi tu r Herzog 

Perto de 15 jornalistas haviam sido 
presos em São Paulo. nos últimos 
de novembro de 1975. Os salões do Ho-
tel Hilton. onde se realizava a 
trigésima-primeira assembléia da 
SIP. eram um palco para o trânsito 
obrigatório de debates sobre a situa-
ção dos órgãos de imprensa. num pais 
submetido a uma legislação de exce-
ção. em plena vigência o AI-5 e o de-
creto 477. Movimento. Opinião. O São 
Paulq e Veja, estavam sob censura 
prévrã; Opinião e Pasquim enfrenta-
vam processos movidos pela Censura; 
toda a tiragem de Movimento estava 
sendo apreendida; os contratos de ris-
co não podiam ser citados; a palavra 
censura estava proibida para os 
veículos impressos. 

Foi nesse clima que Clarice Herzog. 
então com 34 anos, atendeu a campai-
nha da porta de sua casa na noite do 
cila 24 de novembro: eram dois estra-
nhos, oferecendo um free-lancer a seu 
marido Wladimir. Mas Valdo. como 
era conhecido pelos seus colegas da 
TV-Cultura. não estava em casa: me-
ra questão cie tempo. Em poucas ho-
ras. nc  amanhecer do dia 25. Wladi-
mir Herzog entrava nas dependências 
do Departamento de Operações Inter-
nas (DOI). do II Exército, para nunca 
mais sair. No amanhecer de domingo. 
dia 25. num "pirulito-  ao pé da página 
44 do Estado de São Paulo. uma nota 
do Sindicato dos Jornallstas dava con-
tada sua morte. 

As horas subseqüentes foram as do 
maior clima de tensão já vivido entre 
os jornalistas paulistas. Wladimir. se-
gundo a explicação do II Exército, ti-
nha cometido suicídio enquanto esta-
va sozinho em uma sala do DOI. tendo 
como causa da morte "asfixia mecâ-
nica por enforcamento", segundo um 
laudo do Instituto Medico Legal. assi-
nado, entre outros, pelo médico legis-
ta Harry Shibata. Mas, o sindicato dos 

pu. foram recolhidos à prisão an-
tes de serem condenados. Depois 
de um julgamento que durou sete 
horas, Palmar e Adelino acaba-
ram absolvidos. Contra Mazzarol-
lo foram arroladas outras provas 
diversas como editoriais assina-
dos por ele ou matérias transcri-
tas de jornais do centro do País 
criticando o Governo. "No fim a 
acusação acabou insistindo no 
item da incitação ags desapro-
priados de Itaipu". diz Peron. "E 
ele foi condenado". 

morria Vlado 
jornalistas, em seguida. reivindicaria 
para o caso uma melhor explicação - 
e as explicações e contraposições se 
sucederam, meses a fio. O sindicato, 
principalmente, fazia uma obsena-
ção que •-istaria destinaria a acompa-
nhar todo o processo iudicial ajuizado 
em seqüência à morte de Valdo: 

"Perante a lei, a autoridade é sem-
pre responsável pela integridade físi-
ca das pessoas que coloca sob sua 
guarda". 

Posteriormente. Wladimir passou a 
ser citado — e continua sendo sempre 
— em toda a história da luta entre a 
imprensa e a repressão. Profissional 
competente e correto, pai dedicado. 
ele foi, talvez, a maior vítima dessa 
mesma história. Hoje, reconhecida le-
galmente a responsabilidade do II 
Exército na sua morte. conforme sen-
tença judicial em primeira instância. 
recism Clarice Herzog vê um tênue fio 
de co)npensação para a corajosa ação 
que move contra a União. A decisão 
final. que reverterá numa indeniza-
ção pela morte de Vladimir. ainda de-
morará anos a fio. Mas, 10 dias depois 
que seu marido morreu. Clarice tinha 
dito.  

Eu vou ser convidada para depor 
no inquérito que investiga como meu 
marido morreu. Pode ser que não 
adiante nada. Mas eu. meus filhos e o 
Valdo merecem que eu tente. 

LSN ou Lei 
de Imprensa? 

Os três editores de A Hora do Povo 
— Ricardo Lessa, Claudio Campos e 
Pedro Camargo — estão presos no 
Rio, condenados há 2f; meses de pri-
são. A condenação foi motivada pela 
publicação no HP de urna lista de per-
sonalidades, incluine., ministros e au-
toridades, que teriam contas secretas 
em bancos de Suíça. Durante todo o 
processo. seus advogados sustenta-
vam a incoerência da aplicação de 
urna lei excepcional, a Lei de Segu-
rança Nacional, quando existe uma 
lei específica. a Lei de Imprensa, pa-
ra tratar destes casos. Deveríamos censurar Os Sertões? 

Sobre a publicação dos documentos secretos do Exérci-
to sobre a guerrilha. o Coojornal ouviu. logo após a aber-
tura do inquérito que culminou na condenação dos jorna-

.ente da Associação Brasileira de Impren-
a Sobrinho. Ele falou: 

veria interesse de seguranca nacional para sonegar do 
povo os erros do passado? A menos que os militares se 
considerem infalivels. quando a própria infalibilidade do 
Papa se restringe às questões de doutrina e de dogmas. 
Se lOssemos levar ao exagero a doutrina do segredo. 

em ue Eu- 

Lessa. Camargo e Campos contam 
com o apoio da Associação Brasileira 
de Imprensa. que defende a mesma 
tese: os jornalistas deveriam ser jul-
gados pela Lei de Imprensa. -A apll- 
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A atividade profissional sob a espada das leis de exceção 
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azzaro • . 
diferenciada no Paraná 

Preso há seis meses o 
jornalista paranaense 

quer ser jdlgado 
pela Lei de Imprensa 

Juvênclo Mazzarollo. editor-
chefe e sócio-proprietário do jor-
nal "Nosso Tempo" de Foz do 
Iguaçu. no Paraná. só recente-
mente foi transferido da Peniten- 

ciária Estadual situada em Curiti-
ba para uma "prisão diferencia-
da" na Penitenciária Provisória 
da mesma capital paranaense. 

Encarcerado há seis meses para 
cumprir uma pena de dois anos 
imposta por um julgamento no 
qual Mazzarollo e dois colegas de 
-edação foram incursos na Lei de 
Segurança Nacional, o paranaen-
se tem lutado para ser julgado pe-
la Lei de Imprensa. com  o apoio 
do sindicato dos jornalistas de Cu- 

ritiba. presidido por Desiderio Pe-
ron. "Os recursos de seus advoga-
dos têm sido negados. porém". la-
menta Peron. "Entretanto conti-
nuamos lutando com recursos 
jurídicos e pronunciamentos sem-
pre que possível contra o indicia-
mento de Mazzarollo na Lei de Se-
gurança Nacional". 

Indiciado na LSN. Mazzarollo e 
seus colegas Aloisio Palmar e 
João Adelino. autores de uma re-
portagem sobre desapropriações 
de terras na área da usina de Itai- 

pu. foram recolhidos à prisão an-
tes de serem condenados. Depois 
de um julgamento que durou sete 
horas. Palmar e Adelino acaba-
ram absolvidos. Contra Mazzarol-
lo foram arroladas outras provas 
diversas como editoriais assina-
dos por ele ou matérias transcri-
tas de jornais do centro do Pais 
criticando o Governo. "No fim a 
acusação acabou Insistindo no 
Item da incitação aos desapro-
priados de Italpu". diz Peron. "E 
ele foi condenado''. 

Deveríamos censurar 

• 
Há oito anos 
.1 Justiça já reconhece,' a 
responsabilidade da União 
pela morte do jornalista 

Viladintir Herzog 

Perto de 15 jornalistas haviam sido 
presos em São Paulo. nos últimos dias 
de novembro de 1975. Os salões do Ho-
tel Hilton. onde se realizava a 
trigésima-primeira assembléia da 
SIF. eram um palco para o trânsito 
obrigatório de debates sobre a situa-
ção dos órgãos de imprensa. num pais 
submetido a uma legislação de exce-
ção. em plena vigência o AI-5 e o de-
creto 477. Movimento. Opinião. O São 
Paulg e Veja, estavam sob censura 
prevrá; Opiniãe Pasquim enfrenta-
. am processos movidos pela Censura; 
toda a tiragen. de Movimento estava 
sendo apreendida; os contratos de ris-
co não podiam ser citados; a palavra 
censura estava proibida para os 
veículos impressos. 

Foi nesse clima que Clarice Herzog. 
então com 34 anos, atendeu a campai-
nha da porta de sua casa na noite do 
dia 24 de novembro: eram dois estra-
nhos. oferecendo um free-lancer a seu 
marido Wiadimir. Mas Vaido. como 
era conhecido pelos seus colegas da 
TV-Cultura. não estava em casa: me-
ra questão de tempo. Em poucas ho-
ras, no amanhecer do dia 25, Wladi-
mir Herzog entrava nas dependências 
do Departamento de Operações Inter-
nas (DOD. do II Exército. para nunca 
mais sair. No amanhecer de domingo. 
dia 25. num -pirulito" ao pé da página 
44 do Estado de São Paulo. uma nota 
do Sindicato dos Jornalistas dava con-
ta da sua morte. 

As horas subseqüentes foram as do 
maior clima de tensão já vivido entre 
os jornalistas paulistas. Wladimir. se-
gundo a explicação do II Exército, ti-
nha cometido suicídio enquanto esta-
va sozinho em uma sala do DOI, tendo 
como causa da morte "asfixia mecà-
nica por enforcamento', segundo um 
laudo do :nstituto Medico Legal, assi-
nado. entre outros, pelo médico legis-
ta Harry Shibata. Mas. o sindicato dos 

Os Sertões? 

morria Vlado 
jornalistas, em seguida. reivindicaria 
para ocaso uma melhor explicação - 
e as explicações e contraposições se 
sucederam. meses a fio. O sindicato. 
principalmente, fazia uma observa-
ção que estaria destinada a acompa-
nhar todo o processo judicial ajuizado 
em seqüência à morte de V aldo: 

"Perante a lei, a autoridade é sem-
pre responsável pela integridade Ni-
ca das pessoas que coloca sob sua 
guarda" 

Posteriormente. Wladimir passou a 
ser citado — e continua sendo sempre 
-- em toda a história da luta entre a 
imprensa e a repressão. Profissional 
competente e correto, pai dedicado. 
ele fol. talvez, a maior vítima dessa 
mesma história. Hoje. reconhecida le-
galmente a responsabilidade do II 
Exército na sua morte, conforme sen-
tença judicial em primeira instância. 
recém Clarice Herzog vê um tênue fio 
de compensação para a corajosa ação 
que move contra a União. A decisão 
final, que reverterá numa indeniza-
ção pela morte de Viadimir. ainda de-
morará anosa fio. Mas. 10 dias depois 
que seu marido morreu. Clarice tinha 
dito: 

— Eu vou ser convidada para depor 
no inquérito que investiga como meu 
marido morreu. Pode ser que não 
adiante nada. Mas eu. meus filhos e o 
Valdo merecem que eu tente. 

LSN ou Lei 
de Imprensa? 

Os três editores de A Hora do Povo 
— Ricardo Lessa. Claudio Campos e 
Pedro Camargo — estão presos no 
Rio, condenados há 26 meses de pri-
são. A condenação foi motivada pela 
publicação no HP de uma lista de per-
sonalidades, incluindo ministros e au-
toridades. que teriam contas secretas 
em bancos da Suíça. Durante todo o 
processo, seus advogados sustenta-
vam a incoerência da aplicação de 
uma lei excepcional. a Lei de Segu-
rança Nacional, quando existe uma 
.ei especifica. a Lei de Imprensa. pa-
ra tratar destes casos. 

Sobre a publicação dos documentos secretos do Exérci-
to sobre a guerrilha, o Coojornal ouviu, logo após a aber-
tura do inquérito que culminou na condenação dos jorna-
listas. o presidente da Associação Brasileira de Impren-
sa. Barbosa Lima Sobrinho. Ele falou: 

Não havendo ameaças de guerra pergunto: tanto do 
ponto de vista do interesse público como do ponto de vista 
da opinião militar, deve haver interesse de publicar do-
cumentos para que se corrijam os erros por acaso come-
tidos? Não há justificativa para preservar o segredo. Ha- 

veria interesse de seguranca nacional para sonegar do 
povo os erros do passado? A menos que os militares se 
considerem infalíveis, quando a própria infalibilidade do 
Papa se restringe às questões de doutrina e de dogmas. 
Se fôssemos levar ao exagero a doutrina do segredo 
st:lamos capazes de apreender Os Sertões. em que Eu-
elides da Cunha faz um relato sério enumerando os erros 
de várias expedições enviadas a Canudos. A sepultura da 
Alemanha também não estaria no segredo exagerado 
com que o razismo sonegava tudo o que se passava em 
suas fileiras'? 

Lessa. Camargo e Campos contam 
com o apoio da Associação Brasileira 
de Imprensa. que defende a mesma 
tese: os jornalistas deveriam ser jul-
gados pela Lei de Imprensa. "A apli-
cação da LSN para jornalistas pelo 
exercício da atividade prefissional é. 
por si só. uma restrição à liberdade de 
imprensa. sustenta o presidente da 
ABI. Barbosa Lima Sobrinho. 

CooJornal Extra março 15 



Em defesa da informação 
Esta edição do Coojornal estava 

praticamente pronta para Ir às 
bancas no dia 2 de março. Sua fei-
tura só foi possível graças ao esfor-
ço de entidade. sindicatos, partidos 
e. principalmente dos jornalistas 
de Porto Alegre associados ou não 
à Cooperativa, que se mobilizaram 
em solidariedade aos colegas con-
denados e presos. No entanto. uma 
liminar concedida pelo juiz Rafael 

Mayer. do Supremo Tribunal Fede-
ral, colocou os quatro jornalistas 
em liberdade, provocando a neces-
sidade de atualização do jornal. 

O Coojornal Documento que che-
ga as bancas é o mesmo Coojornal 
Extra que deveria ter saído no dia 
2. acrescido das necessárias com-
plementações. Multo mais que 
uma defesa das ihierdade de infor- 

mação. esta edição contem a opi-
nião de setores representativos da 
sociedade a respeito da legislação 
que restringe o ato de informar e 
ser informado, através de um 
veiculo que existe justamente para 
isso: o jornal. Naturalmente. o 
ideal seria que edições como esta 
não tivessem razão de existir. 

Colaboraram efetivamente para 

a circulação do Coojornal Docu-
mento. o Diretório Académico de 
Biblioteconomia e Comunicação 
(Dabico }. o Sindicato dos Jornalis-
tas de Porto Alegre. o PMDB. o PT. 
a Assembléia Legislativa do RS. a 
Unimed. a Cepal. dezenas de enti-
dades de todo o pais, e. de maneira 
especial. os jornalistas de Porto 
Alegre. 

f
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ABERTURA 
Quem são os presos políticos 

O Brasil conta agora com 23 presos 
políticos. Em Selem, estão presos os 
13 agricultores sem terra da região do 
Araguaia. Em Brasília. estão o:. dois 
padres franceses que não aceitara): o 
fato de um pais tão grande possui.. 
entre seus filhos, agricultores sen( 
terra. Os oito restantes são jornalis-
tas. presos no exercício da pr-i'issão. 

Está preso em Curitiba o 
editor-chefe do jornal Nosso Tempc. 
de Foz do Iguaçu Juvèncio Mazzarol-
lo. E no Rio, onde receberam sábado. 
26, a visita do líder do PMDB. Freitas 
Nobre, estão os id diretores do jor-
nal Hora do Povo. Cláudio Campos. 
Pedro Camargo e Ricardo Lessa fo-
ram condenados a dois anos e dois 
meses por ema reportagem em que 
apontavam várias autoridades como 
possuidoras de contas secretas em 
bancos suíços. 

AMEAÇA 
No entanto, há ainda mais oito jor-

nalistas ameaçados de condenação 
pela Lei de Segurança Nacional. Co-
meçando pelo Rio Grande do Sul, en-
contramos o processo contra Adelmo 
Genro Filho. No mandato de vereador 
de Santa Maria, fez um pronuncipro-
nunciamento considerado ofensivo ao 
Presidente da República. Conoenado 
a dois anos de prisão, espera pelo jul-
gamento do Supremo Tribunal Mili-
tar, mesma corte que confirmou a pe-
na de seus colegas de Porto Alegre. 
Ainda na fase de instrução, corre pro-
cesso contra João Batista Marçal. 
acusado de ofender um juiz durante 
um programa radiofônico. 

Incursos no artigo 219 do Código Pe-
nal Militar, sob a acusação de ofensa 
à dignidade das Forças Armadas. os 
jornalistas Alain Araújo. Hélio Fer-
nandes Filho e Paulo César Branco. 
da Tribuna da Imprensa. serão julga-
dos no dia 17 de março. Os três  Itt.
mos respondem outro processo. na  
Auditoria Militar de Juiz de Fora. por 
terem denunciado que o ministro das 
Minas e Energia recebia presentes 
em diamante. 

Fazer propaganda subversiva e de-
negrir a reputação de autoridades pú-
blicas é a acusação contra Paulo Ro-
berto Ferreira, editor do jornal 
Resistência. de Belém. Pela mesma 

a e subjetiva estão 
diretores do 'ornai 

dou o ministro-chefe da Casa Civil 
João Leitão de Abreu 

CONTROLE 
Em nenhum deses casos foi utiliza- 

da a Lei de Imprensa. tnç'tannento 
jurídico que poderia s 	Aderar 
adequado ao julgamento ut possíveis 
delitos de opinião. Promulgada ao 
tempo do governo Castelo Branco. sob 
o número 5.250. de 9 de fevereiro de 
1967. a Lei de Imprensa "condensa to-
das as exigências do golpe de estado 
vitorioso em 31 de março de 1964. no 
controle da ação da imprensa e dos 
órgãos de comunicação em geral". 
(Conforme Barbosa Lima Sobrinho. 
presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa, no último boletim da  

toda a .-edação de um jornal. pela Lei 
de Imp-ensa a responsabilidade é su-
cessiva, na ordem que ela própria 
apresenta. Assim no caso de artigo 
assinado, é o autor que responde judi-
cialmente. O material sem assinatura 
é de responsabilidade do diretor de 
publicação, antes de todos os redato-
res. 

E ainda Barbosa Lima Sobrinho 
que. oportunamente. levanta a gravi-
dade do enquadramento dos delitos de 
opinião na Lei de Segurança. Lembra 
o jornalista que o artigo 2 da própria 
Lei define os objetivos da sua existên-
cia: a soberania nacional, a integrida-
de territorial. o regime representati-
v.) a paz social a prosperidade nacio- 

forma a garantir o enquadramento 
dos acusados. 

EFEITO 
Para entender por que iaso aconte-

ce é preciso analisar os efeitos. A Lei 
de Segurança dá maior margem de 
manobra e controle ao regime. na  me-
dida em que os julgadores são milita . 
res nomeados. Também não se pode 
negar que o constrangimento é maior 
quando o instrumento jurídico invoca-
do é muito mais severo de que a natu-
reza do delitn pretendido. Da mesma 
forma, não é possível ao réu e advoga-
do, com base em aspectos da justiça 
regular. tradicional, apostarem num 
resultado lavorável do ju!gamun'o. 
quando se sabe que as regras são de 
exceção. E. finalmente, não se pode 
fugir ao fato de que a Lei de Seguran-
ça é unilateral, pois tem o objetivo 
explícito de defender quem a invoca. 
garantir o controle a quem já tem o 
poder de salvaguardar os interesses 
de quem acusa. 

Como se vê, o enquadramento na 
Lei de Segurança é uma demonstra-
ção de força. Seu principal efeito é 
sem dtivid., o político. Garar te ao Go-
verno. - J mesmo remoo, um bom re-
lacionamento com os setores ditos 
'duros'' do sistema e ainda tenta pro-
var a esses mesmos setores que a re-
pressão seletiva — adotada a partir 
da distensão, hoje chamada abertura 
—é mais eficiente. 

VINGANÇA 
Mas no caso dos jorna'1$tas de Por-

to Alegre existe a questão técnica: a 
eficácia de uma vingança exemplar. 
como pretende o regime só é possível 
mesmo com a aplicação da Lei de Se-
gurança. Ao contrário de outros casos 
envolvendo jornalistas -- quando o re-
gime poderia se valer da Lei de Im-
prensa para igualmente condená-los 
-- aqui os acusadores encontrariam 
sérias dificuldades. 

De acordo com a Lei de Imprensa. 
teria que se provar alguma falsidade. 
tendenciosidade tal inverdade prati. 
cada pelos jornalistas, ou pelo me-
nos exigir que os profissionais pro-' 
assem a autenticidade do que publi-
caram. Ironicamente essa exigência 
levaria a uma inevitável absolvição: 
os documentos publicados são do pró-
prio Exército Nacional. Considerou- 
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Em defesa da informação 
Esta edição do Coojornal estava 

praticamente pronta para ir às 
bancas no dia 2 de março. Sua fei-
tura só foi possível graças ao esfor-
ço de entidade. sindicatos, partidos 
e. principalmente dos jornalistas 
de Porto Alegre. associados ou não 
à Cooperativa, que se mobilizaram 
em solidariedade aos colegas con-
denados e presos. No entanto. uma 
liminar concedida pelo juiz Rafael  

Mayer. do Supremo Tribunal Fede-
ral. colocou os quatro jornalistas 
em liberdade, provocando a neces-
sidade de atualização do jornal 

O Coojornal Documento que che-
ga às bancas é o mesmo Coojornal 
Extra que deveria ter saido no dia 
2. acrescido das necessárias com-
plementações. Multo mais que 
uma defesa das liberdade de fator- 

mação. esta edição contem a opi-
nião de setores representativos da 
sociedade a respeito da legislação 
que restringe o ato de informar e 
ser Informado, através de um 
veiculo que existe justamente para 
isso: o jornal. Naturaln. ,nte. o 
Ideal seria que edições como esta 
não tivessem razão de existir. 

Colaboraram efetivamente para  

a circulação do Coojornal Docu-
mento. o Diretório Académico de 
,Biblioteconomia e Comunicação 
Dablco i,'Sindicato dos Jornalá-

tas de Porto Alegre. o PMDB. o PT. 
a Assembleia Legislativa do RS. a 
Uninied. a Cepal. dezenas de enti-
dades de todo o pais e. de maneira 
especial. os jornalistas de Porto 
Alegre. 

ABERTURA 
Quem são os presos políticos 

O Brasil conta agora com 23 presos 
políticos. Em Belém. estão presus os 
13 agricultores sem terra da região do 
Araguaia. Em Brasília, estão os dois 
padres francesas que não aceitaram o 
fato de um país rá3 grande possuir. 
entre seus filhos. agricultores sem 
terra. Os oito restantes são jornalis-
tas. presos no exercício da profissão. 

Está preso em Curitiba o 
editor-chefe do jornal Nosso Tempc. 
de Foz do Iguaçu Juvencio Mazzarol- 
lo. E no Rio, onde receberam sábado, 
26. a visita do líder do PMDB. Freitas 
Nobre. estão os três diretores do jor-
nal Hora do Povo. Cláudio Campos. 
Pedro Camargo e Ricardo Lesse fo-
ram condenados a dois anos .:• dois 
meses por unia reportagem em que 
apontavam várias autoridades corno 
possuidoras de contas secretas em 
bancos suíços. 

AMEAÇA 
No entanto, há ainda mais oito jor-

nalistas ameaçados de condenação 
pela Lei de Segurança Nacional. Co-
meçando pelo Rio Grande do Sul, en-
contramos o processo contra Adelino 
Genro Filho. No mandato de vereador 
de Santa Maria, fez um pronuncipro-
nunciamento cansiderado ofensivo ao 
Presidente da República. Conoenado 
a dois anos de prisão, espera pelo jul-
gamento do Supremo Tribunal Mill- 

. 

	

	tar, mesma corte que confirmou a pe- 
na de seus colegas de Porto Alegre. 
Ainda na fase de instrução, corre pro-
cesso contra João Batista Marçal. 
acusado de ofender um juiz durante 
um programa radiofônico. 

Incursos no artigo 219 do Código Pe-
nal Militar, sob a acusação de ofensa 
à dignidade das Forças Armadas. os 
jornalistas Alain Araújo. Hélio Fer-
nandes Filho e Paulo César Branco. 
da Tribuna da Imprensa. serão julga-
dos no dia 17 de março. Os três últi-
mos respondem outro processo. na  
Auditoria Militar de Juiz de Fora. por 
terem denunciado que o ministro das 
Minas e Energia recebia presentes 
em diamante. 

Fazer propaganda subversiva e de-
negrir a reputação de autoridades pú-
blicas é a acusação contra Paulo Ro-
berto Ferreira. editor do jornal 
Resistência. de Belém. Pela mesma 
razão. genérica e subjetiva estão 
ameaçados os diretores do jornal 
Tribuna da Luta Operária. E até mes-
mo um empresário — o diretor d'O 
Estado de São Paulo. Julio de Mesqui-
ta Neto -- está sendo processado pela 
Justiça Militar. Ele cometeu o crime 
de escrever um editorial que desagra- 

dou o ministro-chefe da Casa CM I.  
João Leitão de Abreu. 

CONTROLE 
Em nenhum deses casos foi utiliza-

da a Lei de Imprensa. instrumento 
jurídico que poderia se considerar 
aderuado ao julgamento de possíveis 
deli-os de opinião. Promulgada ao 
tempo do governo Castelo Branco. sob 
o número 5.250. de 9 de fevereiro de 
1967. a Lei de Imprensa "condensa to-
das as exigências do golpe de estado 
vitorioso em 31 de março de 1964. no 
controle da ação da imprensa e dos 
órgãos de comunicação em geral". 
Conforme Barbosa Lima Sobrinho. 

presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa. no último boletim da 
ABI ) 

Mesmo assim os advogados são 
quase unânimes- em afirmar que a Lei 
de Imprensa é "bem mais leve-. En-
quanto a Lei de Segurança Nacional 
permite char lar à autoria até mesmo  

toda a redação de um jornal. pela Lei 
de Imprensa a responsabilidade é su-
cessiva. na  ordem que ela própria 
apresenta. Assim. no caso de artigo 
assinado, é o autor que responde judi-
cialmente. O material sem assinatura 
é de responsabilidade do diretor de 
publicação. antes de todos os redato-
res. 

E ainda Barbosa Lima Sobrinho 
que. oportunamente. levanta a gravi-
dade do enquadramento dos delitos de 
opinião na Lei de Segurança. Lembra 
o jornalista que o artigo 2 da própria 
Lei define os objetivos da sua existên-
cia: a soberania nacional, a integrida-
de territorial, o regime representati- 
vo. 	paz social, a prosperidade nacio- 
nal. a harmonia internacional. Assim. 
um delito de opinião só poderia ser en-
quadrado na Lei de Segurança caso 
ameaçasse um desses objetivos na-
cionais. O que o Governo tem feito é 
invocar artigos isolados da Lei. de  

forma a garantir o enquadramento 
dos acusados. 

EVITO 
Pára entender por que isso aconte-

ce é preciso analisar os efeitos. A Lei 
de Segurança dá maior margem de 
manobra e contrc te ao regime. na  me-
dida em que os julgadores são milita • 
res nomeados. Também não se pode 
negar que o constrangimento e maior 
quando o instrumento jurídico invoca-
do é muito mais severo do que a natu-
reza do delito pretendido. Da mesma • 
forma. não é possível ao réu e advoga-
do, com base em aspectos da justiça 
regular, tradicional, apostarem num 
resultado favorável do julgamento. 
quando se sabe que as regras são de 
exceção. E. finalmente não se pode 
fugir ao fato de que a Lei de Seguran-
ça é unilateral, pois tem o objetivo 
explicito de defender quem a invoca 
garantir o controle a quem já tem o 
poder de salvaguardar os interesses 
de quem acusa. 

Como se vê, o enquadramento na 
Lei de Segurança é uma demonstra-
ção de força. Seu principal efeito é 
sem dúvida. o político. Garante ao Go-
verno. ao  mesmo tempo, um bom re-
lacionamento com os setores ditos 
"duros" do sistema e ainda tenta pro-
var a esses mesmos setores que a re-
pressão seletiva -- adotada a partir 
da distensão, hoje chamada abertura 
—é mais eficiente. 

VINGANÇA 
Mas no caso dos jornalistas de Por-

to Alegre existe a questão técnica: a 
eficácia de uma vingança exemplar. 
como pretende o regime. só é possível 
mesmo com a aplicação da Lei de Se-
gurança. Ao contrário de outros casos 
envolvendo jornalistas -- quando o re-
gime poderia se valer da Lei de Im-
prensa para igualmente condená-los 
-- aqui os acusadores encontrariam 
sérias dificuldades. 

De acordo com a Lei de Imprensa. 
teria que se provar alguma falsidade. 
tendenciosidade ou inverdade prati-
cada pelos jornalistas. ou pelo me-
nos. exigir que os profissionais oro.' 
vassem a autenticidade do que publi-
caram. Ironicamente essa exigência 
levaria a uma inevitável absolvição: 
os documentos publicados são do pró-
prio Exército Nacional. Considerroi-
se portanto. ao  condenar Rafael. Trin-
dade. Ro3vita e Elmar, que é crime 
ameaçador à segurança do pais utili-
zar documentos de Indiscutível ido-
neidade para cumprir o dever de in-
formar à opinião pública. 




