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Ex-governador admite que "suicídio" de Herzog
foi maquiado
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Paulo Egydio Martins, governador de São Paulo entre 1975 e 1979,
afirmou, em entrevista à Globonews, que a morte do jornalista
Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975, não se deu por suicídio:
“Se maquiou um suicídio! O suicídio foi maquiado! Não houve
suicídio! Herzog foi assassinado dentro das dependências do II
Exército na rua Tutóia, em São Paulo”, confessou.

É a primeira vez que uma autoridade da época admite o assassinato,
indo de encontro a versão oficial do regime, segundo a qual Herzog havia sido "encontrado
enforcado com o cinto de sua própria roupa". 

Paulo Egydio Martins disse que solicitou ao serviço de inteligência do Estado o levantamento
da ficha do jornalista e, dias depois, recebeu um “nada consta” como resposta. A resposta
teria sido repassada ao então Secretário de Cultura, porém foi insuficiente para evitar a
tragédia. “Após esse incidente, houve a determinação dele comparecer ao DOI-CODI, onde
acabou assassinado”, disse o ex-governador. 

Outros dois jornalistas presos com Herzog, George Benigno Duque Estrada e Rodolfo Konder,
já haviam confirmado que o depoimento aconteceu sob tortura.

Segundo Paulo Egydio, ele avisou pessoalmente o então ditador, Ernesto Geisel, do erro
cometido com Herzog. O ex-governador também disse ter presenciado o ditador exonerar o
comandante do II Exército, Ednardo D`Ávila Melo. Geisel teria dito: “Não vou admitir que
fatos como esses que ocorreram aqui no II Exército se repitam. Quero que você saiba que
vou tomar medidas. Você vai tomar conhecimento pelo seu ministro do Exército e pelo Diário
Oficial. Vou tornar isso um decreto: proibir que alguém seja preso antes de uma
comunicação ao meu gabinete – ao gabinete militar, ao SNI ou a mim, pessoalmente. Só
depois dessa comunicação é que posso admitir que um preso político seja levado ao recinto
de um quartel do Exército.”

Durante a entrevista concedida ao canal de TV paga, Paulo Egydio também confirmou que
está disposto a depor à Comissão da Verdade:

“Irei a qualquer hora, a qualquer instante. Não temos de temer nada. É hora de botar para
fora tudo o que for para botar para fora. Vivemos numa democracia para ser verdadeira”.
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ElcioW - 10/06/2012
A consciência do governador chegou tarde demais. Estava em Jales, no oeste paulista, quando o governador
despejou, naquela cidade, um discurso condenando fortemente o comunismo e os que o propagavam, seguindo
à risca o mote da ditadura que o havia colocado no poder em São Paulo. E, naquele dia (ficamos sabendo depois),
o careal Arns fazia uma tentativa desesperada para falar com o governador. Houve atividade frenética do
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operador de rádio da equipe de segurança, tudo em código morse (na época era assim), e o governador se
mostrava interessado e tenso. Mas não agiu. Deixou a consciência chegar só depois que Herzog estava morto.
Agora outra coisa: que raio de tendência é essa, obrigatória nos comentários? A favor ou contra o quê?

Márcia Velasques - 09/06/2012
Antes tarde do que nunca.

jose da mota - 06/06/2012
Parte 5: Já se perguntou por que? Porque ele como a outros são a solução para encobrir a verdadeira história, as
festas pomposas que participavam mega-empresários brasileiros e estrangeiros dividindo as riquezas do Brasil em
Lotes, minério, petróleo, diamantes e etc. Precismaos saber é quem ganhou com isso, a opressão armada, e não
com a morte dele e de outros. Em outros países mataram milhões a mais do que aqui e continuam matando,
para dividir suas riquezas. O que querem encobriri é quem ganhou com a ditadura. E não falo porque não foi e
nunca é essa sociedade burguesa, de fantoche, que vivia de empenhorar joias para alugar um vestido para
participar de uma festa pomposa.

josé da Mota - 06/06/2012
Parte 7: Wladimir Erzog morreu e morre por vários motivos há muitos anos. Um Martir sem heróica história de
comoção à levante popular, como o dia de Tiradentes também merece, mas porque Wladimir Erzog foi
esquartejado não em corpo, em mente, juntamente com muitas mentes brasileiras, um esquartejamnte mental
coletivo, contínuo e permanente que perdura até os dias de hoje, para encobrir o loteamento das riquezas do
Brasil, por isso deixaram seu corpo inteiro, tanto fazia, mais um, o de Wladimir Erzog. Continua... Outro dia, em
outro artigo, porque no fundo todos dizem a mesma coisa, ou tentam não dizer. Quem loteou as riquezas do
Brasil ao custo de tantas mortes de sofrimento do povo brasileiro por tantos anos? José da Mota

José da Mota - 06/06/2012
Parte 6: Wladimir Erzog! QUEM TE MATOU? POR QUE? Queremos e precisamos saber. Como e quando se deu a
sua passagem, para alguna moerte, todos já sabem. Agora, depois de tantos anos monta-se um palco
glamorouso e apresenta festival de atrocidades sob holofotes da mídia, para hipócritas mais uma vez aparecerem,
CONSCIENTES, e terem seus ganhos políticos covardemente à bem da verdade. Porque obter compensações
sejam quais forem com a desgraça alheia dessa magnitude, ou sejam quais forem, é coisa de no mínimo
desgraçados fadados a perderem suas almas, espíritos, definitivamente.

josé da mota - 06/06/2012
Parte 4: Mas outra vez? A ditatura brasileira foi um assassinato disfarçado de suicídio para inocentar os culpados,
não só o Wladimir Erzog? Foi quando a título de exmplo e para aplacar uma guerra de poder, o único militar de
patente brasileiro foi punido, provavelmente sem saber o porque até hoje já que cumpria ordens superiores,
como nunca dantes nenhum fora, nem depois? Por causa de quem, Wladimir Erzog que já estava morto e para
ele nenhuma diferença fez. Mas é símbolo de nossa ditadura, de mortes, torturas, perseguições, prisões, exílio e
etc?
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