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Relatório indica que guerrilheiro sofreu tortura antes de morrer
em prisão
inserido em 9/07/2012 às 17:42:00

BRASÍLIA - Um relatório inédito sobre a até agora
desconhecida Operação Ilha indica que o guerrilheiro Ruy Carlos
Vieira Berbert passou por sessão de "interrogatório" - provavelmente
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tortura - antes de morrer numa cadeia de Natividade, hoje Tocantins.
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A versão divulgada em 1992 indicava que agentes da repressão só
foram informados pela polícia de Goiás da presença de Berbert na
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cidade após a morte do guerrilheiro. Localizado pelo Estado no
Arquivo Nacional, o documento deixa claro que a delegacia local já
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possuía informações sobre Berbert e participava da força tarefa
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quando o prendeu. Arquivo NacionalBerbert foi encontrado morto por
enforcamento em uma cela Veja também:Fotos exclusivas
comprovam que morte de guerrilheiro foi omitida por 20 anosMédico
local se negou a fazer autópsia do corpoFizemos um enterro simbólico, conta irmã Em 14 páginas, o
documento revela a fragilidade da versão oficial de que o guerrilheiro foi preso por acaso pela polícia. O relatório
mostra que a Operação Ilha foi uma força-tarefa que contou até com avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O
documento destaca que a prisão foi ordenada à polícia por oficiais do Centro de Informações do Exército (CIE).

rie Cuca Legal

A Operação Ilha teve participação de agentes a paisana do CIE, do DOI-CODI, da 3a Brigada de Infantaria, da
Polícia Federal, da Polícia Militar de Goiás e da Aeronáutica. Um avião da FAB foi deslocado para a região onde
hoje é o Estado do Tocantins para prender guerrilheiros do Movimento de Libertação Popular (Molipo), grupo
armado formado por dissidentes da Ação Libertadora Nacional (ALN), que passaram por treinamento de guerrilha
em Cuba. O caso da morte de Ruy Carlos é um dos mais emblemáticos da ditadura militar, instalada a partir do
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golpe contra o presidente João Goulart. Em 1979, um militar disse em entrevista que o guerrilheiro tinha morrido.
Em 1992, a família Berbert confrontou dados de uma ficha do extinto DOPS, de São Paulo, e chegou à
conclusão que Ruy Carlos tinha morrido em Natividade e sido enterrado no cemitério da cidade. A versão oficial
é de que ele cometeu suicídio. Essa versão é questionada por grupos de direitos humanos. No último sábado, o
Estado divulgou uma série de fotografias inéditas do corpo de Ruy Carlos, localizadas numa pasta do Arquivo
Nacional. Agora, o relatório da Operação Ilha informa que a força-tarefa para caçar guerrilheiros em Goiás foi
desencadeada no dia 10 de dezembro de 1971, 23 dias antes do suposto suicídio de Ruy Carlos. Num primeiro
momento, a operação militar contou com três equipes de agentes que tinham por missão rastrear os passos
dos guerrilheiros. A ordem era localizar e, "se possível", destruir os núcleos dos rebeldes. A equipe também
tinha de fazer contatos com as delegacias de polícia e incluir os agentes locais na operação. Queda Estudante
de letras da USP, Ruy Carlos Berbert fez treinamento de guerrilha em Cuba. Na ilha do Caribe, ele se juntou a
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dissidentes da Ação Libertadora Nacional (ALN) para formar o Movimento de Libertação Popular (Molipo). O
grupo começou a enviar integrantes para o Brasil. O primeiro a chegar, segundo o relatório da Operação Ilha, foi
o médico Boanerges de Souza Massa, até hoje desaparecido. Boanerges chegou ao porto do Rio de Janeiro
num navio de bandeira italiana. Do Rio, ele foi para Belo Horizonte e de lá para Bom Jesus da Lapa, na Bahia.
Em 21 de dezembro, a polícia de Pindorama prendeu um certo Júlio Martins, que se dizia farmacêutico. Era o
guerrilheiro Boanerges de Souza Massa, companheiro de Ruy Carlos. Boanerges foi transferido para Porto
Nacional e depois para Brasília. Na capital federal, ele relatou em interrogatório, possivelmente sob tortura, a
presença em Goiás de Ruy Carlos e de outro companheiro, Jeová de Assis Gomes. No interrogatório,
Boanerges contou que Ruy Carlos estava com malária. Os dois guerrilheiros tinham um "ponto", isto é, um

Pós -graduaçõe s

scrições abertas no site

w w .isecensa.edu.br

encontro marcado para o dia 28 de dezembro na cidade de Almas. "Ruy Berbert (Silvino) não compareceu
porque se atrasara", relata o documento. "Entretanto foi preso em 31 de dezembro de 1971, em Natividade pela
polícia local, quando se dirigia para Almas", destaca. Preso, Berbert soube da "queda" de Boanerges. "Foi
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informado inadvertidamente da queda de Boanerges na prisão".
Alana Rizzo e Leonencio Nossa
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