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1- Ministro da Defesa aceitará as recomendações feitas pela Comissão 
Nacional da Verdade 
2- Ministério Público Federal no Pará denunciou dois militares por crimes 
cometidos durante a Guerrilha do Araguaia  
 
 
1- Ministro da Defesa aceitará as recomendações feitas pela Comissão 
Nacional da Verdade 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, Jaques Wagner, ministro da 
Defesa, declarou que fará o possível para por em prática as recomendações da 
Comissão Nacional da Verdade (CNV). O relatório final da CNV contém 29 
recomendações, dentre as quais a de que as Forças Armadas reconheçam sua 
participação nas violações de direitos humanos praticadas durante o regime 
militar (1964-1985), a punição dos responsáveis e a reformulação dos 
currículos das academias militares. Segundo a Folha, embora o ministro não 
tenha especificado quais recomendações aceitará, ao ser questionado se 
haverá mudança de cultura nas Forças Armadas, ele afirmou que a ideologia 
da organização segue a Constituição Federal. (Folha de S. Paulo – 31/01/15 - 
Poder) 
 
 
2- Ministério Público Federal do Pará denunciou dois militares por crimes 
cometidos durante a Guerrilha do Araguaia  
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o Ministério Público Federal (MPF) do 
estado do Pará denunciou dois militares pelos crimes de homicídio qualificado 
e ocultação de cadáver cometidos durante a Guerrilha do Araguaia (1972-
1974). Os acusados são Lício Ribeiro Maciel e Sebastião Curió Rodrigues de 
Moura, respectivamente conhecidos como Major Asdrúbal e Major Curió. De 
acordo com o MPF, André Grabois, João Gualberto Calatrone e Antônio Alfredo 
de Lima foram vítimas dos militares e, portanto, os procuradores pedem o 
cancelamento da aposentadoria dos acusados e uma indenização por danos 
aos familiares das vítimas. Os advogados de defesa do militares alegaram que 
a Lei da Anistia (1979) assegurou o perdão a esses crimes. (Folha de S. Paulo 
– 31/01/15 – Poder) 
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* Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra do Correio Brasiliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 
receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, 
podem solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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