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1- Comissão Nacional da Verdade I: jornal aponta interrupção das atividades 
de uma das equipes do colegiado 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, uma crise instalada no âmbito da 
Comissão Nacional da Verdade (CNV) provocou a interrupção das atividades 
da equipe que atuava, discretamente, na apuração de crimes e omissões das 
Forças Armadas e no levantamento de documentos militares comprobatórios 
do financiamento da repressão por empresários durante o regime militar (1964-
1985). Segundo o jornal, o grupo coordenado por Heloísa Starling, historiadora 
da Universidade Federal de Minas Gerais e assessora da CNV,  contava com a 
participação de 24 pessoas entre jornalistas e historiadores e foi desarticulado 
após a divulgação do relatório anual da CNV, em maio de 2013. Maria Rita 
Kehl, integrante da comissão, declarou que Cláudio Fonteles, ex-membro do 
colegiado, demitiu-se após uma discussão sobre os trabalhos da equipe 
coordenada por Starling. Fonteles e Rosa Maria Cardoso, integrante da CNV, 
acusavam Starling de mal uso do dinheiro público na condução das 
investigações. De acordo com a Folha, oficialmente, José Carlos Dias, atual 
coordenador da CNV, afirmou que nenhum grupo foi desmobilizado. O jornal 
ainda destacou que uma parte da pesquisa da equipe supostamente 

                                                        
1 ERRATA DO INFORME BRASIL 34/2013. No resumo n. 3, intitulado "Mãe ainda procura o 
filho raptado pelo Exército durante o regime militar", o trecho “O filho mais novo reencontrou a 
família em 1999 “por conta própria” e o outro continua desaparecido, 41 anos após o ocorrido. 
Além de Bezerra, outra criança raptada pelos militares continua desaparecida. De acordo com 
o jornal, Oliveira guarda uma pista importante sobre o possível paradeiro de seu primogênito, 
uma folha de caderno, que contém o nome do sargento que levou seu filho: “João Lima Filho, e 
23-B-C sigla do 23º Batalhão de Caçadores”, quartel onde o militar servia, na cidade de 
Fortaleza, estado do Ceará." deve ser lido como "O filho que tinha oito anos a época do 
sequestro reencontrou a família em 1999 “por conta própria” e o outro continua desaparecido, 
41 anos após o ocorrido. Além de Bezerra, outra criança raptada pelos militares continua 
desaparecida. De acordo com o jornal, Oliveira guarda uma pista importante sobre o possível 
paradeiro de seu filho menor, uma folha de caderno, que contém o nome do sargento que o 
levou: “João Lima Filho, e 23-B-C sigla do 23º Batalhão de Caçadores”, quartel onde o militar 
servia, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará.". 

 



 

desmobilizada é mantida sob sigilo, enquanto outra pequena parte se tornou 
pública no relatório de maio, comprovando que a “Marinha reiteradamente 
omitiu, no pós-ditadura, ter informações sobre alguns presos políticos que, nos 
anos 70, foram declarados mortos pela própria instituição”. (Folha de S. Paulo - 
Poder - 28/09/13) 
 
 
2- Comissão Nacional da Verdade II: colegiado não possui acesso a 
documentos estadunidenses 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o acordo anunciado no início do 
funcionamento da Comissão Nacional da Verdade (CNV) entre o Brasil e os 
Estados Unidos da América (EUA), para que o colegiado tivesse acesso aos 
documentos estadunidenses sobre o regime militar brasileiro (1964-1985), não 
obteve sucesso. Conforme o periódico, o maior obstáculo é a ausência de um 
acordo entre os dois países que permitiria “a desclassificação de documentos 
referentes ao período militar nos arquivos do Departamento de Estado do 
governo americano ou da CIA”. A Folha destacou que a CNV esperava que, 
com a viagem da presidenta da República, Dilma Rousseff, para os EUA em 
outubro, uma solução fosse encontrada. Porém, a viagem foi cancelada devido 
a problemas diplomáticos causados pela descoberta da espionagem 
estadunidense no governo brasileiro e na empresa Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras). Segundo a Folha, Peter Kornbluh, historiador da organização 
Arquivo Nacional de Segurança, ligada à Universidade de George Washington 
e especialista na Operação Condor, é o responsável pela busca dos 
documentos nos EUA. O jornal destacou que os EUA já divulgaram 
documentos que comprovam a cooperação da Agência Central de Inteligência 
(CIA, na sigla em inglês) e de seu Departamento de Estado com o regime 
militar brasileiro, sendo que um lote de documentos confirma que a Marinha 
estadunidense apoiou logisticamente o golpe que depôs o presidente da 
República João Goulart em 1964. José Carlos Dias, presidente da CNV, 
afirmou que o colegiado aguarda o estabelecimento do acordo para o acesso a 
novos documentos. (Folha de S. Paulo - Poder - 28/09/13) 
 
 
3- Comissão Nacional da Verdade III: massacre de Ipatinga será investigado 
em parceria com a Comissão Estadual de Minas Gerais 
De acordo com o periódico Correio Brasiliense, o massacre de Ipatinga será 
investigado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) e pela Comissão 
Estadual da Verdade de Minas Gerais. O massacre aconteceu em 1963, na 
cidade de Ipatinga, estado de Minas Gerais, quando operários da Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) entraram em confronto com a 
polícia militar, resultando em 120 trabalhadores feridos e um número incerto de 
mortos. Segundo registro oficial, seis pessoas morreram durante o confronto e 
duas no hospital. Porém, Geraldo dos Reis Ribeiro, então presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Coronel Fabriciano, afirma que contou 30 
mortos. Ribeiro relatou que após o massacre foi comunicar aos órgãos 
competentes em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e quando 
retornou a Ipatinga os corpos haviam desaparecido. Em 07/10/13, data em que 
o massacre completa 50 anos, a CNV e a Comissão Estadual participarão de 
uma audiência pública para discutir a apuração das mortes. Jurandir Persichini, 
jornalista integrante da comissão mineira, trabalhou na Usiminas em 1963 e 
relatou que 32 caixões foram comprados por funcionários da empresa no dia 



 

seguinte ao massacre; portanto, o número oficial de oito mortos é questionável. 
Raimundo Pereira Chaves, ex-operador da Usiminas, declarou que o massacre 
foi uma demonstração da repressão que ocorreria nos anos seguintes após a 
tomada de poder pelos militares em 1964. Chaves afirmou ainda que a 
Usiminas funcionava como uma extensão do regime militar (1964-1985) e que 
foi demitido da empresa por participar de mobilizações em 1963, sendo 
posteriormente perseguido pelo regime. (Correio Brasiliense - 29/09/13) 
 
 
4- Comissão Nacional da Verdade IV: comissões se reúnem com o intuito de 
melhorarem integração 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, no dia 30/09/13, a Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) se reuniu com representantes de 26 comissões da 
verdade estaduais e municipais, com o intuito de melhorar a integração entre o 
colegiado federal e as demais comissões. Para isso, ficou estabelecida a 
criação de uma rede online privada para a troca de documentos e informações 
entre os grupos. Ademais, a CNV se dispôs convocar a depor aqueles que se 
negarem a comparecer aos demais colegiados, uma vez que é a única com 
prerrogativa legal de convocação. As comissões estaduais e municipais 
também acertaram o dia 03/02/14 como prazo final para entrega de suas 
contribuições ao relatório final a ser elaborado pela CNV. (O Estado de S. 
Paulo – Política – 01/10/13) 
 
 
5- Viúva de Amílcar Lobo depôs na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, no dia 02/10/13, Maria Helena Gomes de 
Souza, viúva de Amílcar Lobo, depôs na Comissão da Verdade do Rio de 
Janeiro sobre casos de tortura no regime militar (1964-1965). Lobo era médico 
e trabalhou para o Exército durante o período, sendo acusado de realizar 
exames nos presos políticos com objetivo de analisar se esses poderiam ou 
não continuar sendo torturados. Souza afirmou que Lobo nunca participou de 
tortura e que seu erro foi a omissão. (Folha de S. Paulo - Poder - 03/10/13) 
 
 
6- Comissão da Verdade de São Paulo ouviu motorista envolvido no acidente 
do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a Comissão Municipal da Verdade de 
São Paulo ouviu, no dia 01/10/13, Josias Nunes de Oliveira, motorista de 
ônibus acusado de envolvimento no acidente de trânsito que ocasionou a morte 
do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976. De 
acordo com os periódicos Correio Braziliense e Folha de S. Paulo, Oliveira 
afirmou durante o depoimento que cinco dias após o acidente de Kubitschek, 
dois homens, identificando-se como repórteres, foram até sua casa e 
ofereceram-lhe uma “mala cheia de dinheiro” para que assumisse a culpa. 
Mesmo sendo ameaçado, Oliveira não assumiu a responsabilidade pelo 
acidente. De acordo com a Folha, o vereador da cidade de São Paulo, Gilberto 
Natalini, presidente do colegiado, declarou que “havia uma articulação forte 
tentando mostrar que o Juscelino morreu em um acidente e tentando incriminar 
o motorista". Segundo Natalini, uma importante informação revelada por 
Oliveira em seu depoimento foi a de que não houve acidente envolvendo o 
ônibus que dirigia. O motorista ainda lembrou que no laudo do processo 
constava haver tinta do carro de Kubitschek na lateral do ônibus conduzido por 



 

Oliveira, o que indicava uma colisão. De acordo com o vereador, a verificação 
feita constatou que a tinta encontrada pertencia à Rodoviária de São Paulo e 
não ao acidente. Além disso, o laudo não foi assinado. Segundo O Estado, 
durante o regime militar (1964-1965), Oliveira foi processado como responsável 
pelo acidente e julgado inocente. Apesar de o caso ter sido tratado na época 
como um acidente, há a hipótese de que Kubitschek tenha sido vítima de um 
atentado articulado por membros do regime militar, por representar uma 
ameaça a esse. Segundo o Correio, além de Oliveira, o primo de Kubitschek e 
ex-deputado federal Carlos Murilo Felício dos Santos ainda será ouvido pelo 
colegiado sobre o caso. (Correio Braziliense – 02/10/13; Folha de S. Paulo – 
Poder – 02/10/13; O Estado de S. Paulo – Política – 01/10/13) 
 
 
7- Ex-integrante da Ação Libertadora Nacional faleceu 
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, faleceu no dia 25/09/13, aos 67 
anos, Diva Maria de Faria Burnier, ex-integrante da Ação Libertadora Nacional 
(ALN). Burnier foi presa pelo regime militar (1964-1985) em 1970 e passou 
cerca de um ano no presídio Tiradentes, em São Paulo. Dentre suas colegas, 
na cela conhecida como “Torre das Donzelas”, estava a atual presidente da 
República, Dilma Rousseff. Segundo o jornal, além de lutar contra o regime 
militar e em favor da anistia, Burnier também atuou no movimento feminista e 
ajudou a fundar a revista Brasil Mulher, na década de 1970. (Folha de S. Paulo 
- Cotidiano - 30/09/13) 

 
 
8- H-34 da FAB sofre duas panes em uma semana  
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, a aeronave H-34 da Força Aérea 
Brasileira (FAB) sofreu duas panes em um curto período de tempo, uma no dia 
26/09/13 e outra em 02/10/13. Na segunda ocasião, a H-34 partiria do Palácio 
da Alvorada rumo à Base Aérea de Brasília e levaria a presidenta da 
República, Dilma Rousseff. Segundo a FAB, a aeronave apresentou pane no 
motor e não chegou a decolar.   (Folha de S. Paulo – Poder – 03/10/13) 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 
 
  
Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
 
* 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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