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Surge o quinto homem
Um ex-soldado uruguaio confessa sua
participação no seqüestro de Porto Alegre e confirma
a presença de policiais brasileiros
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ACERTANDO OS PONTEIROS — A o coronel Calixto de Armas, chefe do
Por meses a fio. Cunha e Scalco ten
farsa começou a desabar em dezembro Departamento II. ao qual está subordi
taram contornar barreiras e armadi
passado quando o soldado Garcia con nada a Companía. resolveu que a polí
lhas plantadas por policiais solidários seguiu dar baixa do Exército. Até en cia brasileira deveria ser consultada e
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Seelig, Irno e Didi Pedalada: apoio à Operación Zapato Roto
grc para acertar ponteiros com o
DOPS.
Na segunda semana de novem
bro. o soldado Garcia foi incorporado
à equipe escalada para a execução da
“Operation Zapato Roto'*, chefiada pe
lo capitão Eduardo Ferro. Essa equipe
ocupou um Fiat, uma Kombi c um ca
minhão tipo furgão, que conduzia lam
bem os prisioneiros que haviam denun
ciado Lilian e Universindo. O bando
fez uma escala na fronteira do Chuy.
do lado uruguaio. Garcia ali permane
ceu na guarda de um dos prisioneiros.
Ferro, cm companhia de outro oficial e
dos demais presos do PVP, atravessou
a fronteira e instalou-se por algumas
horas no posto da Polícia Federal, on
de lhe cederam carros brasileiros para
a viagem a Porto Alegre.

“BRAÇO ARMADO” — A 14 OU I 5 de
novembro, conta Garcia, os oficiais
voltaram à frente de um grupo maior
— agora, estavam com eles um casal e
duas crianças. Universindo e as crian
ças passaram para o lado uruguaio. Li
lian ficou na Polícia Federal, no Chuí.
Garcia viu os seqüestrados e pelo
menos um dos seqüeslradores brasilei
ros. que lhe foi apontado pelo sargento
Miguel Rodríguez, braço direito do ca
pitão Ferro e antigo funcionário da
embaixada do Uruguai cm Brasília.
"Este es Didi Pedalada, fue jugador
de fútbol". informou Rodríguez. Mais
tarde, Rodríguez falou a Garcia sobre
o delegado Pedro Seelig. Segundo o
sargento, “Seelig tinha muita influên
cia no DOPS".
Ferro regressou com Lilian à capital
gaúcha c, poucos dias depois, estava
de volta a Chuí — com novidades. Ele
fora à capital gaúcha para surpreender
um contato de Lilian, mas dois jorna
listas haviam aparecido no apartamen
to c o desfecho da operação tivera de
ser apressado. Um outro oficial pergun
tou a Ferro se poderíam surgir proble
mas com os jornalistas. O capitão as
segurou que o DOPS trataria de “fe
char-lhes a boca". No dia em que Fer
ro e Lilian voltaram de Porto Alegre,
ela começou a ser torturada para reve
lar mais ligações no Brasil — ali, se
gundo os oficiais uruguaios, funciona
va “o braço armado do PVP".
Nesse mesmo dia, Garcia e outros
dois participantes da operação segui
ram na Kombi para Montevidéu, le
vando Camilo e Francesca. À frente.

Lilian: torturas na fronteira

Universindo: tentando sorrir
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Camilo e Francesca (com os avós) viajaram numa Kombi até Montevidéu
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