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'     LEONELLE- Dr.   Dante.^ p,    8493 
* 

P.-  7054-  D-       * " 
P.3915- R.R.410^6 2g.VI.62. 

P.3915- R.R.434»'de 6.VII.62. 
P.  61-79- R.R,  646'de 8.9.62. . 

P.  5364 - R.R. 707^6 5.10.62. 
P.  3915- R.R..   727'/ie 25.10.62. 

?-Ô459-KR-l6Vde 15.1.196^ 
P-S493-t/Of.   4^/63 da 2a.vara Criminal desta Gomarcs, 

datado de 2.9.63. 

P.  4Ô40 - Publicaça» de 7A/64. 
17.4.64-af#230 da Ia.V.Criminal pedindo informações. 

P-9037^.  „• A f1,ibunaH -8.8.1964 



^avogado vind« tio Paraná,segundo consta jJeitevsua 
nomeação  junto ao  oind.   Indugtria Distilaçao  e Refi- 
nação Petróleo  de  Cubata*  Confonufe  relat.   r-serv. 
n.202-7-6-vól  o raesmo  tomou parte Assembléia Geral 

Extraordinária daquele Sindicato,  cendo sido apresen- 
tado Presidente Sr.Geraldo Silvino e feito alentado 
discursosobre reivindicações  da classe.  Foi  o mesno 
«nü.    ^T

11
^!

13
  ?Portunidade  para advogado  da  classe 

sendo   aplaudido  vibrantemente  pelo Plenário,após  ter 
^deStro^ fn3ffSad?r.r ,intei~esses dasdindicalizados aentro e fora da lei"_(Reiat. Reserv. 202-7-6-201), 
Km 7»o.l96Z|.,- Confirmado pelo MvI.Juiz 2a. Vara Crimí- 
nalj sua prisão preventiva tendo em vista o que ficou 

urado atividades subversivas junto aps Sind, da r- 
la Marítima- M3Uíííí^Xí.Jò^^^í^£1í^J»>^B^XIXX3BMXJ6JéX 
^y^g^j^i^jíXMXJéXMKXlôXi Encontra-se foragido desde 
31 março 1964-inicio Mov.Rev,Democrático. 



m 
LEONELLK - Dr.  Dante-Leonelle P-S493 
Ia. ficha  no prontuário Z* .   ficha 

. P- Ô493- £- D- 1-2->.^-5-6-7-8-910 
. P-  9037-  Cópia mandado  prisaç  preventivg-7.0.1964. 
• P-8Z;93- £- Publ. de 2k*í-0,lS6k- 

-. p-9037- Publ. de Zk'10.196k-  " A Tribuna". 
• P-8/;08 - Cópia de Inq.Pol. iniciado em 10.9.62 e rela- 

tado .em 6.5«ôd.. 
P-8/193- D- Il-12-15-l3-15í-l6-17-l8-19-a)- 21-22-23-ZÍ;. 
P-6Í03- RR-67 de 8.3.1965. 



Advogado  dos  Trabalhadores de Santos,  monopolizou--quasi 
todos os SinaxcaCos da Baixada Santista juntamente com 

vários  elementos  comunistas,  tendo mesmo atin^j do as Asso 
ciações Rurais do Litoral Sul £aúlisfa. Encontra-se fora- 
gido desde o inicio da Revolução Democrática eglocjida em 
31.3.1964. Patrono das"Ligas Gamponesas de Tanigua,,1963« 
Em Julho de  1964,  prest.  informação ao IPM.,  instalado no 
porto de Santos.  Em 7.g.1964-  decretada pelo MM.Juiz 8a. 
Vara  Criminal   sua  prisão preventiva,   tendo   em vista  o   que 
ficou apurado pelo IEM-porto.  que averiguou as atividades 
subversivas  junto  aos Sind.  Orla Maritima.   Encontrase fo- 

ra?3d.0lb.l96Z;- Preso, recolhido no presidio loçal#prestou 
depoimento em,inquérito policial,  foi posto logo em 
liberdade, 7*1U196U* 

10-9-62 - Indiciado em Inq.Pol, por atividades subversi- 
vas gunto ao F.S.D.    Relatado em 6.5,«6[j.. 
Prest.  em 15 de Dez.  196/i- Informação ao Si-nd.Emp.Adra. 
Portuário    de Santos. 



I- Dante LeonelU ( Advogado) P- Q^ 

P" 8/4.93- £-ffichas no prontuário. 
P- 536k~ RR 92 de 27.7.967- 
P- 8i#5- RR 92 de27.7.1967^ 
P-:5Í6/i- RR 119 de ]4.3.1967Í^   ..,,,* 
P. 9504- ^oc. vindo da chefia em 25/5/66.(Cépias de  ;íl 

cios, sendo um do dia 23/íj/6Í5 e outro do dia 
P- 8Z193- 5/5/o2, ao Embaixador da Espanhai^ 
P" 8219^5» £■■ 5 8 196T i^ 

' àat.de 24.1.68 1/ 

P- latado de 16.12.1968. 
P- JOGDDOCXX 



H92/67, foi escolhido pelawd.>eção cb PCB-âantos, 
p/ ministrar aulas de .capacitação política, no momento 
da reofcganizaçao do Partido.( encontra-se com Direitos 
Políticos aispensos p/ 10 ai os). 

119/67 -Modificando organização anterior, o norainado 
não mais ministrara as aulas de capacitação, a fim da, 
com mais possibilidade» dessistar a uolicia 

16, li". 19 



LEOUELLI- Dante Leone.V4 ., P- QkS? 
: ■ •' 

fiches no prontuário. 

?-5'$6U~  RR- 92 de 7.5.1965* 
P- 8ij9^áC-0- 10      -   ■ "•' 
P- 9511'- HH. 15ó de 3.Ô.65 . 
P- 6663~'BR Z6k de 31.12.1965. 
^- Õ/fcSJ"-?  Conia  de  Jefesa  dafcyia  22.1»66 

fz-í Doe, dat. 11.11 •I966. t 91- 
P- 9òl9-v D-5-6-7 
P. 8493 - £- Recorte "Jornal da «arde" de 27.2.67(RR.9) 
P. 83^6 - í±XK RR. 1U  de 4.3.1967 
P- 5564- RR 92 de 27.8.1967. 



DetidD   em 29 •^•19^5»   conf. ordem expedido pelo Cornai do 
da I RegiãoMilitar, e f iffl de 'ser interrogado pelo Encas 
regado ao lm.5que apura atividades cb   Partido Comunis- 
ta  Br sileiro.Ka mesmadata ^oi o epigrafado encaminhado 
ao Gomando da Praça de Santos,  dnde foi recolhido, 

Enconõrava-se  presente  no Teatro  Coliseu,   quando  da  apr£ 
sentação p/ teatro  de'AreHa,da peça  "ARENA CONTA ZUMBI", 
de  origem  subversiva; 
Z»2*l$664  informado ao  Sr,  Chefe da Divisão Regional do 

Ihqoo on Snntos.  eri rosnosta  oo of.  DRST-^6 ^"t*. 
ZV        6.   17.12.1965, mantida pela 2a.Auditoria Militar, 
sua liberdade vigiada. 

-un 22.1.bó,   apresentou defesa,   na  justiça do  Trabalho,   a 
favor de seu cliente, Manoel Tenorio Cavalcante; 
Prestadas  informações ao  II Batalhão  de Caçadores,   em res 
posta  ao   3/ Ofício  nfi  205  Aj Sec.,   datado  de S.   Vicente,- 
10.5.66;   (inf,  prest.   eip 11.05.1966). 
leve  s/ direitos políticos suspensos p/ 10 anos,  conf, 
determ.  do 3r.  Presidente da Hepública,     ra27.02.1967. 

Esta defendendo a causa dos ex-erapregadds de "0 Diário",- 
na^ justiça,  p/aquele jornal não estar pagando as indeni^a- 



^tl^ante teonelll ( Advogado)  ^rP- 8 

P- 8i>"9>i:- "Cossieí datado de 16.12.1968. S 
P- 8/1.03- Fichas no prontuário. 

P- i|62>RR 485 de 15.12.1968.^ 

1 
P.Ô54Ô -Inf.265-70 de 20.4.70 da CIOp./^ 

-';4.23 - -IR do 7,11.70 de 

- 

P-8Zi9: stório datado d    l'i.'3.1972-,  da Gheí 

DOPS.   C 
P-8493-fi- PB nfi 055-E2 de  20-10-72-Com.Praça '' 
P-3899 - Inf .n2 139 de 26-3-73-I50PS/DEREX: 
P-I505 - PB nfi 003 de  21-12-73 da ÂLA-435 

H93 - Telex n2 841 de  13.9.74-Delestra-Santos 
P_4305 - Inf.340 de 13-9-74-DOPS/DERAL 



Advogado pertencente ao F.^.È.-Santos,  atingido pe 
Mov. Rev. de 196U» Conf.RR ^85/68, por ocasião do Ato Irij 
titucional n.5, 13»12, foi Intimado a compírecer no 2fi 
S.C.São Vlcen e,  onde após ser ouvido foi dispensado. 
Inf.265-70 -Seria aesassor do presidente áo Sind.Metalúr« 
gicos, Sr.Marcelo Gato. 



: LI P.8Í+93 
P.8U-93 -Fichas anteriores no Pront, 
-- ' "J -PB    "V/'r de 1.7.9.7^  -CIOp. 
P.3493 -PB 102-E2 de 26.11.74 -AD/2. 
P-5364 - Rec.Jornal A Tribuna de 18-10-61 
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SECRETARIA  DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

DEPENDÊNCIA V^^/^WMi.. 

DANTE LEONELLI flí 

13-09-1974 - 

17.09.197lf- - 

26.11.1974 - 

0 presidente do Sindicato dos Trab. nas Ind. Quí- 
micas e Farmacêuticas de Cubatao representou ao^ 
Delegado Hegional do Trabalho, contra convocação 
que o presidente do Sindicato dos Trab. nas Ind. 
de Destilaçao e Refinação de Petróleo vem reali- 
zando, com o intuito de criar a Associação dos 
Trab. nas Ind, Petroquímicas de Cubatao, Santos e 
Guaruja, entidade cuja finalidade seria congregai 
os sindicalizados nas Ind. Químicas. Acrescenta 
o representante que a entidade inexiste, causan- 
do estranheza o fato do advogado trabalhista e - 
conhecido elemento esquerdista Dante Leonelli es4 
tar articulando a inexistente Associação. 

Embarcou em 1^ do corrente, para a Itália, onde 
participará de um Congresso de Legislação Traba- 
lhista. 

Consta qjie o marginado, em setembro pp., vinha 
aliando participantes para um estudo visando a 
unificação dos Sindicatos de Destilaçao e Refina4 
ção do Petróleo e dos Trabalhadores nas Indústri? s 
Quimicas e Parmacêuticas da Baixada Santista,acres- 
centando que a união os tornaria mais fortes e 
que o Sr.Aloysio de Oliveira, que exerce o seu 
primeiro mandato sindical como presidente do Sin4 
dipetro, tem ido constantemente à Fabrica de Fer- 
tilizantes FAFER (Petroquisa) buscando tumultuar 
as opiniões dos operadores. 

06.08,1975 -•  Faleceu nesta data. 

18-10-61 - Seu nome consta :como membro da Comis- 
são Patrocinadora da Coleta de Assinaturas para 
Registro do PCB. 

8. G.-S.S.P. -Mod. 27 



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPENDÊNCIA Éí?L/.i??í?  

; ::T: I;:OH:LII 

07.ll.i970 - 

27-03-1971 - 

S 
14-03-1972 - 

20-10-1972 - 

26-03-1973 - 

« 

21-12-1973 - 

13.09.1974 - 

Cont. fls.6 

De acordo con a informação reservada de Sao Vicen 
te, foi pelo 2- BC fornada a Operação ^rrr-stão,-" 
oc-siao era que foram detidos vários elementos da 
cidade, inclusive o nominado, 

0 Qonselho Permanente da Justiça Militar da 2£ / 
Auditoria do Guerra do S.Paulo abeolveu-o ontcn 
(Z6-5-7I) do processo de subversão na orla rnárí. 
tima e movimentos grevista anteriores a Revolu- 
ção de I96I!.. 

Possui escritório a Praça da República, 87 - 8fl 
andar, conõunto 86 - fone: 2-4462, traballiando 
consigo somente uma advogada de nome I&ula. 

Segundo EB, o marginado estaria influenciando os 
empregados da Refinaria Presidente Bemardes, em 
Cubatio, no sentido de reclanarâm judicialmente 
contra a empresa em questões trabalhistas, no 
entanto, após investigações efetuadas por esta 
DOPS, cliegou-se à conclusão de que o advogado em 
apreço está apenas patrocinando as causas de ele 
mentos despedidos da PETROBRÁS, porém sem ferir 
nenhuma norma legal. 

Um dos fiscàlizadores do exame final de Compro- 
vação de Exercício e Resultado de Direito de Sanl- 
tos, a que 75 candidatos se submeteram para obten 
ção de inscrição nos quadros da Ordem dos Advoga- 
dos do Brasil, em provas realizadas nas dependên- 
cias da Faculdade de Direito de Santos. 

Por iniciativa do marginado e de Nilson Berench-j 
tein, consta que em 1967, o PC trouxe do Paraná 
o médico Ruy Machado Lima, mentor de muitas ati-l 
vidades no meio operário de Curitiba e que em 
Santos, por iniciativa da cúpula do PC, veio a 
ser Chefe dos Kédicos da Associação da Cia. Do- 
cas de Santos, médico do XABI e da COSIPA. 

Requereu e obteve passaporte r.s 262.967,por in- 
termédio do Setor de Estranheiros-DOPS/DBRAl, 
constando rue viajará pr.r^. r  ^:iro^a onde parti- 
cipará de m\  eonclave. 

segue 

S. G. - S.S.P. - Mod. 27 



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPENDÊNCIA P.QJPS.../.JKÜDÇ  

^ ::TE LEOIELLI 

11.05.196 

27.02.1967  - 

27.07.1967  - 

1 

1 

14.OB.1967 - 

21.01.196a - 

12,06.196o - 

15.12.196a - 

12.03.1970 - 

20.04.1970   - 

07.11.1970   - 

Cont. fl5.5 

Prestndas^informações a recpcit® do ncminad» a* 
II Batalhão de 2aça;iores do Sr.r Vicen;:.'-., c nf r- 
me solicitação f,ita no 0F.205-AJ SEC de 10.5.66 

Conforme RR, 9 Exmo. Sr. Presidente da República 
Marechal Humberto de Alencar Gastei; Branco, com 
base no At© Instituci-nal n2.2, depois de ouvir 
' G nr; :^h de 3( -ur; nça 11; çi nal, lUSgendeu, p r 
subversão, os direitos políticos de varias pessej 
as, entre as quais o advogado santista DANTE LI^ 
MELLI, pelo prazo de 10 anos. 

Secundo RE, o Partido Comunista Brasileir», em - 
prosseguimento ao seij programa dç recrutamento,- 
di^o, de reorganização, instolara na Baixada San 
tiita um Curso de Capacitação, destinado a forma 
çac de dirj^entes sendo o epi^rafado (membro quê 
e do Gcmite ^amicipal de Santos do PG) escolhido 
juntamente-com ANTÔNIO BERNARDINO DOS SANTOS, pa 
ra ministrarem as aulas d© referido cursei 

G-.nfcrme crpir-   de Ofici,: do 5.5.62, foram c-ntr? 
todos  r; serviços prrfir.si nais do nc'!Ínado(advõ 
gado), pel- Sindicato d^s 'írobnlh.ador^s^nas Indus 
trias Químicas e Farmacêuticas de Cubatão, c do-" 
cumentç esse apreendido-durante o I-Iovimento Revo 
lucionari-o. 

IlodiÇicando orientação nnterior, não mnis njinis- 
trará, © epir^rafade, as aulas de capacitação, a- 
fim de, con mais possibilidade, os membros do - 
PG3 despistarem a policia, 

0 n-uinado fez parte da delegação de Santos no - 
VI Gr-n'jrr-s3'    do PCB realizado em Sao Pr.ulo, 

Uijs dos indicados, para^ocupar o carga de Secre- 
tario Político na reunia© ef tuada pelo PGB nes- 
dias 7|C5 c 9 d© corrente, no vizinho município ■ 
de Praia Grande, 

Por ocasião do Ato Instituci-nal n£.5, foi inti- 
mado a comparecer no 2a 3G de Sao Vicente, onde- 
a-- • r.-v   ■ -.'Yi" , :'' i ■_. -p^n ;ri . 

Secundo informe, tem promí.vido reuniões de eleme 
tos cassados,^inclusive no Paço^Episcopal de^San 
tos, com o apoio de D,David Pica©, Por ocasião - 
da morte de Marinaela, mesmo sendo'atou, comparei 
ceu a uma missa celebrada na Capela d© Coleto - 
Sao José, ^'1 • c r.n;;;o luci , ■ u ' ;■: snu. or-.--.~n - 
afirmou c;ue "Ilari-hela" poderia ser considerado- 
mais tarde uma santo e mártir, 

3c, ;und': í:íI rr:,ie, estaria co-j^ a-f.-^r. • r do prri- 
dente d© Sindicato dos Metalurgices, sr, Ilarcelo- 

Gato, 

De acordo com a   infemaçao  reservada de Sa- Vicei 
te,   foi  pelo   2^  BG  fordada  a   Operação Arrastão,-- 

(se^ue) s. a. - S.S.P. - Mod. 27 

1 



X .     ^* 

7» 

« 

f 

CUÁKTA  ■'EIfr:UCTA   HK  . 01,1   '.     !■  SANTO:;  -  DQPS 

AMTK I.EOKELLI 

25.04.1^5 - Conforme relatório de.'5ta data,  fei detido, dg acor_ 
do com a ordem expedidq pelo Coriando da I Região Milí 
tar, a fira de etr interrogado pelo Encarregado do I^H 
que apura atividadea  do Pa-tido foaunlsta Brasileiro. 
Ma mesma data,  foi o pei^rafado,   Íicafl o o 
encaminhado no Comando da iraça do Sancos, 
recolhido. 

.08.1945 - i-rava-se presente no Teatro Coliseu, 
apreae itacão,  pelo Tratro de Arena, .ia peça 
subversiva "AJUMA CüiJA ZÜMdIn. 

fndo,- 
onde. foi - 

qua: ido da 
de origem 

NOTA:  C01.forme investigações procedidas pela DOPS,  em 6.11.1962, 
ficou con tatade serem aa se^uintoa or .ani.açoc.s ^o classe 

uo ;ie utiliaavam dos aervlQoa do advogado em aprec o: 

l-^ii; 1 dos Operários  nos oe^vi^es Portuário.;;, 
2-9 .;íOO  dos Funcs.Admin.'-tração dos tterr*  Portuários j 
3-^ii.ücatio dos Kaiprej;<ido8 aas^Iadustrias Oraficaa, 
4-tiii.dLcato Jáapreg.Ind.Rfinação a    i:Jtilação de Petróleo. 
$~&indlcat« dos üapren.Ind.  Derivados  do Petróleo. 
é-üiadicato doa Sa regados om Ti/iturariaa. 
7«9iildieaM doe Lapre^adoa  Asa Inds. Metolurgicaa. 
Ôytiindicato dos Kn o    na Con-truçíío "Civil. 
-Sindicato do» Marinheiros   (D-legacia). 
-        :.     quinlstas • Lataa da Marinha Mercante  Jr»-le-acia). 

, -loa nos Serviços Portuário3,di^o:Bancarios(  antos 
12-3indicato doa   Empregados  em Barbearias, 
13-o  cl-juades e Organizações Ruraia  do Litoral Sul. 
14-Ji..dicato doa : vadores  (Conaolheiro do pessoal que recente, 

menoe ocupou o Sindicaco). 
15-Advo.:ado-ou Conselheiro  da U^uí©, 
lO-^dvo ' do ou Coaaulheiro drt Fórum Sindical de Debatea. 

Mo mesmo eacritório do advogado çm epígrafe, aituado no Ãâ 

Andar do prédio nfl 87, da ^raça da Hepublica, funcionavam mais - 
2 (doia) advo^ad s: Arnaldo Seati o Frederico Aflalo Filiio, na - 
ka o de uma or-anisaçao,  ura oncritorio CO.T. rcial  de advo;r,acia. 

l7*13.X9é5 - Foi mantida pela 2* Auditoria Mi li-ar,  sua liberda 
'.'■ ada. 

22.01.1?66 - Apresentou de:eaa n    Justiça do Trabalho,  a favor- 
de aeu cliunte Maaofil  Tencrlo Cavalcante (ex-Üdor - 
aindical,  fichado  neste "S.I."). 

02.02.1966 - Prestadas infornações ao Sr.  Chefe da Divisão Re - 
onal Jo   trabalho, em üantos,  em resposta ao seu    - 

Ofício DRST-26, datado da 27.01.196o.- 

tinua 
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,      A       '        Gl.i    i   POLICIA 131 3AHX0S  ,  ,OPS. 

Cont.FolhflB  "3" 

lf63 

ü2.09.19*3 

09.01.19*4 

% 

01.04.19^4 

.04.1964 

t 
09.04.1964 

07.0«.1964 

07.08.1 

24.lu.i9e4 

23.10.19e4 

02.12.19é4 

- Fo^ nesse ano, o P.itrono das (igas Camponesas de l^- 
ua. 

- 'elo advo -do Gilb-rto Marques dt; Fraltaa Guimarães 
foi requerida ao Juít Corregedor doss Presidias a doa- 
Delatados do Policia de Santos, uma ordam de "Ha^eas- 
corpui;n, eo^faver do marsinodo e de outro advogado c£ 
muniuta José Arnaldo Kossi, que teriam sida presos a 
porta do Siaá. ^ >tivadores de Santos. Ao nesno Juii,- 
foi informado MS »e encontraren presas aquela s pes- 
soas, 
- Sm ofício dirigida aa M . Juín da Ita iin Çomar- 

e oantos, foi informado que o iinri;inado,  além de- 
advogada de alvará^ íjindicatoa, e tambe», sulive^sor- 
di| ordem pitolica, naa só aa^Sant^s, aaa ainda no Par^ 
na o aa ^aia,wU8ando seu ?ráu, nao oa defesa, mas em- 
servlço da ação deí'.;i re "iadora do Partido Comunista, - 
tendo de certa feita, ao se dirigir non trabnlhndores 
afirmado quo defenderia oa latarfl Sindicato:, 
dent o o fora^da Lei". Te .do sido intinndo duas vezes, 
por ofício,  nao atendeu ao chamamento da autoridade - 
policial. 
- Ao início da ilevoluçao Democrática, fu^iu dn cidadã, 
to. dastlne  ignorado. 
- Tendo sido elemento de proa do coiounlsrao, na baixa- 
da aantista, ntuando como advogado de div rsaa sindi- 
catos e de outras entidades esquerdistas, teve a seu- 
ascritorio visitado, era diligencia policial, tendo si. 
do ali apreendido, farto -ial comprometedor, pro- 
vando sua açno subversiva. 
- Tove ca-iHadas, a procuração o representação, pplo - 
oi.ndicato  dos Estivadores de Santos.  ^ 
- Foi encerrado o I?K in taurado era torno das atividg 
des subversivas e. comunistas no ^orto r?a Santoa, lev^ 
do a ca o gor uma coraissag de aficlala rinha 
a^orientaçao do ^r. Capitão dos iortoa do estado da - 
São 'aulo, aparecendo o margina do como ura dos indicig 
dos. 
- Paio Wi, Juí-í de Dlraita  da 2» Vara Cr;.:.inal de Sajj 

•a teve decrecada sua prisão preventica.  Juntamente 
com ouuroa elementos  subversivos, 
- Foi expedido, pela M^. Juia da 1* Vara Criminal, - 
contra-nandado dç prisão do marginado (assunto rela - 
cionido aora a .:reve de setembro de 19*»;^). 
- Foi preso e recolhida ao Presidia Local. Prestou d£ 
poimento em Inquérito Policial a foi po to em lib.rda. 
de,  em 7.de novembro de 1964. 
- Chegou ao conheciraentg da Policia, astar o m rglna* 
do pleiteando isdeniaa^oes junto ao: iicatos a que 
se. vir a.' 

lièaanta com vinculaqoes com a P.C.B. (Partido Comu - 
nista Brasileira). 

Conti 
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u.   x .     ■,...    :.ÜL.     L  POLICIA. IA . .(k -  DOPS 

, .. ..'L LSÜNBLLI 
^Jk' rtott 

l'jol 

«t 

» 

- Cou.-ar-ccu a todau ts reuniões do referido -i.idica- 
to, üricaUa..do Oü tra oal ha deres iia ijarte que lhe com- 
petia. 

07.0I.1962 - Ho período áe 7 a 14 .; - janeiro, eu a Asaea 
.ala G.^-al ia As-cciaçao dos Lavradoreti e Trak»alh«d£ 

rés agrícolas do literal Sul do 'o de ^ao    aulo,- 
ía Ju.-.uia, faaemio parte da au:;a, u .• prealdltt es tí'£ 
balhoíJ, ao lado dos^nais notório:^, corauiistnr, de àan ~ 
tofi e daquela reunião,digo: regido, iscursado, fez- 
un 'rico do que chamou a "Açae rllei ros  de - 
Hibeirao Fu-ido, üna    PorJa e | ',  e das provi - 
dencinretomadas pela Associação,   : xortou sseiron 
a que nã" salasea das terras oníe se haviam instalado 
e quç as ctefendeusan cora unhas e dentas e m srno a ba- 
la, a cuato de BU§s próprias vidas, i do-os a - 
defesa o La. àcoasalheu iin a, os posseiro» 
a que na ia assinassem e nenhuma nedlda tomassen san - 
axives consultar a Associação. 

29,04.l^é?- - Novariente, eni Ju^uia,  aa Associação aciróa referida, 
manif«;tou-:>e conura a fui.iaqao (Jo cato da olas- 

lse,  afirmando que,  corao As. ociaçao, a iriam maior 
número jje categorias profissi' e teria,  assim,    - 
maior força para alcançar seu aVjetiVO. 
- Participou da mesa que presidiu os ..rabichos da As- 
agfnbléia *do Sindicato Tra'3.Inds.Distilacaü e ílefina,- 
çao de Petróleo de Cubatao,  impondo Oonalçoai ou   rre- 
ve   -.eral. » e^   J* 

)4«0é.I9é2 -Teve pz;rticipa«;ao ativa no movimento do Fórum Sindi- 
cal de Debatçs, üoviraento esse que cjjlni: ou cora a    e- 
closao da  .:reve geral,  de 4 para 5 desse raes. 

28.0é.l u^#- Participou do comício      ovovido pelo For adical 
de Lebates,   jjí  coiao advocado de 18  Sind e mer.- 
tor das a;: |a      cata onaaaa da : ià^n 
- Prestigiou e «ovimwntç &■ o peesoal do SMTC. 
- Foi indiciado '& Inquérito Policial* instaurado, a- 
ra apurar atividade aa v^rsivüs do F ;rum òindical de 
Debates, cie :;ou dirigentes e dos sindicatos a ele fi- 
liados. Relatada em a.5.1904, foi pedido, ao Juízo - 
competente, a prisão preventiva, do marg nado, e de oJl 
tro;;  eleraentoe oiwolvidc,   . 

.10.19é2 - Tomou parta em comício organizado pelo» coraunistas- 
de Santos, sendo dos primeiros a falar, focalizando - 
as greves realizadas peloe diversos sindicatos e ata- 
cando a orefeito Io :al. , v. \» ^ A„ 

1 I.10.19é2 - ?or r dio, comunicou o Delegado Kspecxalisado de ü£ 
dera Política,  da Hahia,             trar o r: ido, antec^ 

.05.1942 

10,C>,19é2 

dentes político-crinijjais  iw-^uelf 
24,10,1902  - P: rticinou da reunião do Foruia Sind; • indicai e üobataa, 

quando foi foca. izado o "bloqueio de Cuba pelos KK, - 
UU.", colaborando na confecção de manifesto posterior 

? taente distribuído, 
^é,11.19*2 - Mesta data, • rã o mrrin.oo, advc ie 14 sindica 

tos de trablhadores^e c .i. olheiro do  I Sindical - 
de Debates a da União  dos Sindicatos da Orla Maritima 
de Santos. 

14,11,1 é2 - Foi o preidente da mesa,  na palestra realizadi na- 
séde do  jornal comunista "Novos Ruraos".  du^ntea 
uai dil-coritarara s :bre: ta 

Paz e outros assuntos partinanéaa. Q 
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CUA.TA  -ELE')ACIA  !>B   fOLICTA       :    ;■.._;        -   '    _ 

-MI  hH 

£llho dt L-:: è Maria da Conceição Laoi 
Natural de Salv dor - Es&ado da Bahia, 
«aacido era 18.Ü1.1 23. 
Estndo C Cagado. 
' rofl : ,). 

.: -' -ou     ^üL^rico 

u.oi.i 

0é.03.1f52 

por crime previsto no Art. 

>5.0é.Xf5é 

19.Oé.1959 

1 .09.1960 

23«09.19éü 

23.0^.1961 

Abri1.1961 
07. Oè. 1^61 

30.06.1961 

- foi prqoe^Uiido, .ia üahla. 
121 do Codi ai. 
- Suliucreveu Manifesto coaclaraando o p^a»' ; da 
^ahiu a apoiar a^fl !e o naolidar1 1 - 
y Moaeato", or/çao oficial do drt^ido Conunis ^^ da u-:- 
ie             J. 
- Üo, -Ia. .u, ;r;la bqironea. o povo baiano à c • - 
c  r ■ Aa80ttbXoi« Gera',    a fl  cieda-le do Ajuda a I.'^ren 

l Popuj X.-  ^e cunho corauniüta. 
- Distribuiu oarto ,al, n aolicitava a 
a                                         I  seu             1. 

"•COOOa . :■  l    .     ; curso 
eu dispoui . .a nla -iran^a Naci ral",  aparo- 
cOndo como patrocinador de c usos coaunistaa proaos,- 

o: de conuniacas presos. 
- Transferiu-.-se p ra o Pa-ana, p io a colaborar - 
no J r. ;a conunista "Tribuna úo Povo", editado em Cu- 
ritiba. 
- RoalUou comício em Guritioa.Aosu to: anistia ampla 
a presos político; ;h:.lario , congelamento de - 
pr1        .                         ' 
- Assinou srtl/50 na "Tribooi do Pov '', ob o t/tulo - 
#    Liberdade de Imprensa o Indivisível". 
~m tstrlbulu, em Curitiba, panfletos oditaios pelo or 

- -olo : araná, sollciu-do à con^onero 
tísia, antecedentes políticos  do  "advo.^do conunin-a ~ 
Dante Leonellj."., 
- Compareceu a to^as as manifestações a Lui» Carlos - 
Prestes,  no P rana. 
- Asslaou, coy outros comunistas, manife. t-o sob o tí- 
tulo "A Posição dos comunistas e o Problema da Suces- 
são estadual". 
- I redlu disposioivo do Dso. Lei 4.545,,de 31 de 
julho de 19',2, .iet-.-minando a piquetes jje /réve do - 
sindicato dos trabalhadores em Construção Civil de C^ 
ritiba, que colocassem a frente de uma firma, a ban - 
doira Nacional, do moldn a Impedir a entrada, quer obs 
trabalhadores,  quer dog proprietários da  empresa. 
- Traa.sferiu-se para ^ao J'aulo. 
- Participgu pela primeira vea, da Asaembléia Coral - 
Kxt laarla ida polo &ind«Trab.Inda.DistlXa- 
eao e ii-efinaçao do Fetxvleo,-em Cubatão, para onde - 
foi levado pelo comunista Geraldo Silvino de Oliveira 
Km alentado discursa, declarou-se futuro - da- 
quele Sindicato. 
-( Km nova aasi a do ãÍnd.Tga^.   Inds.Distiliaçno a 
Refinação de ietroleo de Cubatao, foi^apontado aos - 
presentes como "u:. es.   c".   :;   .    ...    r' .■ -í 

continua. 
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MINISTÉRIO  DO EXÉRCITO 
II    EXERCITO   2.o   D. E. 

coMfiNDO Dí m\mm DíVISIONíRIB n 
2,a Seção 

Santos, SP..../Í..D de IWT  de 1974., 

PEDIDO   DE   BUSCA   ^.o    1Q2 /  

1-ASSUNTO :_METE_EBQaiHí    y."^'1-- 

2-ORIGEM- AD/2 (Info n« 212A/l^IS-JX  EJC). 

3-DIFUSÃO: DOPS e  DPP 

4-DIFUSÃO   ANTERIOR: 

5-REFERÊNCIA: 

6-ANEXO: 

•?• 4345/3 

* 

DADOS CONHECIDOSt 

No .Ha 03 Sat 74f iaa informante da CI0p/33P/SP foi ETOCU 
rado pelo Sr J)AN:DE IEONEILI, "brasileiro, natural de Salyador/BA , 
nascido aos 18 Jan 23, advogado, desquitado, residente a Av í^resi 
dente Wilson nfi 2105 - Apta 151 - SSo Paulo/SP - HM.557.958 SSI», 
SP, o qual informou ser amigo itimo do Sr ALOISIO DE OLIVEIRA- 75 
(Presidente do Sindicato de DestilaçSo e Refinação de Petróleo,de 
CUBATSO, SANTOS, SXO VICENTE a 3X0 SSJBASTlWSPj, que exerce o sa. 
primeiro mandato sindical. 

O epigrafado proourou sondar a opinião do informante no 
sentido deste participar de uo estudo para a unificação dos Sind^ 
catos de Destilaçao 3 Refinação, de Petróleo e dos Trabalhadores 
nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas da Baixada Santista* 

Esclareceu o epigrafado que a união dos dois sindicatos 
os torraria mais fortes, acrescentando ainda que oportunamente 
voltaria para discutir com mais tempo o assunto^ pois precisava c 
conversar com os Diretores do Sindicato de Petróleo e embarcaria 
nara a XT/MA para nartininar de um Congresso. Disse que o Presi?- 
dente do Sindicato do Petróleo - Sr ALOISIO DE QLIYiüiaA, tem ido 
constantemente a Fabrica de Fertiaizante FAFER (Petroquisa) "bus- 
cando tumultuar 'as opiniões dos operadores. 

Esclarecemos que o Sr LAN LSE^JilIiLI realmente embarcou 
para a ITXLIA no dia 14 Set 7A, *m  nõnrfffirmro'da mLSNA WHIO!!^^ 
PUgg não constando na Delegacia Especializada de Estrangeiros a 

~ ooijençao do seu visto de saida. 

DADOS SOLICITADOS: 

Esta AI gostaria de ser informada sobre os dados acima 
transcritos. Solicita-se pesquisar o assunto. 

? 

.AD/2. 



.SECRETARIA    DA    SEGURANÇA    PUBLICA    DO    ESTADO    DE    SAO    PAULO 

DELEGACIA  DE   ORDEM   POLÍTICA  E  SOCIAL / DEREX 
SEÇÀO    DE     INFORMAÇÕES 

Santos, 27 de Novembro de 1974. 

1. Assunto: DAFTE IBONELLI 

2. Origem: AI>/2 

3. Classificação: 

4. Difusão: AD/2 

5. Referência:   Pedido de Busca nfi 102/B2 de 26-11-74- 

6. Anexo: Xeroa da ficha de visto de saída com fotografia 
Xerox das Informações N^s.  340 e 358 de 13 e 26-9-74 desta 
DOPS/HERAI. 

INFORM   açSo   N.*  431A4 

• 

Bn resposta ao Pedido de Busca nfi 102/B2 de 
26-11-74, informamos que o sr, DANTE LEONELLI efetivamente requereu / 
viato de saída a 13-9-74 no Setor de Estrangeiros desta DOPS, tendo / 
embarcado de avião, dia 14 do mesmo mês, para a Itália, a fim de par- 
ticipar de um Congresso de Legislação Trabalhista. Viajou em companhi 
de Helena Whitney Pucks, Para melhor esclarecimento, anexamos à prese i 
te, xerox da ficha de visto de saída do epigrafado. 

Quanto aos demais dados constantes no P#B« 
em questão, informamos que sao realmente verdadeiros e, através de / 
nossas informações nfls, 340 âe 13-9-74 e 35& de 26-9-74 (xerox anexo) 
já havíamos difundido a criação, por parte do sr, ALOÍSIO DE OLIVEIRA 
e do sr. DANTÍ LBOITELLI, da Associação Profissional dos Trab. nas Ind 
Petroquímicas de Cubatao, Santos e Guarujá, entidade que visa congre- 
gar os trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas e os da 
Destilaçao e Refinação de Petróleo. 

iN ' 

n.' 60.4i .nto de 
is); 
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Secretaria    de   Estado    dos   Negócios   da    Segurança   (Pública 
SERVIÇO    DE    IDENTIFICAÇÃO O ''v. 

í   '/ jrt ^      rosj * 

PORTAOOR 

.    Nome: »MÉ? L:XIu2iIf.- 

REPÚBLICA    DOS   ESTADOS   UNIDOS   DO   BRASIL 

PEDIDO DE PASSAPORTE COMUM 

ESPOSA 

Nacionalidade: ORAffljSD&j  
Data do Nascimento:.2-^VlP'-3 

Natural de: CAL^7C!!o.^,  

Estado civil: H^i^^Mn  Casada 

Profissão-A:;:r/0&A:00» 
Residôncia;AV# pi::.;^. wxLDOi7f2iiô^^pa5l-GA2rapa.  v^. /^^ 

Rosto: WA* 
.^Côr dos cabelos: .C^^^niOa.CL^-^,.. 

WCÔr dos olhos :V-:'.' ^ >• .j" .ISO 2331, Sinais particulares: 

FILHOS QUE DEVEM CONSTAR DO PASSAPORTE 

7 
■ / 

Nome: Idade: Sexo: 

PAÍSES PARA OS QUAIS SERÁ CONCEDIDO 
AJDiiiCAa go SUL, ossems, ro^t j;:m f^HIIC^ .SÜBOFA . 
.JÜ.Wk-íUUfi 

DOCUK-IENTOS APRESENTADOS„_, ãcA 

4 SG3aox--m-osas»* DS 0AS;\:a:H^--Ha#ti?i^'í!:!C2nT"ci_ 

U« 4 3 3-.X:;:. :v-13 • f 23. ^—' ■ OBSERVAçõES, , „ , f s 

^..;;..í:r^A-.   \f,. /       ^ 

{{.QJ.507; 9á£ 

S    D- . 
o   ca 
O      V) 
tf)     «o 

8.1 
S     O   V> 

T3  -O    x 

.2 E ^ 
ca   *-* 
co c 
o   o 
Z   0 

a-  « 
O" 

(Assln<turi do chdc d* tcpartlçãoexp 

passaporte rn.0 ^SQ.Q...\^.%^Í\\.± J] 

\...de 

t^V.,.....;...^.......  

"TTFIDSSP" ünKo dolSoupacliM do Estada dol^kTnasr- -^^«OS). 

ESTE PEDIDO DEVE SER FEITO EM DUAS IVIAS 

Sêto-dajlVwrtipo 
expedidòra í 
"■ - l^ec / 
.•.•■•rifn    J ' /'. 

rife A 



fAW \ 

Vi. 
Mq$d*   ido      D 

■Secretaria    de   Estado    dos   Negócios   da    Segurança 
•^^>\ SERVIÇO    DE    IDENTIFICAÇÃO 

"^X^N REPÚBLICA    DOS   ESTADOS    UNIDOS   DO   BRAJàli, 
^ y W 

b ública 

«  SANTOS]^ 

m^DOR 

PEDIDO DE PASSAPORTE COMUM 

ESPOSA 

R E S í n f i 

Nacionalidade:    Wh$&à&*&»      ~ 
Data do Nascimento: l--/^l/l^*-3 
Natural de: *.*&$******.. .*».#  
Estado civil: ^Wm*  
Profissão- A^VOOA:OO.     

Casada. 

Rosto: OVAL 

0m 
-ôr dos cabelos:  C^^^HKOa ...Cl^dS.. 

^C6r dos olhos*-—^^  
Sinais particulares:  

FILHOS QUE DEVEM CONSTAR DO PASSAPORTE 

Vh 

Nome: 

,fáf. 

Idade: Sexo: 

PAÍSES PARA OS QUAIS SERÁ CONCEDIDO 
AitíilCAS gO SD3^ OSmiMj I^^i3A^:^.f^ITÍICAt2UH0PA.i 

iLSáiiiik»  

ty.Q.lâf* f^l 
g s a 

O    CO 
VI       tf) 

8.1 
S o «^ 

T3  "O    X 

.2 E ^ 
00     V) B c 
|8 

cr 

._.... 5c3B0íB^-SA.--C3B5aI D3 flABASE^^-»»«Iia3B»"1S«IÍSffn€|„ 
3 

(Altlnitur< do cMc 

RqíéBt\p passaporte' *" 0 

\ão Paulo,.Afâ....de 

partlÇd 

.5 ^STíN r? ::zw :':ip<^m- *':...;& 19 
Séfe W Repartição 

^^••'•- ~       rí- 62 -depedidora 

TTNIDSS?" üniço do Dorp-aclios do Eatndo do S. Paulo Lt<ia. 

ESTE PEDIDO DEVE SER FEITO EM DUAS IVIAS 



y^ rVIA S. G. - 

Secretaria    de   Estado    dos   Negócios    da    Segurança    Pública 
^ , SERVIÇO    DE    IDENTIFICAÇÁO 

Q^Cí^Yr^ -^ ^REPÚBLICA   DOS   ESTADOS   UNIDOS    DO    BRASIL 

PEDIDO DE PASSAPORTE COMUM 

lv PORTADOR 
Nome: ...™TOJTOgICr IgCOÇaj 

Nacionalidade: í?*.??^®*« 
Data do Nascimento: "^^^S5. 

Natural de: -.y.^*^*^^*«»M.» 
Estado civil: ^^?^?*.?!  
Profissão: If...™^™*:.!.  
Residência: H- ..^^.♦lí&.SOJr,^; 
Rosto: 0V^-  
Côr dos cabelos :...C^J.".\TT'I0.•3.•:  

k-Ôr dos olhos: ^'P^0*  
Sinais particulares: .f.**"....***!»  

ESPOSA 

Casada  

FILHOS QUE DEVEM CONST 
Nome: 

JLad  

AR DO PASSAPORTE 

Idade: 

 -  

.^..*.n.„    PAÍSES PARA OS QUAIS SERÁ CONCEDIDO 
A&SKZCA3 2» üUL, CSHEMÍ, ISOfiSS, ^lA.-TliaCAjL^JIJOPA 

Sexo: 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

#211^0 BS ISÜStíOH 2?c\ 132.Ô41- 20IiA UÜfl. S^ SAIKOS 

saco^so IíUITCA ?rs Tia'.io ^SSPI^í^í^.' 

AnG.t Jk.JjMár. .2pía^../^.cL..,..-:.. 

enf.U, 

ilSt«¥^fl 

Só?**/**'^ 
u 

«o    O 
H  Q. O   ca 
w     CO 
Cl     co 

S    O vs 
•o -o  x 
.2 E ^ 
»—. OJ 

CO *i 

cr 

* 9 S E l 1974 

Z ^%^S3»-£aufór--*L.«,e tÜMAJUi de 19.15 
- m-dílu*. V.L".}:^ IAJLí-JLJJ* •     li 

^       W _ÍAiiln#turí dJ requerente)     , 

Concedido pelo JLiLà/rv ÓJU....^^\k^sXK^\ 

de   19. ̂ . 

io or COT, -o (f NATA Rí o 

de -^fU^p-^-A-. 
 iOCKWi^P 

(A....... do chr/Ad. ^fe,"^" 

Recebi o passaporte n.» A^A ^Í.Í..M.ELU M^Hí^í 

;São Paulo/íj de. ÍX4>>*AJUÍ-—-^-dÊ 19* 
Jf l&^^im.:W!Z!S^  ■:..„.: Sêlc^da-Repartição 

ÊÜTL PEDIDO DEVE SER FEITO EM DUAS VIAS    * • »pedldgra 

'UNIÜESP" üai"vi ■;■■ rw .....^OB do EsUdo d^ S. Paulo Ltdfa. 



|ECRETARIA    DA    SEGURANÇA    PUBLICA    DO    ESTADO    DE    SAO    PAULO 

DELEGACIA   DE   ORDEM   POLÍTICA  E  SOCIAL / DEREX 
SEÇÃO    DE    INFORMAÇÕES 

d 
Santos 26 &» 38t«aao d- t&Mm 

i. Assumo:.   iU3Qc;i*:ffb r^o?is^K»A£ ip'; íRASAUUIXí^Tí r!\'j jsjâ&taw , v 

2.    Origem:     " ^   ,. ^^ 

3. Classificação: 

4. Difusão:       0*W 

5. Referência:   Zaf«340 &• 13->-74 - ^.P-VD^AL 

6. Anexo: 

ISAVf 

Kt&V--^. 62 - Dei 
-  kefjijlamenio   c 

unijjs-^Tgiiosos). 

INFORM »3S<>- N.'   353/74. 

ea astr«ço« «a to«BBihláia anal rsaálsadá n-:. oada tio 3X?3I?^SõV cusaca» 

pwr^Mti 03 -I-.^í.I.,;í.:.^X...> d.i iatífíssla es&weo dlvitÜM «a Jóia ■•-i:-.'i:'■•-. 
tasi :jTit^r?anw o StsisfeaiAS osfei^AS s fAHSásssmcAs* por «Komtíaia 
üõjr^trO» ftcom âe<xtâi'lâi a. üaftlagaa da enti^aáOf cuar^io --loa i>u vot-ai.-^.. 

?ol  nrxra^e^t^u^a arvcB»a u^i Mim ta^ «àja ;'.  •:' 
va^Sa ^ol í^ííO. iio.u^uy votr.:'^ ssara^is i^ 

'.v.«   í .;-•>-. ^_üv'. ■   -i,íV?.i>4     IÍ.-1-.-4 

M/,     fl .-*V.   - ií   -;* « —J ^íd- 

c .» .■ ^   * .... v i.    o j   .  \ " -w /» Wv. 

RO 

( 

foTf-— 
pn/, ; 

i n."  ôC. . 
Sslv 

;■ . SAV-L] 

'clGILO" 

M-íDíO   de 

!      ."-  ■'■   -■   d-SuüSOS). 



SECKETAtílA    DA    íJEG^RANÇA    PUBLICA    DO    ESTADO    DE    SÃO    PAULO 

DELEGACIA  DE   ORDEM   POLÍTICA  E  SOCIAL / DEREX 
SEÇÃO    DE     INFORMAÇÕES 

\ 

Santos, 25 Ét Sitafimi if 107-U 

i. Assumo:.   K::yy:i<:\o '^n^^iQ-íM. 00% mssxaiAíiQsm íIKS Xgsdaggua 

2. Origem:    ' 4  &ait« 

3. Classificação: 

4. Difusão:       C3S/P 

5. Referência:   ^S^rO  ttt 1»74 • S6P^^Sâ& 

6. Anexo: 

. S       .-'   , 1 

  

INFORM e^Sb • N.»   35C/74. 

as a-íreço, «a JAsmblálii Oasiil mffillWHtii ca B»da do :'u:'^T.?r7"0f o'jni>» 
da Mova a mrava^Sa da «tonta âao era^atuan <« eltiç^a 4aa oaEâsroa âa 

A iít.íia iU tatsla^a &a •í.I.íOOí-.. ^To BO^íQ / 

 mis—\v/, ...'ri   .,      bj- MJm 

•.   . .     ...^ , -     T 

l/y^- 

uv 

Dthi 
í n. 
1 Salv t QclV '' 

O BESTIN 

_ 
—  - : ,„ .   \;  'amenfo de 



CONFIDENCIAL 
SECRETARIA  DA  SEGURANÇA PÚBLICA 

COURDENAÇAO DE INFORMAÇÕES E OPERAÇÕES 
SEÇÃO  DE  INFORMAÇÕES 

Em   IZ-de-seteabrode 1*974» 

1. Assunto:   ^BANTE lEORELLI» 

2. Origem:        INPORMNfS. 

3. Classificação: 

4. Difusão:       DQPS/ DERAI. 

5. Referência:       p#   nfl  4,454/74.  CIOp- 

6. Difusão desde a origem: 

7. Anexo: 

PEDIDO DE BUSCA N.0 567  / 74 

1.- mHOS CGIglHCIDOS; 

1.1.- Consta que em 15.09.74 o advosado eplgrafado, via- 

jou para a Itália a fim de participar de um Congres 

so. 

2.- MDOS eOLICITADOS; 

2.1.- Se ocorreu o manclonado embarque, 

2.2.- Qa que data e qual o melo de condução. 

2.3.- Qual o congresao do qual participará. 

2.4.- Onde se realizará tal congresso e qual a finalidade 

2.5.- Outros dados julgados utéls e oportunos. 

.-LIAV. 

0  DESTINATÁRIO  É   PCSPONSAVEL 

D¥ D... 
Salvaiuarda j» Asnunios SiBiloMaV 

."% 

CONFIDENCIAL 



S. G. - S.S.P. - Mod. 8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 
-DOPS/DERAL - SETOR KE ESTRANGEIROS- 

-Av.Conselheiro Nebiast397- 

Ofício ITg» 1107/74»        Santos,27 de setembro de 1.974. 

gdar. 

Senhor Delegado Titular. 

Para os devidos fins, levo ao conhecimento 

de V.Sa,, que DAITTE LEONELLI,brasileiro, nascido em Salvador,BA., 

aos 18/01/1923, Advogado,desquitado, residente nesta cidade à Av. 

Presidente Wilson,2105,apt.151, R.G«8#557«958, embarcou de avião 

para a Itália, no dia 14 do corrente mes, a fim de participar de 

um Congresso de Legislação Trabalhista, tendo viajado em compa- 

nhia de Helena V/hitney PuckSf de conformidade com os dados cons- 

tantes neste Setor de Estrangeiros. 

Nesta oportunidade, apresento a V.Sa.minhas 

Cordiais Sa^ociaçoes. 

O Delegado Adjunto do 

ros do DERAL. 

=Bel»Pernand 

de Estrangei- 

ros Sobrinho= 

Ilsmo.Sr. 

DR,JOSf AURÉLIO CARDOSO 

Delegado Titular do DQPS 

Nesta» 



SECRETARIA    DA    SEGURANÇA    PUBUICA    DO    ESTADO    DE    SÃO    PAULO 

DELEGACIA  DE   ORDEM  POLÍTICA  E  SOCIAL / DEREX 
SEÇÃO    DE    INFORMAÇÕES 

RESfRVaBO Santos, 3Q...àf..8©ÍW(lll3«!fl_.Ô.e...19.7.4... 

1. Assunto: D^TE LSflíSLLI 

2. Origem: CI»p. 

3. Classificação: 

4. Difusão: CI»p# 

5. Referência:  EB mfi   567/74  de  17.9.74. 

6. Anexo: 

INFORM AçX§  N.* 360/74. 

£K resposta ao Pedido do Busoa a» 567/74,do 

17 do oorroato, inforao o qao aocuo sobre o embarque do aarginado,oon- 

forao os DADOS SOLICITADOS;- 

2.1 - toorreu o aemoionado embarque. 

2.2 - Ifo dia 14 do oorreate mês; do afrião. 

2.3 - Partioipará de um Congresso do Legislação Traba- 

lhista. 

2.4 - f Congresso se realizará ma Itália. 

*2.5 - • momimado riajou em oompaahia de Heloma VThitmey 

Fueks. i  brasileiro, natural do SalTador-BA.fnas^ 

aos 13.1.1923, adrogado, dosquitado, residente 

nesta eidado à Ar.Presidente Wilson,2105 aptB15l4 

RG. nfi 8.557.958. 

.x.z.z.x.z.z.z.z.x.x. 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

II - EXÉRCITO - 2.a R M 
CMDO ART COS E AAé/2 
- QUARTEL GENERAL - 

EMG - 2.a SEÇÃO 

Santos. S PJCT de 1. _  de 197.^.. 

1. ASSUNTO:. 

2. ORIGEM: 

PEDIDÍ^ D^ BUSCA N.«..05.5_ E2 

r ^4 3 Í 
DSI/ÍITPS   (CIE ADP INFO N2   693 E-CIE/ADif1    P,   7338/72) 

3. DIFUSÃO:    DOPS/SANTOS 

4. DIFUSÃO ANTERIOR: 

5. REFERÊNCIA: INFO N9   2435/72-M    E-2    II 

6. ANEXO 

0 

1. DADOS  CONHECIDOS 

DANTE LEONELLI, filho de Domingos Leonelli e Maria da Concei- 

ção Leonelli, nascido em SALVADOR a 18.01.1923, ex-empregado 

da Petrobrás (Refinaria Presidente Bemardes - CUBATÍO), com 

seus direitos políticos suspensos por 10 anos pelo Decreto 

Presidencial de 24 Pev 67, atualmente exercendo advocacia 

(inscrição na OAB/SP n2 13.623) e estabelecido à Praça da Re 

pública n2 87 - 82 Andar - Conjunto 86 - SANTOS SP, vem agi- 

tando o meio sindical na Baixada Santista, influenciando os 

empregados da Refinaria Presidente Beriíardes em CUBATSO, no 

sentido de reclamarem judicialmente contra a Empresa em que^ 

tães trabalhistas. 

2. DADOS SOLICITADOS 

a. Veracidade dos fatos 

b, Medidaô policiais necessárias a fim de coibir tais atitudeej 

. . 
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SECRETARIA  DA SEGURANÇA   PÚBLICA  DO   ESTADO   DE SAO   PAULO 

DELEGACIA  DE ORDEM  POLÍTICA  E  SOCIAL /  DEREX 
SEÇÃO DE INFORMAÇÕES 

DOPS/DEREX 
Santos,. .6..AB..iiQxtaahx»..As...l*.S7Z. 

1. Assunto:     D>\NTEL LEONELLI 

2. Origem: AD/2 

3. Classificação: 

4. Difusão: AD/2 

5. Referência: Pedido de Busca nQ 055/E2 

6. Anexo: relaterle de sr.  fiàwstigador de Polícia» 

INFORM  AÇJJO    N.0   551/72 

* 

F.m respesta ae Pedido de Basca n^ 055/7-2, dj 

tado de 20 de outubro próximo passado, anexamJS ao presente, o relatj 

M^T à» sr, inv stigador de Polícia sabre o elemento mencionndo no re- 

fnrld© Pedido de Bu^cs. 

Finalmente, informamos que depois de inume • 
ras inv-stigações, chegaBuos a conclusão que o advogado DAIíTE LEONELL: 
esta patrocinando as causas de elementos despedido* da PETROBRAS, po- 
rém sem ferir »enhuma norma legal» 0 citado elemento esta sob obser- 
vação, sendo que qualquer anormalidade será, incontinente, comunicad 
a essa agência de informação.- 

o-o-o-o-o-o-o-o 
0-0-0-0-0-0 

0-0-0-0 



aterMtMTAlHA v\ BPlGtJRAMÇA PODI.tCÁ 

RELATÓRIO 

1.1: .o.   3nr. 
Dr. José Aurélio Cardoso 
MD. Delegado-Til^ilar da Dops-Derex 

:     ',,';:'; 

:^jl.J_Id(Udo de   :>^rc    Ng 0^5  3Z 

Atendendo deterninações dQV.S.,no sentido   5e  investigar ■:■ 
-■■:   "■■'.■   .   ftedidò fie Busca  "Q055,   passo a  relatar o  rosult; io     ■•' 

■   vestj   ••'■>■•■:   preliminares., 
C   •    /     ado Dr^rto Looaçllj ,  reside na  Av.   Preside:-.te,.1205 - 

-• ■   andar •-  a    rta-nento 123,   co:    sua esposa,Heleno v/nitiney .•"T.IC^ 
.";•, I.:í   '■.■.!:-)s    c no r es, Paul o An^isto Leoneili e Luiz Bernardo Leo- 

' ■ . teside   i:    Local d-esde   ' •  ■ dezembro de 1965,  --c--"1    Cl'G na en- 
: :•   '       .    'IM-ü 1,existe una relação (!-2s norsdores,  constando   ) r.one 

■ ■. ■  ; .Ôfifj  çono . .)!•:,'lira ào apartamento 123 " !'" .  D ;     Sante  Leoneili. 
ttualmentq possue ur/carro cora a chapa   (  ^ 

-   Concll Lnoao  i J.ul; ai ento.  Aos sábados  costuma  sai»   lizen-lo   ' •    -- 
ra   ''  ■.   ■    ^ ,'i'■';.:),   "trabalhar nos  recursos",  voltando  para   o alí-ioç     as 

,;.     .   ■•.       !£(is  o-,     ■■'.•.   ría^arte da  tarde dos sábados o;>or   3 sa- 
ir - >    sua ■■    --■■:   )elas   .   ,;"    horas  para  fazer compras no super-mer- 
'■.:,,  voltí ''   A

:-:     S '    hor s.   is  .;    feiras,  depois do jantar cos- 

ú 

r :    ,., 

■; '      "•''      rei       .:.'': 

: dol s d L{ a  e    .• u , 

Dr. Lino  Paiva   Flodrigues,   • -.1:    de D^nte 
:••■;;■'   residindo  no  Av.   Rresidcntr '":..!-- 

recebe visitjs,  scid,   que pratica- 
iMinhèída,   ;■:■,  reside o. Curitiba e 

■■■\  3.   .:-.-.   3Gnho?.'a   .v-   .'  cani' ccida 
• "     !,tQ    u .■;   íou1 ; [Ue   •: Curitiba   e ■■      a 3anl JS, >ars   'e   sis  ir 

' > íazer cdmpras,e!n c i  pánhia   !c  sus  espa 
: ■ •• > ; d^   ;     Sindicato dos   2^rc jdo; 

- ■• :    ■'     '/icente,   C  '• '"-  a di^ruja.  ^anbej-i    iar; 
• 

sid i 
1    S -TI   ': '      ' ' ' 

slemc :tos d; 
-•"' dospela E; iprosã . 

■ aluguel de^CrvoSOyOO   por mês,  para 
sr.       _    d    lugusto     ■■,- ■;   Lra^que G  O espolio dos anti-os 

•ios. cise escritóri    há uns    d anos,  tendo de- inícl 
'■ ei  pa:     Lros sla  D engenhei 'd J )se Afia" D Filho,  conliec: 

13 
O 

í/ 

lv ) .;■ ' i Li iz   lodrigues  C )rv/o,   ta 
• nte:, nao   ..  . ,  m 3 ;  cow artilhe con- 

:..' ■ ■ : '■   ..^c atue  cor. o mesno,   nas   íue  t ~. 
> 
'•  s de Anto: 

•> nome^de  Paula.  Dante 
, fi-7 :rritórj   . Trai 

11.CO       lido pele    :   ' ;        ■;.J:- . 
-•   ;■■ ;■'      'ich;    ::.    ser 

•■    _-;.,   . ,  c . . ■•-    ,  .     ..... ^ar 

(    '     ■ ■ ) 

■ddei- 

1    lerir;   i   .   ?rj ■.'••■- 
'      -       •- ■'   ■       r- • ^- • ■ J-   -. 

S. G. - S.S.!'. . Mod. ii 
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8«nrto o quo tinha o .tnrorru-.r, 

Santos, i dc. nJUr-o do 1972 
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DANTE LEOMELLI 



S. G. - S.S.P. - Mod. 2S 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

Delegacia...de.....Or.dea....P.Qlxi:ica..-e-So.ciaL....«....DEaE:!: 

N.'  

Aò Sra...nja.IA IIMHIQUSS BSBBSIB&... 

fíaa..P.ça*...S.a^tas....;toorit...^^   

 Sgritos ; ZlLcle ^M.9.9 de  197 A. 

De  ordem  do  Sr. Dr. Delegado de Policia do.  

W.Rã.rT...3.r.M...J.Q5.á...ÁM....0.ar.áo.s.Q intimo V. S. a comparecer 

nesta Delegacia à.M*dQ-S£&&^ãls<í^ 
no dia.ZI. do corrente mês, às .1^00....horas, para  prestar 

..e.scl.ar.G.c.inerLt.o.s.,....de.v.eiid.^....vli! ac.o.mp.arihad.a...de.,...se.u...nQiw.o, 

..sr.,....Helio....da....t.al*  

p/5 ESCRIVÃO, 

Sujeito às penas da Lei 
Art. 330, do C. P.  m '  



E. O. - S.S.P. - Uod. 23 

SECRETARIA  DA  SEGURANÇA PÚBLICA 

AT.» 

A/> Sra üJCJA    HBNRIQÜBS   PBIfflBIRA 

SK"f^iirnfg|!dN#vliaani-"a!^--9^--^"apJ9l9-' 
 Santos , ÍKk.~deJ..JjÊÊÉm  de  mZ"L 

De   ordem  do  Sr. Dr. Delegado de Polícia d0 .V. 

DOPS» l>r# Joae A, Carâ3So intimo V. S. a comparecer 

n**fn T>*l,nn„n A ^   ^ fâ^miM llf U<í III   fP dU 
/20 dia ..gf       do corrente mês, às 2,QfQ0 horas, para jpçestar 

t^fTinntl#Élf,flWMnli TTr nqniumiflMiilii il»XIIüíI iiiliu, 
••aar-»--Holto-dô-táli  

p^j ESCRIVÃO, 

  

Sujeito às penas da Lei 
Art. 330, do C. P. 

■••n.^*<it.*»*.*.*«i ****«.«.«**.■«.*'•■•»••■•*-•■ ■■* ■ 

Recebi a intimaçao n.f 

de de 197 



S, G, - S.S.P. - Mod. 23 

SECRETARIA   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

Delegacia DB.CíBDBM...POLin:iCAESGGIAL  

N.".. 

Ao Sr FIRMINO LACERDA mTBUS V 
Rua PÇA, SANTOS DUMGNT Nfi ■ 56  

CUBmo  ?3..: de MR.ÇQ de  197..Z... 

De  ordem  do  Sr. Dr. Delegado de Policia t.$ 
DE.^!^.P,IA PE....QIIPE,H P.OLITICA..E SO íní/mo V. S. a comparecer 

CMsta Delegacia à AVESOTA.SXO, FÍUífÇ 

no dia   Zk do corrente mês. às ll±jpo horas, para  prestar 
OS DEVIDOS ESCLABECIMENTOS 

Intimado por Cubatão 
a pedido da interessada a 

Sujeito às penas da Lei 
Art. 330, do CP. 

LIO 
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SERRALHERIA ARTÍSTICA DO MACUCO 

SERVIÇOS EM FERPO 
K Biotnõmot 

INSCRIÇÃO   17.919 

FABKICA-SE    CAIXILIIOS     -     GKADES 
JANELAS   DE COHRER   -  JARDINS 

DE INVERNO  • PORTÕES EM 
QUALQUER ESTILO 

Osioallfo   aa   Oi/t»a    Ooarroso 

CONSERTOS B REFORMAS BM OBRAI. 

OF      NA     M   PRÉDIO  PRÓPRIO: 

Hv. Pedro lessa, '88       -    Tele(one,-PWW  •     SII MT OS 



< 
I 
o 

SETOR DE  REGISTRO E ARQUIVO CIVIL 

Nome: Ç4/2£A/D ^Of^/A// 
WaelonaMdade! B&l&&<?f*ÍO tàute-.JS&Z. 4f*Q£. 

|     nome do p«l C/SGZ^TQ /WS&SAf/  
<       Filiação:    j     ntima A%mAtl et.tf/4/,  jattOt/ir     
*       Profissão ■....fitejr&Ç.Ç.Og.. Est. CiviL.,^^^/^  
H       Local de TrahiUho: ^Xf  JlXaé 776/&Çj(f  ^  
ID       Endereço do Trabalho «^..<£^.J^^-á tel. :...„  
UJ       Prova de tdontldade ^. 9fú y/b _ _ _ 
0       Data da entrada.../....^.o..//. apt. n.0.^^...and..Zrf...... 

Nome  do edifício ^/íS-CC.j ^J^.^Á.fP.^.. 
Endagftço jBÍM   0/f£sÃà CM&MM'. tel.:  
ÍMdada StfrfÚS         -..._ ííldata„„4: de £_M*2& 

Assinatura.....ç^^.j*^^j^r3«s?*<<r^r * VI, 9  
Assinatura do V^aAovOJt/K*tpL9JtJifCf£&   
L-188 TIPCAR - lio Carullin - In 0. Ptdro II. n.° 19 - Fones t-XI e MUI - Snilis 



S. G -S.S.P.-Mod. 7 

SECRETAFÍA  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

?ec 

^ 
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SECRETARIA DA SfcaiiRANÇA 

(DEPBMÍèNCIA) 

S. G. -S.5.P. -Mod. 7 

PÚBLICA 

Volks Sedan       .'-- 3370        , * x     . 

' Varlant    WG - 7^71 
QL 

Variant    ICft - 1515 

foi- 00"$.   //€#sy?5 f *-* / OK. 
Volks azul NJ - 6591 

Volks WA - 25^8-^ 

Oçala azul    VJS - 1130 

OK. 
Coroei   Vffi - 6600 

OK. 



S. G. -S.S.P.-Mod. 7 

SECRETARIA DA  SEGURANÇA PÚBLICA 

(DEPENDÊNCIA) 

Volks  azul    V/D - 7523     , 

(_ , ^V 
OK, 

Volks verde      WB - 5001 
c^/>?. 

a Oii 
Variant      '.H - "5763 

Rijral tfillya  azul e branca    uT- Zi230^ 

"narman-Uhla cereja    - V/B - 0993 -^ 

Volks    V/A  - 865O 

Volks    V/A - 8?.86 

Ok 



S. G.-S-S.!'.-MoJ. 7 

SECRETARIA DA  SEGURANÇA PÚBLICA 

 (DEPENDÊNCIA) 

Volks      WA - ZJSk ^ > 

Volks    '.ÍB  - 280ii 

Karman-pMa   SP        GE - 1600 

1 õõEE~   < Volks T L azra 

f^.C^^Po^   sn e i^c    /osr   &£>   -2 Si 

Aero        WD - 1887 

Volks    WB - 8285^ 

WG  -  855O 

OH. 

:s 



S. G.-S.S.r.-Mod. 7 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

9 (DEPENDÊNCIA) 

^LtAiflo       ^*<IG*      J*ric^K c e LCO^ 

CeZsA*'     ^í^^C/STD    T&lK&tfLA     'òO&fíTç: 

0Ú7b)o     ^t^ei*-*   "K^-TT^r 



M 
S. G. -S.S.P.-Mod. 7 

SECRETARIA DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

(DEPENDÊNCIA) 



■ T 

P. é bCW l 5 A ^ 

K S. G.-S.S.P.-Mod. 7 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

(DEPENDÊNCIA) 

\;OL ^ ^^UL M vT 
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«DEPARTAMENTO DE Ol^EM POLÍTICA E 30CIAL= 

=D O P ^JtREX= 

Senhor Encarregacfò dos Envistigadores:, 

Abaixo discrição da "Canpna" feita no Palácio Episcopal. 
v 

l2)Ass-umi o posto as 18,00 hsj- As 18,20 hs. o Bispo entrou no Palácio 
num Volks. de cor abacate dirigido por outra pessoa ,e fecharam os por- 
tões não sendo possivel^ver a placa do/auto. As 18,30 hs.  entrou no 
Palácio um Volks.  "Puscão" de cÔR Abóbora que estava com o selo no pá- 
ra-brisa. Posso afirmar    que todas pessoas que ali chegavam ja estavam 
sendo esperadas pois os portões sempre estavam fechados e quando  che- 
gavam qualquer pessoa eles se abriam imediantamente por qualquer pesso 
que nunca viamos seu rosto. 

22) As 19jl0 hs.  chegou um Opala Azul,  cuja sigla não deu para anotar 
somente o número do mesma ou seja 291^- que vinha no sentido Canal 1 x 
Canal 2,  pela Rua Euclides da Cunha.  Parou defronte o^Palacio 9JfM - 
apanhou o Bispo que ja estava esperando atras do portão,  pois  tão lo- 
go o auto parou o mesmo entrou. 0 fato foi comunicado de imediato ao 
"Dops" , e não o seguimos porque nossa Viatura estava sem partida ou 
com a Bateria sem carga.(defeito ja sanado). 

3Q) As 21,55 hs.  saiu do Palácio Dna."Célia"num corcel de cor Azul placa 
Z.A.1.208 seguindo até o  canal 2 e posteriormente rumo a Ponta da Pra 
a. As 00,5 horas de (13/3/72)  parou um Volks.cor azul placa 10" .6591 
com duas  (2) pessoas  e mais o Bispo,ficaram^parados por 5(cinco) mi- 
nutos e era seguida -dessem o Bispo.  Meu colega Clodomir seguiu este 
auto no seu carro particular e verificou que o mesmo entrou numa e- 
norme casa na Rua Imperatriz Leopoldina n2.30. 

i|2)   Quero informar que em todo tempo em que durou esta  campana o palácio 
estava com Is luzes todas praticamente apagadas. 

Tendo as 6,00 hs. de hoje  (13/3/72),  terminado o referido plantão. 

Sendo so. 

Santo ;íarço de 1.972 

R/.* 

i 



DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 

DEREX 

ESCALA ESPECIAL DE VIGILÂNCIA NOS DIAS ll*^^g^ 

HORÁRIO 

06,00rl2|00 

12,00-18,00 

18,00-00,00 

00,00-06,00 

06,00-12,00 

12,00-rl8,00 

18,00-00,00 

00,00-00,00 

LOCAL 

Rua Euclid^s da Cunha    2hl 
Av.Presidente Wilson 2.105 

Rua Euclides da Cunha 2hl 
Av.Presidente Wilson 2.105 

Rua,Euclides da Cunha 2U-1 
Av.Presidente Wison 2.105 

Rua Euclides da Cunha 2hl 
Av.Presidente Wilson 2.105 

INVESTIGADORES 

Augusto Araújo 
Luiz Sadao Irei3o 

Carlos Machado 
Luiz Marques Garcia 

Elydio Rodrigues 
Irideute Freire 

Clodomiro Adalberto Ribeiro 

José Rosa 

Dia 12 de março de 1972 

gactítMxMaDtíiatiM Euclides da Cunha 2ifl Carlos Machado 

AvvPresidente Wilson 2.105 

Rua Euclides da Cunha 2hl 
AvvPresidente Wilson 2.105 

Euclides da Cunha 2U-1 
Av.Presidente Wilson 2,105 

Rua dodcireuclldes da Goalia 2^1 
AvvPresidente Wilson 2.105 

jCHgastaxJEZXKSa PP.Philbert 

Augusto Araújo 
Luiz Sadao Ireijo 
Rinaldo FalcSo Crua 

Clodomiro Adalberto Ribeiro 
Laerte Fortuna Carvalho 

Clodomiro AdalbertoRibeiro 

Lui?; llarqu©3 Garcia 

0 investigador Irideute Prelra-passou para a loc^lisaçSo de MarceUo Gatto 
Santos, 13 de março de 1972 

0 Encarregado dos Investigadores DOPS/DEREX 

Paulo de Paula Philbert 



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÚCIOS DA SEGURANÇA PÜRLICA 

imCAJA Dí ORim POUTICÁ £ 3XJ/L 
■   • üwa 
•    RÜAlOm 

Sruu    üeJLtqado 
Chefe, do òejto/i de. ÇtÍAcngeiAOA 

Lonpj/une. deíeuminacio de. V*S,, na noJubt. de. Ga.f-eJJia, dia iO do coAKenie. foi. morvtcxb 
im (u>qfj£ma de. vigiJcncia, nxu, AUjuinieò peóàoaA,poAòb/«Lntnie. envolvldaò na elabo-/ 
Kaçao de. ato/>, <jue dinÀxm. má/MÜto a Jegwunça Nacional, a vJULta do hveALdenie. da 
Republica mqenhna, e a Aeqwwnça fUica do nefenido e^tcdUta e do àXtSvt+faeAi- 
denie. da tiepubli ca, CatJkdicL* 
A* P&AóOCUí viçiadaá efeiivaazrvte. fo/iax ae> Seçuuvte*:: DJko/ixL fica», biòpo de. òan 
íOA, AeòLenie a nua cuclideó da Cunha n- 2fH-(CuKui t^einopolLtaxaí Ih.Danle. de. Leo 
nelli, advogado, fteAJdenie a m*pHjeòidente yiUon n- 2J65~ IO5 andafi, e com. eAoti 
íOKíOA a fn-a-a da Reaélica n? 87-8- anda*, óala 86 ielefone 2-UU-62, ....•• 
Conego Lúcido Fio/tido Gagiogi, Aecneiania e aceA/on. do óiópo- e Célia feteita fíen 
deóf Aecneiania do ionego Lúcido, e emiidánte   a nua rtvtux Aóóíó n- 42 np,J!3—— 
Sendo qfie   nlb&vto llanoeUo Cotio, dado como neAidente a nua da Lonstiluiçao 222- 
e /nlonio CuaAnLeJti, exr-pneàixleniedo òindioaio Só óancanioA em. I%3 e dado cnatp- 
Meàidenie. a nua tloxiano Peixoio a? k fip, 82, deixatum de tex obAexvaJo/, poK nco- 
Me&idi/ie». no/, endeneqoA indicado*, Po^ieniomente. àocaliAonò, poK irvtenmedio do 
inveAtigadoK iKideuàe F*eÍJte,o ultimo endeneço de Laiio, nua AnJOvi Aààiá 86-5* cnd 
tip,S2-lnveAÍLgado eíie endeneço ficou poALtivado ali neòidiA. A e^poóa do inveóti 
çado,4ua òoçKa e una filhinha^Caebto eÃta de^qfiiiado e una ve$ p^/i áeaiana va*. ao 
endeneço em foco,  viíiiqn. tua filha* Duncnie e&te iempo inabalhtmo* pana locali 
àarlo em ouino local, nao lendo Aido o tenviço conoaap de exilo» 
/hionio (MannieAi, ha maiü de uaj 010 qfie ne/tide em Soo Paulo, e o apanlamenlo qfxe 
foi mencionado no endeneço nao e m.aió dele., ficando pana paòlenioneó inveAiigaçoeA 
o nome de 4eu novo ocupavte, 
àm KeJLatonioA, feiioA pelo A hommò empneçadoA na ob^envaçao, podena v,S, ven. a mo 
vimenlaçao   do* vigiado*, 
òalientamoA, e pecluno/, atença? pana uma nota do ímfe&iigadon rtiguólo r^aufo, jqfàe 
negi&lna a vióila ao Palácio Cpiócopal, do conhecido comunióla nnlun Demelnio bem. 
noào, neüdenle a ry.Pedno Leóóa /92-ocupcndo o COMO VIS - chapa m&-23òli-funciana 
nio publico apo/teniado ou em dióponi bilidade, e fichado em noAáo 5í— 
Poxjtólnema neceA/üdade do Aenviço, dado m pnecanio estado da& viabunaA e a adap 
laçao do* elemenio* empneçado*, fona* inlnodujidaò alguma* alienaçoe* na escala o 
niginal e axexcmo* uma ouina ajie. nealmenie fundonou, dado o conhedneáo peòàoal 
do* homem* com o* virado*, 

àendo o q/ue linha a infoman 

,ítencio*aBiente 

0 Cncanneçadodo* ^"tâfâÈ£FJ~ iDPS/DÍRíX 

P^ild^^SkSrhijLbeni 

A.SS, 
Dn, Cel*o ue. Gama i aiva 
DD.Úelejgado Uiefe do ^eion. de C*lAcrugeino* 

8. 0.    S.S.P. ■ Uod. 8 



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÜDLICA 

=DEPÁHrAHENTO DE OSDSM POLÍTICA E SOCIáL= 

* =DOPS/DERES= 

Santos,13 de Março de 1.972 

Senhor Delegado, 

No Apartamento 8Z -Z|2 Andar da Rua Marechal Bloriano 

Peixoto nfi.Zi,  residiu o snr.Antônio Guarnieri,   ex-Presidente do Sin- 

dicato dos Bancários de Santos,  o qual era Setembro de I.96ZJ.,  foi - 

conduzido Preso,  ao Navio Raul Soares,  que estava fundeado no estuário 

do Porto de Santos. 

Sendo que em 1/8A.966 a 1Z-10-71,  o apartamento acima 

foi ocupado por Dna.Zulma Cabrera e snr.Luiz Aparecido Rodrigues,  e 

30A2/71 até a presente data,  pela snr a. Dna. Maria de Lourdes Lobão, 

R.G.3.156i872. 
Sendo o que tinha a informar, 

f 

Cord 

8.0.    8.S.P. - Uod. 8 



ISTÉRIO   DA  JUSTIÇA 
ARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

IELKCACIA BEUIONAL HE SA\T0S K LITORAL PAILISTA 

BLaOlTO    PROCURADO 

fONFIDENCIM. 

Em, 10 ám março d« 1972 

Cl/DP! 
1. Assunto: 

2. Origem: 

3. Classificação: 

4. Difusão:    AD/2 - D0P3/3«ato« - «• BM 
5. Difusão de Origem :SDR/8«atO« 

6. Anexo:     •l",t*"l—1 — 

7. Referência:   HD  316/01/09-03-72 
8. Prontuário:    -l-l-t-»-»- 

34fi BFB - Cap dos Portos/SP - 
CIH/4* Z kév* 

PFOHiA Ã0 V 069/3P3/l0^3-»72/3DB/8MltO» 

- Esta Soçao, recebeu através do RD ea referência, a infomaçao 
cujo teor ae seguei 

"ELEMEHTO ASILADO,  BEP0GIAD0 00 BAXXDO, ÜSAKSO 0 I0HE DZ AL- 
BERTO 00 ROBERTO OÜARHIERI,  BARBIEHI  00 RARIERI,   ESTX PARA 
IBGSBSSAB TERRITÓRIO SACIOHAL,  A  FIM DE EXECUTAR MISSÃO ES- 
PECÍFICA TBHROHIS10 3ELBIIT0 (PT)     SOLICITO LOCAUZAçIO B 
CAPTURA (70)  IRPOaUBBO UBOHITB ESTE CEBTRO DPF (PT)* 

I 

COWFIDENCIM 



w m^mm^^mmmmmmmm 

c 



. 



m 

Pica •ntendido ^pois que D, PICÍO e o conegp FLORIDO devem ser acam- 
panadoa gorem só detidos com ordem do Comando da Guarniçao, median- 
te ligação urgente com o Quartel General: 

/ 





GUARACY   RANIEflO 
«ta 

ôüARACY    RANÍERO 



,/ 

=DfíPÀÍírÁMENTO  DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL= 

=D_Q_P_SZD_E_S_E_Xs 

Santos,(sp) 13 de Março de 1.972 

Senhor Encarregado, 

Seguindo suas determinações,  comunico o 
seguinte: 

0  Dr,  Dante Leonele,  chegou a Praça da 

Republica nQ.87 as 10,00 horas,   e se dirigiu para 8c And. 

sala 86 -telefone.2-/Ul62. 

0 referido,  permaneceu no local até as 12,00 

horas,  quando se retirou. • 

(José Mash) 



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÜRLICA 

DaLSIAClA DE ORDEM POLÍTICA 3 30CIAL 

R E L A T (5  R I O 

Em diligencia de observação na residên- 

cia do Dr.DAKTE LEONELLI, informo que o referido nâo se ausentou de 

seu apartamento durante o período de 0,00 às 6,00 horas. 

Deixei o referido local às 6,00 horas - 
sem novidade. 

Santos,13 de Março de 1.972 

■^•A (X^^ 

Luiz (Marquês Garcia 
=investigador- 

B. O.    S.S.P. - Mod. 8 



= DSPARTAIIBHTO  DE OHDSM POLKEICA E 30CI .1= 

=D O   P S/D E H E X= 

RELATO   RIO 

Santos, (sp) 12 de Março de 1.972 

Senhor Encarregado:- 

De acordo coa suas instruções comunico 

o seguinte:- 

10) Assumi o posto a Av.Presidente Wilson,  n^.2.015,  as 

18  (dezoito) horas de hoje as 12/3/72,  em substitui- 

çio ao snrs.Sadao e Falcão.^ 

2C)  as 21,00 hs.    snr.DAIITE LHDNELE, retirou-se de seu apto, 

juntamente com uma snra.  e uma citanca  (menor),  e um ra-' 
paz aproximadamente de 15 a 17 anos.,   tomando a direção 

de seu carro Volks -TL- tomando o rumo da Rua Vergueiro 
SteideL,  nc.213 "Condominio Residencial Embaré,,.estacio-' 

nando as 21,15 hs. 
As 22,50 hs.  tomou a direção novamente em seu carro aci- 
ma,   com as outras 3(tres) pessoas que chegou no local., 
retornando ao  endereço de origem ou seja Av.Pres.Wilson 

2.015, chegando as 23 hs. 

3Q)  Permaneci no local até as 2U horas,  periodo que mesmo nã< 

mais saiu de seu apartamento,  quando as 00 hs. entreguei 
o posto ao snr.Luiz Marques Garcia e Dna.Osmqrina Gibbon, 

Êra o que tinha informar. 

(LABRTS FO^EUiíA CARVALHO) 



DELEGACIA DE ORDEM POLIBICA E SOCIAL 

SERVIÇO DE OBSEHVAÇao DAS 12,00 as 18 Hrs.»a Avenida Presidente 

Wilson 2.105 
Investigadores        Luiz Sadao Ireijo - Rinaldo ^alcão Cruz 

Serviço sem novidades. Conde não saio de sua residência 

Passamos o serviço ao investigador Laerte Fortuna Carvalho 

na situação acima 

Santos,12 de março de 1972 

Sadao  Falcão 



DELEGACIA DE OBDBM POLÍTICA E SOCIAL=DEREX 

RELATÓRIO 

Serviço- Vigilância 

Dia 12-3-72 
Local Avenida Presidente Wilson 2.105 

Horário Dó,00    as    12,00 hrs 

As  06,00 hrs recebi o serviço do investigador 

José Rosa,HXXXXEg2±ii±ES sem novidades,  estando o acampanado Dr 

Dante De Leonelle em sua Residência  e seu cerro no estacionamento 

do prédio. 
As 10,113 o marginado em companhia de sua esposa e filha, tomaram 

o carro e dirigiram-se para a Ponta da  Praia,  onde,no Super Merca 
do,  decorara a esposa  e filha ficando Dante no veiculo. 
Retornaram com compras  e tomando novamente o carro dirigiram-se - 

para a residência,onde chegaram as ll,ij2, não tendo mais  saído 
até 12,()()- quando passei o serviço aos investigadores Luiz Sadao 

Ireijo e Rinaldo Falcão Cruz  

Santos ,12 de, nácM^e 1972 

Paulo dá/Paula Philbert 



DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E 30CIAL 

RELATÓRIO 

Investigador 

Local 
Horário 

Serviço 

José Rosa 

Av.Presidente Wilson 2.105 
00,00        as    06,00      do dia 12 de março de 1972 

Campana. 

Durante todo o tempo em que estivemos de serviço nada 

ocorreu de anormal, o vigiado Dr.Dante de Leonelle,não âaiu de dasa -/ 

permanecendo se carro no estacionamento de prédio. 

As 06,00 passei o serviço ao Encarregado Sr.Paulo de 

Paula Philbert, que o recebeu nas condições acima. 

Santos, 12 de março de 1972 

José Rosa. 

£ 
^ <^'^ 

/UJ* *u> 



S. G. - S.S.P. - Mod. 8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÚCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

RESBHVADO 

Procedendo observação era torno das atividades 

do Dr. DANTfí LEONELLI, advogado, militante nesta cidade, que 

vive em companhia de Da. HELEIIA WHITINEY FUCKS, tendo o Regis 

tro Geral de nO IfUSUS, cora Carteira de Identidade expedida / 

no Estado do Paraná e, que nesta raissão passou a ser denomina, 

do "CONDE". 

No horário das 18.•00 ás 2li:00  hs., o Dr. Dan- 

te deixou sua residência por volta das 18:00 e 30 mts. em seu 

auto de marca Wolksvagen "TL" de cor vervaelha, chapa NB-éOj&i 

juntamente cora sua mulher, e fez uma visita a  casa de nQ Z^l , 

da rua Napoleão Laureano, no bairro do Marape, onde perraane - 

ceu até ás 19:00 hs. Seguindo depois para « rua Vergueiro Sti, 

digo, Steidell, nQ 213/215, Edifício Cond «Res Embaré, onde // 

não tivemos oportunidade de saber qual o apartamento onde en- 

trara pois, trata-se de um prédio de três andares que não /// 

possue elevador. Retornaram a residência ás 20:00 hs., onde 

permanecemos até ás 2/1:00 horas. 

Santos, 12 de marco de 1972. 



Horário 

data 

Local 

R_E_L_A_Tj3_fí_I_0 

- das 6,00 as 12,00 hrs. 

- 11    de março de 1.972 
- Av.  Pres. Wilson,  2.015 

Observado:-    DANTE LEONELLI 

Por volta de 9,10 hs.,  "Conde",  deixou sua residencia- 

aconipanhado de seu filho,  em direção á São Vicente. 
- 9,20 entrou em uma residência na  Rua Frei Gaspar nC 

1|01 ôu U03 -  (devido ao local,  o prédio e recuado, não foi posiivel 

anotar o numero exato). 
-9,30 - retornou a sua residência e desta vez acompa- 

nhado de sua esposa e de seu filho dirigiram- se para Santos, Parou 

defronte ao campo da Portuguesa Santista, num posto de gasolina, - 
onde reabasteceu o seu carro. Em seguida, após o reabastecimento - 

parou na Sua Senador Feijo, esquina de Rangel Pestana. Desceram do 

veículo, apenas sua esposa e seu filho."Conde" permaneceu no inte- 

rior do auto. 
A seguir rumaram para o centro da cidade, tendo ainda 

desta vez, descido do auto,sua esposa e seu filho. "Conde", esta - 

cionou,  na praça Rui Barbosa,  tendo aguardado cerca de k3 minutos. 

Do centro da cidade, foram direto para o Super Merca- 

do Pão de Açúcar, na Ponta da Praia. 
Retíuvfrnou á sua residência i?or volta de 12,30 horas. 

Êra o que Ctaha a informar. 

Santos, tl2\de\março de 1.972 

Investig^oor de Polícia 



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÜELICA 

DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA Z 30 Cl AL 

aELATÓRlO 

Em observação a residência do Dr. DANTE 

LEONELLI, sito a Avenida Presidente Wilson nQ 2.105, informo que o 

referido não se ausentou da residência durante o período de 13,00 - 

às 18,00 horas, passando o posto ao colega Irideute Freire, sem no- 
vidades. 

Santos, 11 de Março de 1 

LUI2^?IAHQüá3 ^ÍRCIA 

=Investigador= 

8. Q. S.S.P. ■ Mod. 8 



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PUBLICA 

DKLSGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL     . ^U. 
•**r 

RELATOHIO       RESERVADO TT^T/ e r 

Senhor Encarregado: 

Levo ao seu conhecimento que em campana realiza- 
da na residência do Dr. DANTE LEONELLI, para observação de atividades - 
do mesmo tenho a informar o seguinte: 

DAKTE LEONELLI,  reside com sua esposa e dois fl 

lhos menores do  sexo masculino, possue um V.Wagem T.L.  chapa W3 - 603^ 

cor vermelha - ano 1.971. 

No dia de hoje, 10/3, ficou conversando com seus 
amigos de costume, residentes no mesmo edifício, sito à avenida Presiden 
te Wilson nQ 2.105, durante o período de 9 às 10 horas, quando recolheu- 

se para seu apartamento de nfi 123,  para nao mais sair. 

AMIGOS DE DANTE LEONELLI: Engenheiro aposentado 

Sérgio de Sarros II nteiro - apto.171 - fone ii-7698 e João Xauricio de 0- 

liveira,   comerciante aposentado, apto.112 - fone Zi-5162. 
COSTUMES COMUNS: Costuma sair todas |s 6as.fei- 

ras  para ir ao cinema com sua  esposa,  aos  sábadgs sai à tarde para fazer 

compras no Super-Mercado,  também com a esposa, nos dias de semana sai pe 

Ia manhã entre 8 ou 9 horas,  chegando às 13 horas para almoçar saindo em 

seguida só retornando à noite por volta das 20 horas sempre sozinho. 

Não tem ido a Capital, somente sua esposa que - 
vai fazer compras para uma irmã residente na cidade de Curitiba e que - 
tem um estabelecimento Comercial. 

Santos, 11 de Março de 1/^71 

Luiz  L^f que^ G^rí-cia 
=IrtVestigador= 

8. O.    8.S.P. - Mod. 8 



S. G. - 12-67 - S.A.C. - S.S.P. - Mod. 23 - 200.000 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Delegacia P. O P S / S A N T 0*S.  

iV.', 

Ao S/-..FIiaiIIJO..ou...FERMIN.O.LACERDA.I-UTEUS 

fíua P5 Santos I>timQntf. 36 - COBATXQ»  

 SajjfcQa ,....Z5..de agosto de 193Z 

De ordem do Sr. Dr. Delegado de Polícia d  

D 0 PS ••* Santos* v intimo V. S. a comparecer 

nesta Delegacia à rua S#Francisoo 156 2Q sndar , 

no dia    2k       do corrente mês, às   lh       horas, para prestar 

iiilwiiMiiwil—j ■friimitwf mi m <Tf> TIIêÍ Iturolto  
 Cardoso*  

Sujeito às penas da Lei 
Art. 330, do C. P. 

Daud 

RIVÃO, 

Recebi a inilmação n.\. 

de   de 196. 



S. G. - S.S.F. - Mod. 8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÚCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Sr» Encarregado:- 

Informo a V.S», que FIRMINO OU FERMINO LACERDA 

MATEUS, proprietário do auto marca Gordlni, cinza claro, placa WK - 

5338, residente a praça Santos Dumont, 36, em Cubat ao, N2o e fun - 

cionario da Refinaria Presidente Bemardes, 

Por informações do Sr, Geraldo, Inspetor de - 

segurança, da referida empresa, o elemento citado pedera ser fun - 

cionario de uma empreiteira, que totalizam num numero de 30» apro - 

ximadamente • 

Nao foi possível localizar o elemento investi 

gado, junto as empreiteiras, pois as mesmas estão com as fichas de 

empregados desatualizadas, nos arquivos da Refinaria. 

Ôra o que tinha a informar. 

Santos, 22 def\março «de 1.972 

jU^ZíérSáaao Ire ijo- 

Investigador de Policia 



>     s-       » 

S. G. -S.S.P.-Mod. 7 

SECRETARIA  DA SEGURANÇA PUBLICA 

(DEPENDÊNCIA) 

JLVC^OiXD    íaÔk- Jo^ 
r( 

y\(XÍCL 
J> 

k- Al lM.^U       * 
N\ \Kl 

May    ^ 



HISTÓRICO 

O carro suspeito de placa WK:-5i38 é  de propriedade 

do Sr. Pirmino Lacerda Mateus, Marca Gordini, Ano de Patri- 

cação 1967, residente a Praça Santos Dumont N236 neste Muni- 

cipio. 

No dia 18 de Março de 1972, os familiares, disse qu 

o referido proprietário esteve na Praia durante o dia e rodou 

por alguns lugares da cidade e a noite guardou o veiculo numa 

Garagem distante de sua residência uns 100 metros e não  sabe 

o qua teria acontecido durante a noite. 

No dia 19 no domingo esteve no Posto do Sr. Matias 

calibrando os pneus logo após foi a Santo André e regressando 

no periodo da Noite. 



u 
S. G. - S.S.P. - Mod. 8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PUBLICA 

V^ 
Sr, Encarregado:- 

Informo a V.Sa, que no horário estipulado 

por esta chefia, para observação no "Palácio do REI", ocorreu - 

sem novidade. 

Santos, ISvdejnarço de 1.972 

LUI 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚDLICA 

DELBGACIá PS OW&l POLÍTICA £ SOCIAL 

D.O.P.3.     =    DEHEX 

RELATÓRIO 

Sr. Delegado: 

Conforme determinação dessa Autoridade, estive no 

local determinado por V. S., no horário das 12,00 horas às 

18,00 horas, eis meu relato do que aconteceu no local nesse pe- 

ríodo. 

^s 12,35 horas, adentrou ao palácio o volks de cor 

cereja, chapa de Santos ns W.A.- 25^8, um homem aparentando kO 
anos, calvo, claro e de óculos, e uma moça aparentando 18 anos, 

cabelos pretos e compridos, saindo do palácio às 12,55 horas. 

Is  12,Z;0 horas, adentrou ao palácio um opala de cor 

azul, chapa de Santos nQ W.E.ll^O, com^um senhor aparentando kO 

anos, de óculos, e saindo do palácio à§ 17,50 horas. 

\s 16,01 horas, estacionou defronte ao palácio , um 

corcel, cor abóbora, chapa de Santos nS V',3. 6600, com um casal, 

que adentraram ao palácio, e saindo às 18,00 horas. 

\s  16,03 horas, estacionou defronte ao palácio, um 

volks, cor azul escuro, chapa de Santos n2 W.D. 7523, com um 

casal, que adentraram ao palácio e saindo as 18,00 horas. 

"ks 16,05 horas, estacionou defronte ao palácio, um 

volks, cor verde escuro, chapa de Santos nQ W.B. 5001, com um 

casal, que adentraram ao palácio, e saindo as 18,05 horas. 

Is  16,10 hs, estacionou defronte ao palácio, uma Pe- 

rua Variant, chapa de Santos n2 W.B.5763, cor caramelo, com um 

senhor aparentando 50 anos, que adentrou ao palácio, e saindo as 

18,00 horas. 
^s 16,15 hs, estacionou defronte ao palácio, uma Pe- 

rua Rural l/illis, cor azul e branca, chapa de Santos n2 V/.A.Í4.230 

com um casal, que adentraram ao palácio, saindo as 17,Wi horss. 
As 17,!i5 hs, estacionou um !Carmanguia,cor cereja,cha- 

pa de Santos n2I".3.0993, uma senhora de aproximadamente l^O anos, 
que adentrou ao palaTrio, e saindo as 17,55 horas. 
ERA 0 5UE Eü TINHA A INFORMAR:   y Santos, 12/3/72 

8. O.    S.S.P. • Itod. 8 



S. G. - S.S.P. - Mod. 8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÚCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DELEGACIA DE OHDEM POLÍTICA E SOCIAL 

DEREX 

RELATÓRIO 

HORÁRIO 

Local 

Investigador 

6 as 12 horas 

Rua Euclides da Cunha,  2lil 

Carlos Machado 

Somente movimento de carros.... 

W B Wolks 

W E Opala 

W E Opala 

Z A Corcel 

W B Wolks 

W B Wolks 

.chapa. 8285' 

chapa 1150 

chapa 1130 

chapa 1208 

chapa 8285 

chapa 8285 

saiu    7,^1-0 

saiu    7,50 

entrou 9,^0 

entrou 10,05 

entrou 11,15 

saiu      11,25 

Sem mais movimento ou ocorrências ate 
o  termino do serviçà. 

Santos, 12/5^!arço de 1972 
1 

Carlos líachado 



Ordem Politica e Social 

Serviço de Campana      periodo de 00,00 as 06 de 12/3/72 

Hecebi o serviço do investigador Elydio Rodrigues 

a 00,00 horas do dia 12/3/72. 
A partir dessa hora nenhum carro entrou o saiu do 

local,  permanecendo o prédio com as luzes apagadas. 

As 6 horas passei o serviço ao colega Carlos Machado. 

Santos,12/3/72 



RELATÓRIO  DO  3ER7IÇO  DO  DIA    11/3/72 

PERÍODO 18,00 as 2h horas 

Unicamente moviermnènto de automóveis. 

Hora        Chapa Veiculo marca 

l9,ío 
19,10 
20,i;0 

21,il5 

21,45 
22,55 
22,55 

23,15 
23,30 

COí* 

azul 

Obs 

Opala azul entrou 

Coreei entrou 

Cordel entrou 
VW creme entrou 

Opala        vermelha teto    Vinil entrou 
Opala        verm.teto de vinil  preto sato 
VW creme saiu 
V.W creme retornou 
V.W Entrou cora o Príncipe 

Obs. Não foi possível ver a chapa do Opala Azul que entrou as 

19,10. Sera outra novidade alem das mencionadas acima. 
Entreguei o serviço ao investigador Clodomiro Adalberto Ribeiro 

a 00,00-quando me retirei. 

WA-1208 
WA-1208 

WA-8650 
Z;090 

4090 
WA-8650 

WA-8650 
WA-8286 



7 
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PORLICA 

DEÇEGACSA DE OHDE".: POLÍTICA E SOCIAL 

DEREX 

RELATÓRIO 

HORÁRIO 12,00       as 18,00 

Local Rua Euclides da Cunha    k21 

Investigador Carlos Machado 

Somente movimento de carros;  

WA-279Zi   V.W, cor beije    saiu as 1Z,00 horas 

Wa-8650    V.W. saiu as 15,20    " 

Sem mais movimento ou ocorrências ate 

o termino do serviço do serviço 

Santos,11 de msrço de 1972 

Ca Machado 

a. a.   8.S.P. - Uoi. 8 



S. G. - S.S.P. - Mod. 8 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

c  ■ 

DSLSGACIA PB OEDEll POLÍTICA g 30CIAL 

■   •       D.O.P.S.  =    DHREX     ^ 

Sr. Delegado: 

RELATO   li 1 O 

, v Cònforrafe aeterninaçao dessa Autoridade, estive no local 
determinado por^V. S., nó horário das 6,00 horas às 12,00 horas, eis 
meu relato do que aconteceu no local nesse período. 

Xs 6,15 horas, foi entregue por um garoto um jornal por 
nome "Cidade de Santos". 

Xs V6,Z5 horas, foi fentregue butro jornal, por nome " 0 
Estado de Sab Paulo. 

Xs 6,35 horas, saem do Palácio duos senhoras (empregadas) 
do Rei e vvão a feira livre, retornando

: ccgn mercadorias de gêneros ali- 
mentícios às 8,50 horas. 

AS 7>50 horas, chega ao p"alácio um volks. Cor marrom cla- 

ro, de Santos, chapa W.A. 279^-) 'dirigido por uma mulher de meia idade, 
clara e de óculos escuro, não saindo até o meu termino de serviço. 

Xs 8,Z;0 horas, chega ao palácio um volks, cor marrom es- 
curo, de Santos, chapa V/.B. 280lu dirigindo um senhor, aparentando 50 
anos, carregando uma pasta preta, deixando o local às 9,00 horas. 

«      Xs 9,05 horas, chega ao palácio um Jeep, de cor verde e 

branca, de São Bernardo do Campo, de chapa N.J. 0234, dirigindo o Jeep, 
uma senhora de idade média, não saindo do veículo, desceu da carro, um 
senhor de idade avançada, carregando para o palácio um embrulho de ta- 
manho regular, e saindo do mesmo, as 9,20 horas. 

As 9,10 horas, chega ao palácio um Karmanguia ano 72, de 
cor verde abacate, chapa de São Paulo, de nC C.E, 1600, dirigia o mesmo 
um jovem aparentando 30 anos, deixando o palácio as 9,55 horas. 

Xs 9,12 horas, chega ao palácio um volks T.L. de cor azul 
escuro, chapa de Santos, de nc 0986, dirigia o carro, um jovem aparen- 
tando 30 anos, deixando o palácio as 9,4-0 horas. 

continua...... 



continuação 

Xs 9,12 horas, chega ao palácio ura volks, de cor verme- 

lha - grenl, chapa de Santos,.nc W.A. 23^8, dirigia o referido ca- 

rro um senhor de aproximadamente kO  anos, usando óculos claros, 

deixando o palácio às 9fk5  horas. 
Xs 1Q,00 íioras, chega ao palácio ura Aero Willis, de cor 

vermelha e capota preta, de Santos, chapa W.3. 1887, comum casal, 

aparentando 25 anos cada pessoa, e ura senhor de indade avançada, ape- 

nas descendo do carro o rapaz, e saindo do palácio as 10,05 horas. 

Xs 10,15 horas, chega ao palácio um volks de cor verde 

abacate, chapa de Santos, de nQ V;.3. 8285, dirigia o^mesmo, ura se- 

nhor aparentando^ 50 anos, calvo, deixando o palácio às 10,35 horas. 

)     Xs 10,k0  horas, chega ao palácio , um menino empregado 

de uma tinturaria, trazendo um terno de cor preta, de estatura pe- 

quena, penso eu,ser do Rei, recebendo à quantia o menino deixou o 

palácio^as 10,48 horas. 
Xs 11,30 horas, deixa o paÍácio,~ura volks, chapa de Santo' 

nc W.G. 8550, de- cor vermelho - cereja, dirigia o mesmo, um jovem 

forte, "íToculos , presumindo0 que seja'o secretário do Rei, acompa- 

nhado de um menino, e rumaram ern direção a praia. % 
Xs 11,55 horas, fui substituído pelo colega Carlos Macha- 

do, aue assumiu o posto. 

Era, o que eai tinha a relatar: 

Santos, 11 de Março de 1.972 

? 

c 



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

D.O.P.S.     ■    DSREX 

Relação dos nomes  e dndereços dos carros  estacionados e 

cora contactos    no palácio com o Rei, 

W.B  .    ZQOh 
Arthur Deraetrio Barroso ,/)    /  _/   ^^ 

Av. Pedro Lessa nQ 192 ^ /***"* ^ 

W.B. 1887 
Josl Maria 

Rua Frei Francisco Sampaio nC ZZ6 ffpt.o. 21 

W.G. 8550 
Roberto Marco ou Ruberto Marco 

Rua Assis Correia nO 30 

W.D. 0986 

Augusto Dias 
Rua Campos Mello n2 107 apto. 21 

W.B.  8285 
Nao identificado. 

8. Q.    B.S.P. - Hod. 8 



/" S. G. - S.S.P. - Mod. g 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÚCIOS DA SEGURANÇA PÜDLICA 

DELEGACIA DE OJ^SM POLÍTICA E 30CIAL 

D.O.P,S. = DERBX 

RELATÓRIO 

3r, Delegado: 

Conforme determinação dessa Autoridade, entrei 

em contacto com a Estação k  da Companhia Telefônica Brasileira 
C.T.B,, disse-me o encarregado do setor, Sr. Silverio, que o 

acidente ocorrido em data de 10 / 5 / 72 , foi causado por 

desmoronamento de uma barreira , o fato deu-se por voltas 

das 21,30 horas, sendo danificado completamente o cabo COXIAL 

das linhas interrurbanas, entre a Cidade de Santos e São 

Paulo, próximo a São Bernardo e Santo André, e o referido 

incidente, segundo ele, demorará ^ara com os devidos reparos, 

porque a C.T.B,, terá que mudar todos os postes da área 

acidentada, alem dos reparos no cabo COXIAL. 

Era o que eu tinha a relatar: 

Santos, 11 de Março de 1.971 
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K 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

DELEGACIA AUXILIAR DA 3«*DIVISÃ0 POLICIAL 

4a. ILU.QACIA Xfc. ^CLICIA . U.ia 

^illaçao: Josrf «Joaquim ^arroso e ^ebaatiana «"ária Barrozo 

Ifctta do nascimento: Localx ^batuba 

Identidade: funcionário Municipal 

^lemento comunista, tendo tomado parta ae reuniões e conferên- 
cias de direção do í.C.B,, 

BJB 1/7^1949 - ^sters presente na Conferência do ietroleo reali 
eada na Sociedade Humanitária dos Laprsgados no comercio désts 
Cidade 

Lm 29/8/1950 - tsteye no Teatro Coliseu, na reunião para a es- 
colha doe -delegados ao Congresso estadual da Cruzada humanitá- 
ria pela Interdição das Armas Atômicas* 

Lm 18/11/195C - ^steve ha entrega doa diplomas aos que^aais as 
destacaram na coleta conjunta da Cruzada pela Interdição das 
Annsa^Atomicas, Ceptro ^antista Letudos e Lefeea do Petróleo, 
üeunião Prd-Paa e federação das Mulheres, quando lançaram a —1 
campanha para coleta de 2C.00O assinaturas contra aa Armas Ato- 
micaa. , 

Lm 9/2/1952 - Laters presente a Conferência realizada pelo Cei 
tro ^antiata e Lefaaa do ietroleo, realizada pelo Cal.«alério 
Braga. 

L« 7/3/1952 - L»teve na reunião patrocinada pelo Centro vicen- 
tino de lefeaa s Latudos do Petróleo realizada pelo meamo Cal. 
VaKrio Braga. 

*-lemsnto freqüentador de ccnferêr.ciaa organisadaa por comunis- 
tas, contra acordo Militar Brasil-I--.^U.U953). 

Bm 24/3/1954 - falou na ^ádio Cacique, por ocasião da mesa rs- 
donda doa Serviços ^unici ai8f esteve presente á Convenção ^an 
tiata pela emancipação ^acionai, na sede da Sociedade liumanita 
ria dos ^mprsgadoa no Comercio de *>antos. 

■a data de 25/11/1953 - ^alou na Hádio Cacique, por ocasião da 
assa redonda dos Servidores ^unicipaia. 

^Ha 21/6/1955 - Bateva presente a uma reunião do -^Iretório^do 
--acuco do •u.A.P.T., sendo escolhido como membro da comiaaao de 
^antos á Convenção doM.t.i.I,, em ôão laulo. 

Candidato a vereador pelo x.l.B, Aa eleições de Outubro de 55. 

*■ 15/6/1956 - ireaente a uma conferência realizada na Câmara 
-unicipal desta cidade, pelo deputado Comunista i'rota Moreira 
aobre o tei;.a reatamento das relações comerei ris s diplomaticai 

entre i-rasil e os paizes da "Cortina de Ferro". 
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SECRETARIA  DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DELEGACIA AUXILIAR DA ...7.«^.. DIVISÃO POLICIAL 

10/2/19t)3 - O couiur.itta ARIúUã I^-L/ííüO ohhtn,^ t alto funcio|- 
plo da Prefeitura Municipal da Santoa, ofereceu, em aua real- 

ancia, à Rua Alexardre Aartir8tiik?38» no bairro do A-acuco, uma 
peixada, na qual tomaraa parta apenaa 12 peeacae, todas comunla 
taa a que aio aa aeguinteas •j,- ^U^Aí.UOü bUA 
ocAatíi  Un unüí. «nAliuiüCO i./uxIIlíB VAtíGAfl     lALIÜt 1 uO OMdhA 
íJAíUXOO  AhÜi.Ui:.A üáíiiiCoO lAULA A^ACii,IO  IA CübIAfJOXO CABhAL# 
JMB MABSUÜU  JO^ALUi OStALxü GOlivALV&Ô ltAaSX«»9AJLLJ.MU AuVhb 
£  LÀk.AilO i^UU-ltíA, 
Sagundo InfonnaçÕaB, deveriam tomar parte na peixada cerca de 
30 possoao nals oi DMoAt. isto devido ao numero de convites ven 
dldos ao preço de 0^0,00, incluindo a bebida ^(cerveja,re?ri- 
cerentet e a^uas)» no entretanto, comparecera» a tatma «penas 
os cononiatas aoiaa relae^jnadoe r~^m. 



^DEPARTAMENTO  DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL» ^, 

=D O P S/DEREX= 

uaoz 
Rolatópio feito no "Castelo do Hei" em lk/3 e 15/3/72, 
conforme instruções da "Chefia".  

Por volta das 21,30 de 14/3/72,  entrou no castelo um fuscao cor verde 
abacate sem placa* Aproximadamente as 22.50 hs. entrou no castelo um corcel 
de cor azul chapa ZA.8285, vindo em seguida num outro carro "VoUcs" verde 
chapa WB.1208 que também entrou no castelo. As 23,oo hs^, entrou no castelo 
um Opala Azul. As ll,ii5hs. o auto Volks. azul claro chapa#8650 entrou no 
Castelo. Aft llt?n chftgmi mim o.arvn "ETnrflflfllnhn" iim ftflMftg flnarAntan^n Tina 
^8 anos de idade de cor brancat fialvQfnotei que o meamn astava aftftmpanhado 
de uma mulher Loura, anos desserem do "expressinho" ambos apanharam um T.L» 
Chapa V/D.ObiJS de cor apacete,   seguindo para  algum ponto. 

Passados alsmns mimitos esses  elementosf voltaram ca^a um n»tt r>g7Tftt
ftlft 

voltou num Aero Wlllys. Azul chapa WB.951o e ria com o "Volto" T«L« acima. > 
e pararam defronte ao  Palácio ou  ÇCastelo). 0  Homen num gesto rapld/o corno 
se nao queria ser visto,  por alguém,   entrou no Castelo. As 24<t>ü um cldaclao 
saiu do Castelo e entrou numa  resláçncia 'enfrente ao basteiõj   Ijgua feuclldes 
da Cunha,  na.2^,   5 ricou durante varias noras observanao^ janela. 

As 12,00 hs* saiu do castelo um Volks•VA*922Zi. -Vermelho* As 12,15 entrou 
entrou o Volks. M.G.8550, saindo as 12,20* As 12,30 saiu do Castelo uma mulher 
Loura com um T*L.Chapa V.D.8289 cor abacate* Essa mulher as 13,30 voltou e en- 
trou na Rua Euclides da Cunha n0.234* As 12,30 entrou    ou melhor estacionou o 
T*L*Chapa \i*$*12$h em frente ao nQ.23U da Euclides dá Cunha, businou, logo de- 
pois foi embora* 

As 13,oo hs.estacionou enfrente o Castelo o auto Volks Azul chapa W.A. 
8590 entrando no Castelo o seu motorista* As 13,30 hs*um Opala Azul* As 15,4-0 
entraram no Castelo 2 (dois) rapases c/mala, sendo que um estava vestido e ou- 
tro apenas de "Short" pelo aspecto deveriam ser seminarista* W.E*1130 opala 
Azul, as 17,40 hs* salda,entrada as 17,30 hs* "prlmasa". 

Sendo sõ. 

Lodomiró A*Ribeiro) 
^Ar^u^/Zr/ká^o    - - 

niro 



=DSPAHrAMSKTO DE OHDBM POLÍTICA E 30CIAL= 

=DOPS/DEREX= 

Santos,(sp) 15 de üarço de 1.972 

Senhor Encarregado, # 

Consoante determinações, narro abaixo a 

vigilância realizada a Rua Euclides da Cunha,n0,210;- no 

Palácio Episcopal. 

li) Chegamos no Palácio Episcopal as 21,50 hs. Tujído indican- 

do ter uma grande reunião, pois havia vários autos^no pá- 

tio do Palácio, que estava todo iluminado. No portão prin- 

cipal do lado de fora estava estacionado um auto VOlks se- 

dam de cor clara placa W.E.3370 -com um ocupante que pare- 

cia esperar alguém. 
As 23,00 horas terminou as aulas da Faculdade de Filosofia, 

sendo que as 23,30 hs. a rua estava deserta, mas o auto men- 

cionado continuava a esperar com os vidros fechados, e como 

estava chovendo não havia possibilidades de reconhecer o - 

ocupante. As 23,50 hs. entrou no Palácio um opala^Azul com 

2 (dois^ ocupantes auto este que não mais saiu ate as 6,00 ^ 

horas da manhã do dia 11/3/72. A^.IOhs. ^receu na areâ 
âS PaUslQ umas 1S fnuin.e) pessgas que npi^ont.e entram 

m ^g ^gasSeai iittamos aag o na^fl^g -Ll3Cldo FlováB' 
a^j lérg Wvilvs gjeg ?^'2.30U - maS B25gg afirmar & 

^uéro   frisar  que nlsta  hora  a  chuva  hsvia  aumentado  e devxdc 
r^m^inaqão,  so foi possível anotar estes autos;- Variar» 
TT^^hll,  Variante W.A.1515, uma Rural_cinza s/chapa,   e - 
Volks W.B.3^0 entraram 3  (tres^pessoas^ notamos.-.ainda,  qU( 

um dos participantes da reunião m5ra defronte ao Palácio no 
nQ.238 e trajava-se todo de branco,parecendo ser um medico. 
A 1,18 hs. apagou-se as luzes do Palácio e ficou tudo norma 
sem nada registrar. As 2,15 hs. esteve no local da campana 
o encarregado PAULO,  procurando saber das novidades do ser- 
viço e procurando nos dar qualquer assistência nescessaria. 
Sendo que as 6,00 hs. da manhã de 11/3/72,entreguei o posto 

ao  colega Augusto de Araújo. 
Éra que tinha a informar. 

'HA 



DELEGACIA DE OHDEM EOLITICA E SOCIAL  DEREX 

X 

5J 

REIATORIO 

Snr.Del 

tdvogadó DAIITE DE LEONELLE Praça 

da Republica 8? 82 andar conjunto 86 telefone 2-M+.62. 

Inicialmente correu a noticia de que no escritório^ 

do investigado teriam mais 6 bachareis,trabalhando com a marginado» 

Investigando a respeito conforme sua determinaçlo-/ 

constatamos que somente uma advogada que atende pelo nome de PAULA,, 

presta assistência naquele escritório, 

Um outro fato que também causou estranheza, foi o de 

que na lista telefônica, o conjunto 86, esta em nome de EVMoura& Sillpa 

Constatamos outrossim que esta firma de contabilidade, tem uma sala 

alias grande no mesmo conjunto, ocupando Dante de Leonele uma das 

salas laterais, com sua colega de serviço*' 

0 prédio permite que seus inquilinos o freqüentem 

para trabalho, aos sábados domingos e feriados. Oficialmente a - 

porta á cer«ada as 22 horas, mas os usuários tocando a campa 

inha, é aberto pelo faaineiro, dando o solicitante o nome que 

fica registrado na portaria, bem como a hora de saída» 
No conjunto 86, conforme foi visto somente consta 

o nome de um ANTÔNIO, que diariamente faz a faxina do conjunto 99Q 

Fomos outrossim informados que Dante de Leonelle 

nâo costuma ir a noite» 

No prédio ha uma companhia de Navegaçfio a Moore 

Mac Cormak,que ocupa dois andares e muitas vezes seus empregados 

voltam a noite» Bem como vários escritórios de despachos e de im 

portaçSo, A freqüência durante o dia 4 grande, podemos calcular 

em uma boa centena, os que adentram o edificio para negócios.' 

Portanto informamos que nSo trabalham 5 advo 

gados com Dante, mas sim um somente» 
Também os advados Walter Uzo e Rossi trabalharam 

com o margina do no mesmo escritório, mas ha mais de uma aâo que 

nâo aparecem»' 
A investigação foi realizada pelo investigador 

Alfredo Erbistiv 
Sendo o que tinhjr/à informar 

^espeitis^áment» 



DELEGACIA DE ORDEII EOLITICA E SOCIAL      DEREX 

REUTQRIO 

Snr «Delegado 

0 advogado DAIITEJjy- IM^Ua^ tm  escritório à PraQa 
da Heoublica 87 88 andar conjunto 86 telefone 2-Mf#62. 

Inicialmente correu a noticia de que no escritório-? 

do investigado teriam mais 6 bachar eis, trabalhando com o margina do» 

Investigando a respeito conforme sua determinaçfio-/ 

constatamos que somente uma advogada que atende pelo nome de PAULA,, 

presta assistência naquele escritório, 

Um outro fato que também causou estranheza, foi o de 

cue na lista telefônica, c conjunto 86, esta em nome de F,Moura& Silto 

Constatamos outrossim que esta firma de contabilidade, tem uma sala 

alias grande no mesmo conjunto, ocupando Dante de Leonele uma das 

salas laterais, com sua colega de serviço. 

0 oredio permite quo seus inauiMnos o freqüentem 

para trabalho, aos sábados domingos e feriados. Oficialmente a - 

porta é  cemada as 22 horas, mas os usuários tocando a campa 

inlia, é aberto pelo faxineiro, dando o solicitante o nome que 

fica registrado na portaria, bem como a hora de saída, 

No conjunto 86, conforme foi visto somente consta 

o nome de ura AfiTONIO, que diariamente faz a faxina do conjunto 86, 

Fomos outrossim informados que Dante de Leojlelle 

n2o costuma ir a noite, 
No prédio ha uma companhia de NavegaçSo a Moore 

MM Cormk,que ocuoa dois andares e multas vezes seus empregados 

voltam a noite, ^em como vários escritórios de despachos e de ira 

portaçSo, A freqüência durante o dia ê grande, podemos calcular 
cm uma boa centena, os que adentram o edifício para negócios. 

Portanto informamos que nSo trabalham 5 advo 

gados com Dante, mas sim ura soraente. 
Também os advados Walter Uzo e Rossi trabalharam 

com o narginado no mesmo escritório, mas ha mais de uma ano que 

nSo aparecem, 
A investigação foi realizada pelo investigador 

Alfredo Erbisti, 
Sendo o que tinha a informar 

Res jeitosamente 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

DELEGACIA   AUXILIAR   DA 7? DIVISÃO   POLICIA 

CUAitTA DELEOACIA DE POLICIA    E SANTOS  - DOPS 

DANTE  LEONELLI 

Filho de Domingos Leonelli e Maria da Conceição Laone 
Natural de Salv.dor - Estado da Bahia. 
Nascido em 18.01.1923. 
Estado Civil:  Casado. 
Profissão:  Advogad». 

Ütí.05.1951 

11.01.1952 

04^3.1952 

Dez.1952 

1953 

1956 

15.05.195^ 

HISTÓRICO       POLÍTICO 

- Foi processado,na Bahia,  por criae previsto 
121 do Código Penal. 
- Subscreveu manifesto conclamando o pvg,digo:povo dal 
üahia a apoiar a^campauha de consolidação do Jornal - 
"0 Moaeato", órgão oficial d» Brtido Comunista daque- 
le estado. ^ 
- Conclamou, gtíla imprensa, o povo baiano a cçmpnre - 
cer à Assembléia Geral da Sociedade de Ajuda a Irnpren 
sa Ponular-SAIP- jje cunho comunista. 
- Distribuiu cartões de Natal, nos quais solicitava ai 
ajuda financeira para seu jornal. 
- Teri i sido processado, ainda na Bahia, cono incursol 
em dispositivo da "Lei de Segurança Nacional", apare- 
cendo como patrocinador de c usas coaunistas presos,- 
digo:  de comunistas presos. 
- Transferiu-se para o Paraná, pass ndo a colaborar - 
no Jornal comunista "Tribuna do Povo", editado em Cu- 
ritiba. 
* Realizou comício em Curitiba.Assu to:  anistia ampla 
a presos políticos;  slário mínimo,  congelamento de 
preços. 

05.00,1954 - Assinou artiga na "Tribyna do Poyo",  sob o titulo - 

24.11.1954 

19.04.1959 

19.09.1940 

23.09.194J 

23.02.1941 

"A Liberdade de Imprensa ê Indivisível", 
-^Distribuiu, em Curitiba,  panfletos editados pelo ÕH 

•gão comunista. t 
- Paio DOPS do Paraná,  foi solicitado a confenore    da 
Baía, antecedentes políticos do "advogado comunisr-a - 
Dante LeonelljL",.* 
- Compareceu a todas as manifestações a Luiz Carlos - 
Prestes,  no Pnrana, 
- Assinou, coig outros comunistas, manifesto sob o tí- 
tulo "A Posição dos comunistas e o Problema da Suces- 
são Estadual". 
- Transgrediu dispositivo do Dec. Lei 4.545,,de 31 de 
julho de 1942, determinando a piquetes jje greve do - 
Sindicato dos trabalhadores em Construção Civil de Cu 
ritiba, que colocassem a frente de uma firma, a ban - 
deira Nacional, de molde a impedir a entrada, quer db^ 
trabalhadores,  quer dos proprietários da empresa. 
- Transferiu-se para São Paulo, 
- Participou pela primeira vez, da Assembléia Geral - 
Bxtraordinária^realizada pelo Sind.Trab,Inda.Distila- 
ção e Refinação do Petróleo, em Cubatao, para onde - 
foi levado pelo comunista Geraldo Silvino de Oliveira 
Em alentado discurso, declarou-se futuro advogado da- 
quele Sindicato.   i 

30.04.1941 - Em nova assembléia do Sind.Tj;ab. Inds.Distiliaçao e 
Refinação de Petróleo de Cubatao, foi^apontado aos - 
presentes como "iya especialista em greves? 

continua. 

Abril.1941 
07.04.1941 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

DELEGACIA   AUXILIAR   DA ». DIVISÃO   POLICIAL 
-:=i- 

QUARTA DELEGACIA JM  POLICIA DE SANTOS - DOPS 

Cont. Folhas "2" 
DANTE  I.EQNELLI 

1961 

07.01.1962 

29.04.1962 

25.05.1962 

04.06.1962 

20.06.1962 

07.09.1962 
10.09.1962 

04.10.1962 

19.10.1962 

24.10.1962 

06.11.1962 

16.11.1^62 

- Compareceu a todas as reuniões do referido Sindica- 
to, orientando os trabalhadores na parte que lhe com- 
petia. /^ . 
- No periodo de 7 a 14 de janeiro,  compareceu a Assej| 
bleia Qerál da Associação dos Lavradores e Trabalhadfi| 
res agrícolas do Litoral Sul do Estado de Sao Paulo,- 
em Ju^uiá,  fazendo parte da mesa,   que presidiu os tra 

os,   ao lado dos mais notórios comunistas de San - 
e daquela reunião,digo:  regigo.  Discursando,  fez- 

historico do que chamou a "Açae dos grileiros de - 
Ribeirão Fundo, 0nao Parda e Ipiranga", e das provi - 

ias^tomadas pela Associação.  Exortou os posseiros 
que não saíssem das terras onde se haviam instalado 
quç as defendessem com unhas e dentes e rn smo a ba- 

a custo de su^s próprias vidas,  instigando-os a - 
sa com a violência.   Aconselhou ainda,  os posseiroaj 

a que nada assinassem e nenhuma medida tomassem sem - 
antes consultar a Associação. 
- Novamente, em Juquia,  na Associação acii^a referida, 
manifestou-se con&ra a fundação do Sindicato da clas- 
se,  afirmando qu^,   como Associação, abrnageriam maior 
número  jje categorias profissionais e teria, assim, 
maior força para alcançar seu objetivo, 
- Participou da mesa que presidiu os trablahos da As-j 
sembléia do Sindicato Trgb.Inds.Distilacao e Refina,- 
ção de Petróleo de Cubatao, impondo condições ou gre- 
ve geral. 
-Teve participação ativa no movimento do Fórum Sindi- 
cal cio Debates, movimento esse que cylminou com a e- 
closao  da greve geral, de 4 para 5 desse meo. 
- Participou do comício promovido pelo Fórum Sindical] 
de Debates,   já como advogado de 10 sindicatos e mea- 

*tor das associações camponesas do lo,digo:litoral. 
- Prestigiou o movimento grevista do peosoal do» SMTC. 
- Foi indiciado em Inquérito Policial, instaurado,pa- 
ra apurar atividades subversivas do Fórum Sindical de 
Debates, de seu dirigentes e dos sindicatos a ele fi- 
liados, delatado em 5,5.1964, foi pedido, ao Juízo 
competente, a prisão preventiva do marglnado, e de ou 
tros elementos envolvidos. 
- Tomou parte em comício organizado pelos comunistas- 
de Santos, sendo dos primeiros a falar, focalizando - 
as greves realizadas peloo diversos sindicatos e ata- 
cando o#prefeito local. 
- Por rüdio, comunicou o Delegado Especializado de Or 
dem Política, da Bahia, registrar o marginado, antec« 
dentes político-crirainais naquele estado. 
- Participou da reunião do Forura Sindical do Debates, 
quando foi focalizado o "blooueio de Cuba pelos EE. - 
UU.n, colaborando na confecção de manifesto posterior 
mente distribuído, 
- Nesta data, era o marginado, advogado de 14 sindical 
tos de trablhadores^e conselheiro do Fórum Sindical «f 
de Debates e da União dos Sindicatos da Orla Marítima 
de Santos, 
-#Foi o presidente da mesa, na palestra realizada na- 
sede do  jornal comunista "Novos Rumos",  durante a 
uai discordara» sobre:  Rússia,  Cuba, Part,Comunista 

Paz e outros assuntos pertinenées, Cont 



S. G. - 7-65 - S.A.C. - S.S.P. - Mod. 27-B. - 200.000 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

DELEGACIA   AUXILIAR   DA. .«t DIVISÃO   POLICIAL 
-i=]- 

QUARTA DELEGACIA DE POLICIA Dl SANTOS » DOPS. 

DANTE LIONELLI- 

IH3 

Cont.Folhas  nV 

01.04.1964 

b7.04.19é4 

- Foi  nesse ano,  o Patrono^das l>lgas  Camponesas de T£. 
niguá. 

O2.0f.lfé3 - Pelo advogado Gilb»i*to Marques de Freitas Guimarães 
foi requerida aoJrííz Corregedor dos Presídios e dos- 
Delegade&^de Polícia de Santos, uma ordem de "HabeasC- 
cortãé", ek fávsr do margi nado e de outro advogado c£ 
munista Jo*e Arnaldo Rossi, que teriam sido presos a 

nd. Estivadores de Santos. Ao mesmo Juis,« 
iHo nao se  encontrarem presas aquela s  pes- 

P9.01.19^4 ^Em ^ficio, dirigido ao M.. Juiz de Direito  da Çomar- 
s, foi informado que o murginado,  além de- 

e diversos  sindicatos,  e também,  subversor- 
publica,  nao  so em^Santos,  mas ainda no Par^ 

Bala^usando  seu grau,  não  em defesa, mas  em- 
serviço da ação  desagregadora do  Partido Coraunisjia,  - 
tendo de  certa feita,  ao se dirigir aos trabalhadores 
afirmado que  defenderia os interesses  dos Sindicatos, 
dent  o o fora^da Lei".  Tendo sido intimado duas  vezes, 
por ofício,  nao atendeu  ao chamamento da autoridade - 
policial. 
- Ao inicio da Hevoluçao Democrática, fugiu da cidade, 
tomando destino  ignorado.     ^ 
- Tendo sido e&emen&o de proa do comunismo, na baixa- 
da santista, atuando como advogado de diversas sindi- 
catos e de outras entidades esquerdistas, teve a seu- 
escritorio visitado, era diligencia policial, tendo si 
do ali apreendido, farto material comprometedor, pro- 
vando sua  ação subversiva. 
- Teve cassadas, a procuração o representação, pplo - 
Sindicato  dos Estivadores de Santos,   m 
- Foi encerrado o IPM instaurado em torno das ativid^ 
Ses subversivas e comunistas no porto de Santos, lev^ 
do a ca o gor uma comissão de oficieis da marinna sob 
aMorientaçao do Sr. Capitão dos 1'ortos de Estado de - 
São Paulo, aparecendo o marginado como um dos indicia 
dos. 
- Pelo W[, Juiz de Direito da 2* Vara Criminal de Sarj 
tos, teve decretada sua prisão preventica. Juntamente 
com outros elementos  subversivos. 
- Foi expedido, pelo MÇjJ. Juiz da 1* Vara Criminal, - 
contra-mandado de prisão do marginado (assunto rela - 
cionado som a greve de setembro de 19b2). 
- Foi preso e recolhido ao Presídio Logal. Prestou de 
pciraenlo-em Inquérito Policial e foi ponto es liberdji 
de,  em 7.de novembro de 1964. 
- Chegou ao conhecimento da Policia, estar o margina- 
do pleiteando indenizações junto aos Sindicatos a que 
servira. 

09.04.1964 

107.0«. 1964 

07.00.1964 

24.10.1964 

23.10.1964 

02.12.1964 

lèiaratito com vinculações com o 
nista Brasileiro), 

P.C,B. (Partido Comu - 

Continua 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 
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QUARTA  PELF^ACIA  DE POLICIA PB SANTOS  - DOPS 

Cont.   Folhas "U" 
í:ANTE LEOHELLI 

2f.04.19é5 - Conforme relatório desta data, foi detido,  dg açor 
do com a ordem expedidq pelo Comando  da I Região Mili 
tar,  a fira de ser interrogado pelo Encarregado do 
que apura atividades do Partido Comunista Brasileiro. 
Na mesma data,  foi o Mi^rafado,  di.^o, o epi"rafado,¥ 
encaminhado ao Comando da ^raça de Santos, onde foi - 
recolhido. 

ncont^ayftj^aVpresente no Teatro Coliseu,  quando da! 
êsentâçao,  pelo Teatro de Arena, iia peça de ori/^on 

subversiva "AREUA CONTA ZUMBI". 

02.00.1965 

é-Sindicato 
7-Sindicato 
è-Sindicato 
9-Sindicato 

NOTA: jCxínforme inVestigações procedidas pela DOPS,  em 6.11.1962, 
.cou con/tatado serem as seguintes organizações çje classej 

ue se ireilízavam dos serviços do advogado em aproç o: 

l-SiàdicatO/dos Operários nos Se^vigos Portuários;# 
2-Sindicato dos Funcs.Adminstraçao dos Serv.  Portuários; 
3-Sindicato dos Empregados naa^índustrias Gráficas. 
/♦-Sindicato Empreg.Ind.Refinação e Distilação de Petróleo. 
5-Sindicato  dos Kmpreg.Ind.  Derivados do; .Petróleo. 

dos Em regados em Tinturarias. 
dos Empregados  mis Inds. Metalúrgicas. 
dos Empregados  na Construção Civil. 

.- dos Marinheiros   (Delegacia). 
lO-Sind.Maquiniatas e foguistas da Marinha Mercante  jDele.^acia). 
11-Sind.Empregados nos Serviços Portuários,digo:Bancarios(-antO£ 
12-Sindicato dos  Empregados em Barbearias. 
13-Sociedades e Organizações Rurais do Litoral Sul. 
14-Sindicato dos Estivadores  (Conselheiro do pessoal que recent^ 

mente ocupou o Sindicato). 
15-Advogado ou Conselheiro da USOMS. 
16-Advog d(j ou Conselheiro do Forura Sindical de Debates. 

No mesmo escritório do advogado çra epígrafe, situado no È1 

Andar do prédio nft 87, da ^raça da Republica, funcionavam mais - 
2 (dois) advogadas: Arnaldo Kossi e Frederico Aflalo Filho, na - 
base de uma organização,  um escritório comercial de advogacia. 

17.12.196$ - Foi mantida pela 2* Auditoria Militar,  sua liberd^ 
de vigiada. 

22.01.1966 - Apresentou defesa na  jugtiça do Trabalho,  a favor- 
de seu cliente Manogl Tenorio Cavalcante (ex-lider - 
sindical,  fichado neste "S.I."). 

02.02.1966 - Prestadas informações ao Sr.  Chefe da Divisão Re - 
gional do Trabalho, era Santos,  em resposta ao seu    - 
Ofício DRST-26,  datado de 27.01.1966,- 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DELEGACIA   AUXILIAR   DA 7a* DIVISÃO   POLICIAL 

QUARTA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTOS -D0PS. 

DANTE  LEONELLI Cont.Fls.5 

11.5»1966 - Prestadas informações a respeito do noninado ao II 
Batalhão de Caçadores de S.Vicente, conforme solici-l 
tação feita no Of.205-AJ SEG de IO.5.66. 

27.2.1967 - Conforme RR, o Exmo. Sr. Presidente da República,Ma-| 
rechal Humberto de Alencar Castelo Branco, com base, 
no Ato Institucional nft 2, depois de ouvir o Conse- 
lho de Segurança Nacional,^suspendeu, por subversão, 
os direitos políticos de várias pessoas, entre as 
quais o Adtogado Santista DANTE LEONELLI, pelo pra- 
zo de 10 anos. 

27.7.1967 - Segundo RR, o Partido Comunista Brasileiro, em pros-j 
seguimento ao seu programa de recrutamento,digo, de 
reorganização, instalara na Baixada Santista um Cur- 
so de Capacitação, destinado a formação de dirigente 
sendo o epigrafado (membro que e do Comitê Munici- 
pal de Santos do PC) escolhido. Juntamente com AN- 

TÔNIO BERNARDIN0 DOS SANTOS, para ministrarem as au-| 
Ias do referido curso, 

- Conforme copia de Ofício de 5.5.62, foram contrata- 
dos os serviços profissionais do nominado (Aôvogado) 
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústras Quí- 
micas e Farmacêuticas de Cubatão, documento esse 
apreendido durante o Movimento Revolucionário. 

lZ;.08.1967 - Modificando orientação anterior, não mais ministra-l 
ra, o epigrafado, as aulas de capacitação, a fim de 
com mais possibilidade, os membros do PCB despista- 
rem a polícia. 

21.01.1968 

tL2.6.196g 

- O nominado fez parte da delegação de Santos no VI 
Congresso do PCB realizado em São Paulo. 

- Uns dos indicados,para ocupar o cargo de Secretário 
Político na reunião efetuada pelo PCB.nos dias 7,0, 
e 9 do corrente,no vizinho município de Praia Grand 

rode 1968 

15.12.196Ô -Por ocasião do Ato Imítitucionál ri* 5, foi ^ntimado 
a comparecer no 2fi BC de S.Vicente, onde após ser 
ouvido, foi dispensado, 

12.03.1970 -Segundo informe, tem promovido reuniões de elemento^ 
cassgdos,inclusive no Paço Episcopal de Santos,com 
o apoio de D.David Picao, Por ocasião da morte de 
Mariguela, mesmo sendo atei/, comparece^ a uma missa 
celebrada na Capela do Colégio Sao José, pelo conegb 
Lúcio,que em seu sermão afirmou que ,1f«Iarighela pode- 
ria ser considerado mais tarde ura santo e mártir". 

20.04.70 - Segundo informe, estaria como assessor do presiden- 
te do Sind.dos Metalúrgicos, Sr.Marcelo Gato, 
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REGISTRO GERAL N.0. 

Fotografia tirada no mês de  de 19. 

Fotografia tirada no mês de de 19 

Fotografia tirada no mês de _ de 19.. 



Nome (por extenso) P4OTE.. LEONEiLI  

QUALIFICAÇÃO 

Filho át Doittin.S.os Lepnelli  

o: 

Nacionalidade: í?.JP'MÍr.i.fS:.?â.  

Natural de (locdlidade) Salvador.   

Baí a 

CARACTERES  CROMATICOS 

Cútis franca  

Cabelos  

e de ^I^A^....^9^^1^9....^m^}M.  Sobrancelhas 

Olhos  

Bigode ra soados. 

Barba f.S.i.feà.  

Estatura  
Estado 
Província 

Idade (declarada ou aparente) .anos. 

Nascido em l8. de janeiro.. de 1923... 

Estado civil: casado  

Profissão: .adYQgad.Q  

Sabe ler e escrever? S.lru  

Corpo  

Instrução ....,s,up..ÇXÍo.r. »  

Religião _  

Residência declarada :....SV •  Pj.e.S.» 

Wilson.,....^. 105 r-SSÍ • .123  

Santos,  

• 

ASSINATURA DO IDENTIFICANDO, 

MARCAS PARTICULARES, CICATRIZES E TATUAGENS 

Mão direita: 

• 

Mão esquerda:. 

Cabeça: 

Outras: U.sS......O.C.ulo.S..«.. 
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DATA 

DIA M(5S 

...1... ....mal.«„.. 

11 

...15... 

«5 

Z6 

 ,3an* ,. 

raar. 

dez. 

maíf ,• 

.ag.oi 

110 Vi 

ANO 
FOLHA DE ANOTAÇÕES E ANTECEDENTES 

.19.51... 

.1.9.5.?.. 

Jol proQjBsagáo, na Baía, ^or tiriaie prevlatcno agtt' 1^1 do 

[C.Penal<»„_ _    

ciai do Partido Comunista daquele Estado» 

Conclamouy pfela ímprenaay o poyo l)alttnQ...a..çopiparecer à As« 

swblel.|t_ Geral da Soçledaâe dé AJ^cta & üapranMt. Pepitlar ",] 

SAIP-j  de cunho comunista. 

Distribuiu cartões de Natal^ nos q^uda-solicitava ajuda fl« 

..1953 

J55i 

 I25á_ 

125a: 

nanoelra páfra seu jomal» _   

Teria sido proce3ga<lo> ainda na Bafat como Incurso em dls- 

poaltl\fo da ^Sel d^ Segurança NaclenaJ.1*} aparecendo 

trocinador de causas de comunistas preaoa»  

Transf'eriU'-se para- o Paraná^ passando a colaborar no ^pgQ^ . 

comunista "Tribuna do Rjnf^ Ç?uritlbà* _   

Beallgou óóníeio OTI Curitiba« Asffròtp» arjg^l^ flinpla a gr 
SPB pollticoài aalario mínimoi congelamento de preços«  

AaslBou artigo na ^Eribuna.do Potô? sob.o...títu.lo..l,A..Liberai 

dade de Ijápransa, I "^idLTlsiyel^•  

j^?t^bB±u^ ^ Co^tiM^ pelo orgSo co-| 

munlsta. 

...12.. .jmi.' .12^. 

12 set ( .19^0' 

„25.. 

.23. 

Í!f.3:!t..P0]PS'de Paraná foi soíiõitado A ^otxgeaerft da P^a «»- 

teêedénté^ pòlitíceÃ dó •'♦âÃ^Qgadõ oomti^tgtftw Dante LaonAll 

6qnpareeeu-a todas as láamfestaçSea a Luiz Carlos Preytes, 

no Paraná. •  _. 

set, 19^0 Assinou, eom outros cbmünistasy aanífèsto sob o título ''A 

PosicSo dos Comunistas e o Problema da Suce^^go Bataduai*^! 

fev, 1?-^ TransgredlBi:dl8Po^.tiyo doiBee»Lel ^^4^» de ^.^f^,» dete ^ 

minando a piquetes de greve do SJJüdfeato dos Trabalhadores 

nâ„.QQnstrur;E.Q..-..g.l.v.il >....d.e....Ourltlba».„!;u..e.-.c.Qlo.cas.s.ei!i> -L f?n tra d 

dè tnaa finnaT a"bandeira naelotial, de moldej   '  1 adir-a «n 

^tr&da, quer doii tffabaaiadogiak^qiaftif das propriet&yios   da> 
empresa»     ^______  



DATA 

DIA MÊS ANO 
FOLHA DE ANOTAÇÕES E ANTECEDENTES 

jfePSL... 

 7  

 19^1 |xr^í'eriu-se...2ará..,São_Paulp.f.  

19,61  1 Participou^ pela primeira vez^ ^0 AsaaBblela Geral Erbraor 

Mnárla realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nalndis 

!|tria de Distilação e Refinação de Petróleo,  era Cubatao, pa 

:ra onde foi levado pelo comunista Geraldo SilvLno de Olive: - 

i;rqí,_Qn alentado discurso,  declarou-se futuro advogado daoj e- 
■ 

jle sindicato. 

J~ jteí 1961 

.;.,;■. 

.19.61  

.2S6Z... 

Sn jiova_asser\bléia do sindicato acima, foi apontado aos pr; 

sentes como "um especialista em préves'*» _  

.Çoroi<areceu. a.. ;to^ 

[do, ^.tr^aJüaadoiffiS na parte xtue Uie comp"etla« ' 

^.u^X^PA<í..A9.1.3,..2h.â^^-^rQ» eompaft&ceu. à Assebblél» 

Qeral ãa Asaocla^od^^-LavraBloiieé^c Trabalhadores Agrlco"; 

Ias de» Mtq^tl Sul do Estada de 8S0 Rivilo, em iTuqulá, fagei 

.d.o...parte.da.raesa a):i.?...i>.r 

BPMíi.9.3...Gom^.istas. de San^ 

fez um histórico do que chamou a "ação dos grileiros de RI 

s 

* 

^elrSe Fundo,1 On^a Parda, e Ipjja&ga^t Q das provldenclaa t >- 

madas pela .Associação» Emrtou os posselips a.que nSo sal 

i sem., das terras onde se haviam:jJBstalado^ e que a$^defendes 

c?P?....y?^.s....e....d.entcsc mesmo à 

iÍ.§iM§.3....?-S...p.o.sseiros, a aue nada assinassem e nenhuma medldjt 
i; 
| tomasse    ..J^tM.:.Ç^.§)^.*.§?...§.àé;§.s.9Ç..4:§S.So«  

lem 

1 

.25.. 
1 

abr...! 1Í^2. !]Tqvamente em Ji^ui^ • 

tou-se contra a fundação do sindicato da classe».afirmando 

_25. ..raai*. .12.$?.. 

aM...Ç.o^.o..associação ,abra^ 

:..p.2»..fl.s.slPnai.s....e....te.r.ia.,...assira.,....ma.io.r.^ 

i^ob^eti vos, ^  

Pijirtl^ppu; dar, mesar que? presidia og t.TOMlhos da_ Ass^blela 

dp...S.i.n_di cato., dos... Trabalha^ í 

jTtefinaoap da Patrolco, impondo condlçges ou greve gerai; 



O   ;.$« 
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DATA 

DIA   l       MUS 

28 

 1 
.10.. 

1S1: 

ANO 

1962 

.Jms 

..?.et».. 

..S.et.».. 

 k 

.12  

.^.  

16.. 

otit • 

out  UM. V » , 

..M2. 

 12.y2 

.i9ia... 

1962 

 1952„ 

 12^; 

nov, 

noy. 

set, 

^ 

FOLHA DE ANOTAÇÕES E ANTECEDENTES 

revê partldpaçSo ativa no movimento do Fórum Slndlofl dJU 

DebatesJ movimento Ssse que calaánou ecm a eclosSo da .grevj 

feerali, de, it paya 5 dêsae.gieSf _._ _   

ÇÕes cannonesas do litoral»   

PjÊgg&yi&o^ Q Movimento grwísta do pessoal do S.M»I>gA _. 

FQÍ...todiQlado....en...Inaup.r.lt.Q...P^^^^  a^uri^ 

s atividades subversivas do Forun Sindical de Debates^.de 

1963 

^?.MgJiE^Jft..A^.gQg-lg.lQ-J??ggf^dQ P^0 Fórum Sindical de Peto 

tesy j^ ccaao advogado de 18 sindicatos e mentor d»  MQSÚd 

seus dirigentes e dos sindicatos a ele filiados. Relatado 

em 6.5.64i..,fo.l..^ 

tlva do>marglnado e d^ otitoog ^JLem^t08 envolvidos^»  

Tomou narte en comício organizado pelos ooiaunlstas de. Sant( 

sendo dos p^Jl^gj^Aj^g^^i foca'^3-za:n^0 as gJ&res redlzad s 

pelos diversos sindicatos e atacando o Prefeito locais  

Por iráálor cmaunleou o Etelegado "..,; .c.'..a.l.Í2?..dQ...d.Q:...Dr.dem-±.Q.r!. 

li ti ca y da Baíay registrar "o marglnado antecedentes pqlltl 

cos e criminais naquele Estado» 

Parti clpou de remilQ...dQ-J!Qia»L.8JLBdlfifl,l dé Debateg, quajnflQ 

>1 focalizado a bloqueio de Cuba pelos ggtVdos IfaldoB1*! . 

colaborando na confecção de ga^festo^osterlormente dlstg - 

buido» 

tfegta: data era o, marglnadp ad!gogado ^^ Jit ff^Hoatos de tn » 

ba^y^.doreG .ej^ 

União dos Sindicatos da Orla Marítima de Santos» _  

F.Q.i...Q...p.r.e.siden.t.e...^ 

i ornai comu-ii sta "flovos Rumog"» durante a qual dlsoorreram 

sobres Basslat Cabat Partido Coaunlstai Pa», ■* outros assui - 

tos pertinentes» 

Foi, aêsse ano? o I^trono das Ligas Camponeflas ág Tanigu 

Pelo advogado Cttlb<?rt-Q Mqj^ufta A* Freitas (TulmaT^ea fn!. r» 

querida» ao Juiz Corregedor doa Presidio» e dos Delegados ..:.... 



DATA 

DIA MGS ANO 
FOLHA DE ANOTAÇÕES E ANTECEDENTES 

Sçle£ado.s. M..P.Q.^ 
Um favor flp marglnaiclo e :d€i outy advof^o çqaunlst^y Jasiü,.., 
il ^ 
{Arnaldo RQSfgflj ffi^.terl^ slfo 

1 dosEstivadores de Santos.    Ao mesmo Juiz foi informado oSo 

jan., 196k 

se encontrarem .^reros.a^^^a pássoas_ã  

Sn ofício dlrisido ao '"I.Juiz de Direito da Conc.rca de San 

|tosy foi l^oa^do grae, o margtoado, dfe de, advogado d^ di- 

versos gindloatotfy Ãn tambeBy ayilwrersoy da oydem piSbllea, 

nSo so «a Santos/ mas-ainda iio Paraná. ^ na Bafai i^gaido g^ 

 Í2.?.au..não...em.jlefesaJ...Bas 

Partj^p QQmiffdstaty'te^jlp»  de peff^ falta,  ao aa di-rt gi-i* ao 

trabalhadores, afirmado q-ue-defenderia-' os Interesses dos 

i; sindicatos "dentro e fora da Lei%    lendo sido J^tlmadp du is 

.1.... abr« 

:ivezes,  nor ofício, nao atendeu ao cliamamento da autoridade 
 ji ' : " 
 iboliçial,...;  

 12ékJ.Ao...:fr4.clo..d^ 

do destino ignorado». 

.1. abr. 19,6|t,J,.T^dp sMo.el^ento 

^t&y atuando como advogado de diversos-sinflioatoaie de...oitólf is 

■^^M^4®?----^^M^j'g'^lljf» '^eve ae'a; sscritório vlaltado«gn dá 

.M.õ.?.ilc.ia...r,olicial, .te^ 

..ÇP.^P.?P.^®M^9?.>....P.^.Y§MP...SM...aS?!3...?^^  

 a....  ahxj!...  19.^!t.J.Ieve....c.as.sada.s>....a...pr.o.curaçao....e...r.e.pr.esentaçâo^..-p.elo...Sir^ 

i dos Estivadores de Santos. 

..agp.  .FQÍ..encerrMo.o...X^ 

s^byersiyas. e. com^ 

^oí^..1^!l^....CQmi_s.s|o...de,..oflcia 

dp.sr. Capitão dos .Porto 

......:i....  as,o.. IA i!elQ....MI.....J.uiz...de..Di.re.itQ....da.;..^,„^   
i 

te^.decretadjEt sua prisão prpyentivay.^untantenta ocm outro; 

eleme^ntos sübvgiysivos*   
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DATA 
FOLHA DE ANOTAÇÕES E ANTECEDENTES 

DIA           MES ANO 

24 set.  15&L.. Foi expedido^ pelo MH«  Juiz da Ia. Vara Criminal,  contra- 

mandado de prisão do raarçinado  (assimto relacionado coi7ia__ 

greve de setembro de 19^2), 

Foi preso e recolhido ao Presidio local.    Prestou dejpoimen Z7 out.  I9$h i 

to em Ingulrito Policial e foi posto em liberdade em 7 de 

novembro de 19&U 

■  z dez. 136k Chegou ao conhecimento da Polícia estar o marginado pleite ,n- 

do indenizações ^unto aos sindicatos a que servira. 

 #.  
, 

 "• —•• 



MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
II EXÉRCITO 

QUARTEL GENERAL 

EMC - 2.a SECÇÃO 

• ÍRÊSERVADO LQONFIDE^CIà' 

Em 12MAR197Ü 

1.    Assunto: DANTE LEOUTELLI 

2. 

3. 

4. 

5. 

Documento de origem:       Jnf 13V70/S-102-S1,   do  CIE - P,01646/70 

Classificação:       &-2 

SUBXEEA "B" - DEOPS /SP 

.s. 

Difusão: 

Referência: 
tf 

NFORM E N.o      /^S    /70 

- O epigrafado, q^feá advogsido e cassado pela Revolução de 31^ 

641 há oerca de 10 àioa, por iniciativa do Partido Connmlsta, dea- 
locou-ae do Estado do PARANX para 3AIIT03 / SPf com a finalidade do 
reestruturar o Partido Comunista em SANÇOS e Biixada Santista, nos 
meios Sindicais. Nessa ocasião, fez a Integração do chamado Fórum 
Sindical de Debates no extinto CCT e passou a sua presidência pa- 
ra o líder comunista VIIELBINO FERREIRA DE SOUZA, líder sindical 
dos metalúrgicos, naquela cidade. 

Com a Revolução, afestou-so das atividades comunistas, áuntanento 
com ANTONIO GUARNIERI. 

Por algum tempo estiveram refugiados em uma chácara nas proximi- 
dades de CAMPINAS. Recentemente, o marginado voltou as suas ativi- 
dades em SANTOS, como Assessor Jurídico do Sindicato dos Metalúrgi- 
cos de SANTOS. 

DANTE LEONELLI tem promovido reuniões de elementos cassados, In-, 
olusive no Paço*Episcopal de SANTOS, com o apoio de D. DAVID PIClO. 

Por ocasião da morte de MARIGHEIA, LSONEIIiI, que i  ateu, es*tovo 
presente a uma missa celebrada na Capela do Colégio Sao Josá, polo 
Cônego LÚCIO, que em seu sermão, afirmou que "MARIGHELA PODERIA SER 
CONSIDERADO MAIS TARDE COMO UM SANTO E. MÁRTIR1», entre outras coisas 

• Presente informe não foi processado nesta Agência. 

n   U/A-- 
AO "SS" *. 0* 
São Paulo. de    1 7 MAR  WO^ «^ 

O DELEGADO AUXILIAR  DA 5.* IIVISAO POüCIAL 

*R4S ERVA D O CONFIDENCIAL 
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END.    TELESR. 
D1RET0RIA-DY0LL 

AGÊNCIAS NAVELOYD 

LLOYD    BRASILEIRO 
PATRIMÔNIO   NACIONAL 

AÍU4 ^   ^-u-ccA   _    .o^   /^    It^f^^  ■£.<£^e    /^a^.<^~ 

i*--^.   S,      r<jí* A.—» 

c/U.      ÁA&rJ-**-'-^ 

Í^CA^-LArU-l^**^- 

Ò^ry^i . 

^^^    /^-u^.     .2^0   i    j   v^ 

«^ 
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PRESIDENTE 

CASSOU 45 

SUBVERSIVOS 

O presidente Castelo Branco suspendeu ho- 
je, por subversão, os direitos políticos de 45 
pessoas, todas lideres sindicais, estudantis ou 
militares de pouca expressão. Os cassados são: 
Lindonor Patriota do Nascimento, Adalglsa Ro. 
drlgues Cavalcanti, Antônio Roberto de Vas- 
conce^s,  Carlos   Nicolau   Danlelli,  Cícero   Tar- 

! i      J   *■ Cláudio A"»»"'»  Vasconcelos   Ca- 
valcantl _Dante   LeonetIT.   Emillo   Bonfante   cto^ 

iflMiar Fragmon  Carlos   Borge^rTrancts7o'Vãr 
ter de Sousa Mota, Gérson Alves Parreira, Gil. 

R^h, t. ,VeÍra
J

AleoVed0' Gi,van Quelrw d» Rocha, Henrique   de  Sousa   Novais. Irã  de   Li- 

Hm W^A lr
1
lneU ,JOSé Ferrelra' Jaime A™»" 

Pedro Malrink Filho. José Maria Cavalcanti, jo- 
« Ra.mundo da Silva, Lindonco Sliva, Maria 
Segov.a   Jacobsen,   Miguel   Batista   dos   Santos. 

Vanderlei, Sebastião Luís do, Santos, Sidney 
XI» Marques dos Santos, Tomachl Sumida, Vul- 
piano Cavalcanti de Araújo, Venceslau de 011. 
veira Morais, Joaquim Arnaud Gomes Neto, Jo- 
sé Arnaldo de Gomes Neto, Planor Aranha So- 
eSSu   i05^»0 ,M<""a    do   Amaral    Padllha, 

M.nl   H   "M'"    TaVareS'    F'"!d    SaaV-    Ge"ldo 
Magela de Menezes, Ivo Carneiro Valença, Jai- 

si A1K.C.05 t, a,1<f0' J0a0 Adelino Sussela, Jo- 
oíict r ., !,' j0.S.e Valde"'"- Queiroz e Sim. 
Plício Cnstlno de  Albuquerque. 

0 Estado- 27/2/â; 

A 



. 0 

Santos, 28 de fevereiro de 1967, 

RSLATtíHTO RESEBm DO NA 

0 Presidente da República, Maré - 

chal Humberto Alencar de Castelo Branco, usando das atri - 

buiçjes que lhe confere o Ato Institucional n02, depois de 

ouvir o Conselho de SSgurança Nacional, suspendeu, por suJi 

versão, os direitos políticos de várias pessoas, entre as 

quais, o Advogado Santista DANTE LEONE^I.O Indivíduo men - 

cionado ja foi em 196/;, indiciado em Inquérito Policial na 

1.802 ( Seg,Nac,) Militante e promo^edor de Movimentos C^ 

munistas, esteve com sua liberdade vigiada pela 2a. Audijp 

ria Militar conforme of.1536/65 de 17/12/65. A suspençao - 

dos direitos políticos das pessoas acima mamaítonadas foram 
pelo prazo d e 10 anos. 
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SÉCKJRANÇA PÚBLICA 

AGIA   A^ILIA^DA ...I* DIVISÃO   POLI 

QUARTA DELEGACIA DE PQLfCTA DE SANTQS-DQPS. 

DKPESA APHESENTADA PEI.Q ADVOGADO DANTE LEONELLI (Conmniata ) NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO NO DIA 2^1/66 A FAVOR DE SEP CLIgNTg. M- 

|flB TENÓRIO CAVALCAlin> 

RAZOES DO REQUERIMENTO 

Manoel Tencrio Cavalcante 

contrai 
Companhia Docas de Santos. 

EGRÉGIO TRIBUNAL: 

I-Imp5e-set
Mdata venla", a integral re- 

forma da declsaç recorrida, eis que a mesma a despeito da cultu • 
ra e da inteligência de seu brilhante prolator. inteiramente.da 
realidade fática, que emerge dos autos, da doutrina e da juris- 
prudência dos tribunais especializados do país, na injerpretaça> 
e aplicação ao caso vertente, da falta grave de abandono do em- 
pregado, prevista na letra ,,í',, do art,a82 da lei consolidada. 

II-Com efeito, acolhendo, como efetiva- 
mente acolheu a M.M.Junta " a que '•, as alegações do defesa da 
recorrida, de que a reclamante, era reconente, teria abandona- 
do o emprego desde 19 de fevereiro de 196^ e que, portanto, se 
legitimara, sob tal pressuposto, a demissão imposta a 6 (seis) 
de maio do mesmo ano. incorreu em flagrante, porem reraediavel 
injustiça, fgzendo tabula rasa de todos e numgrosos elementos 
constantes deste processo, que militem em favor do apelante. 

Ill-Realraente, EIERITOSJTÜLGADORES,fi- 
cou sobejamente comprovado, no curso da instrução processual , 
que a ausência do reclamante ao serviço da recorrida, no perío- 
do compreendido entre 19 de fevereiro ate o dia 03 d© abril de 
196ii, se Justificara, plenamente, pelo exercício do cargo de ad 
mlnistraçao sindical. i ,,. •. 
tSrmoa A verdade desse fato ja se evidencia no: 1 
próprios da contestação da recorrida, de fls.12/20, e nos docu= 
r.entos a ela apensos, de fls.37,W/4> a despeito de sua opinião 
contrária ao reconhecimento da existe ic ia de cargo denominado 
Diretor-Fiscal", exercido pelos suplentes da Diretoria Executi- 
va e do Conselho Fiscal, do Sindicato dos#0perariog nos Servi- 
ços Portuários de Santos,S.Vicente,Gugruja e Cubalfao,todos ha- 
bitualmente licenciados dos seus empregos na empresa recorrida, 
para o fiel cumprinento daquelas obrigações, 

E como se nao bastasse a velada confis-| 
são da recorrida, nas estrelinhas de sua contestação e nos do- 
cumentos com que a instruiu, ainda existem Neste processo,com- 
provado cabalmente a existência dos cargos do "fiscal",exerci- 
dos eleitos, regularmente, em assembléias da referida entidade 
sindical, os documentos de fls.US e 62,pelos quais se isenta dí 
dúvida o fato de que o recorrente, em verdade»      „   , . 

10) "...exerceu as funções de Fiscal d< 
Trabalho, no período compreendido 
de 25/11/1963 a 31 de Marco de 19oi 
conforme informações prestadas pel< 
Sr.Guarda-Livros. que^reviu os Ba- 
lancetes existentes neste Sindlcat< 

2a) "Na realidadç, no protocolo existei 
te na Secretaria deste Sindicato, 
consta o pedido de licença em Ça- 
vor de seu cliente"(o era tambéi 
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ÇQnttoaçaQ 
digo, e ora recorrente)" ( Doc.fls,62) (Vide, também, a foto cá 
pia da fls.63J. 

Nao importa, pois, que a recorrida se 
recusasse a concordar,digo, conceder aAlicença pleiteada, para 
não remunerar o recorrente durante aquele período, desde que o 
empregado n~ao teve noticias de tal recusa e o Sindicato, respm 
savel por seu desligamento da produção, e remunerava, para as-*! 
segurar-lhe a possibilidade de bem exercer a fisca.ização em fflj 
Ce. y^"      ^\ ^^ 

:ro lado, embora Jamais tivesse 
assumido^o caígo de mejÀbíá.efetivo do Conselho Fiscal, em su- 
bstituição qualmiMraõs seus titulares,<-nem porisso perdeu o 
recorrente /Csacercendo./apenas, as funções de Diretor - Fiscal 
(como e reconhecido por toda a classe dos portuários) ou do Fi£ 
cal do Traçalh^Cêractsristicas do dirigente sindical em exerci 
cio de um manclafò eletivo, de representação profissional•„ 

Alias,nesse sentido, já há decisão Ju- 
dicial, pela qual se reconhece que o trabalhador eleito "suplei 
te" da diretoria ou do Conselho Sindical.digo,Fiscal da entida- 
de sindical, ainda que Jamais^tenha oportunidade M exercer,atJi 
vãmente, qualquer dessas funções, ainda assim esta investido do 
poder de repregentaçao profissional, que lhe confere o mandato 
eletivo, nos termos do art#5il3 do diploma trabalhista vigente, 
com a garantia da estabilidade provisória decorrente do estabe- 
lecido no § 3° do citado dispositivo legal. . 

0 aresto §trás mencionado, que poe ter 
mo a erroçeo entendimento em contrario a fulmina a tese da re- 
corrida sobre a vulnerabilidade dos,suplentes, foi publicado na 
revista "Legislação do Trabalho", número de Seto-Outo de 19§5» 

Fica, d-ssarte, esclarecido que até a 
data da destituição da diretoria do seu Sindicato, da qual fa- 
sia parte como suplente eleito e Fiscal do Trabalho em exercí- 
cio, desde 25 de novembro de 1963* estava o recorrente em pi090 
gozo da clamada estabilidade sindical, ou estabilidade provisó- 
ria, não podendo, portanto, naquele período - de 19 de feyerels) 
a 3 de abril de I96U • ser acusado de haver abandonado o empre- 
go. 

Assim, perde consistência o argumento 
da recorrida, de que se teria caracterizado aquela infração,reg 
cisava de contrato de trabalho, por suposta injustificaçao de 
ausência ao serviço desde 19 de fevereiro de 1.9&U 

IV-Quanto a falta de compareclmento cte 
recorrente a_q serviço da recorrida, no período transcorrido d« 
3 de abril ate a data demissão - 6 de maio de 196U - também es- 
sa ausência..se Justifica, face as causas que a determinaram • 
as circunstancias de que se verificou. 

Em verdade, deflagrado o movimento ço- 
lítico-militar de 31 de março/^Q de abril de 19&i, todo o pais 
mgrgulhou em regime discricionário, ditatorial, susperuidendQ-se 
todas as liberdades democráticas e sindicais, suprindo-se to- 
das as^garantias individuais estabelecidas pelo art.lljl da Cons 
tituição Federal; anulando-se as prerrogativas dg magistratura 
e impedindo-se a concessão do "habeas corpus" e mandados de se- 
gurança, desencadeando-se a mais feroz e soei,digo,soológica - 
perseguição a dirigentes sindicais e trabalhadores atuantes no 
movimento sindical, prendendo-se e espancando-se cidadãos hones 
tos, indiscriminadamente, sem o menor respeito aos preceitos cep 
titucionais e a própria dignidade humana. 

A Na Baixada Santista, especilamente em 
Santos, esse quadro nacional foi marcado elas mais sombrias 
tintas, sobretudo no panorama portuário, onde foram persegui- 

lUBi 
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dos e presos centenas e centenas de trabalhadores f caçados os âíj 
rigentes sindicais e os associados mais participantes da vida 
sindica^,Instatuldos diversos "Ipus" e inquéritos policiais ci- 
vis, presos e torturados nas mamorras do presídio local e da Po- 
lícla Marítima todos os que tiveram a infelicldad« de ser alcan- 
çado pela sanha nasista dos beleguins desvairados pela "redentcf- 

tudo isso em nomeada liberdade de da democracia...". 
dirigentes sindicais das entidades 

representativas ãpá  trabalhadores^da^orla marítima, muito partl-j 
cularmcnte. do Sindicato dós Operários Portuários, de cuja dire- 
toria partlcipava^crTecoryfentei^omo su lente ^o Consglho Fiscal 
e efetivo Diretor-Fiscal-dd^Tabalho, foram todos presos e tor- 

turados, reco^nidos, posteriormente, ao navio-çresídlo "Raul-Sofi, 
res" e ai "mofaraa" em/s&as  Infectos porões ate o dia 22 de ou- 
tubrç de X«fNh o quer é fato publico e notório, divulgado pela 
imprensa lQCàX_e^p€Lo3  jornais, emissoras radiofônicas e canais 
de tv de todo o país. 

Raros foram os dirigentes sindicais qud 
como ocecorrente, tiveram a suprema felicidade e anchanceN de es, 
capar ao delírio da arbitrariedade então reinante, refugiando-s« 
em outras paragens, longe do alcance dos implacáveis ai coses. 

Evldentissimo, então, e que^essa evasâcj 
essa fuga, Jamais poderia,,ser considerada como abandono,ou como 
animo de abandonar o emprego.£m verdade, ela contitui o exercí- 
cio de direito natural, personalíssimo- um verdadeiro super-dl- 
relto - de preservação da liberdade e da integridade física e 
moral de seu titular.Kunca poderia significar uma tentativa de 
fugir a responsabilidade perante a Justiça.-'as significa-isso 
sim- o mais legitimo acautelamento contra a arbitrariedade, e 
desmandoâ a prepotência, a^perseguiçao indiscriminada e cruel, 
contra todas as manifesíações da ilegalidade, da força bruta • 
da ditadutra,digo,ditadura que afogou o paia. . 

AEsse verdadeiro super-direito e ate Fe- 
conhecido jtela jurisprudência criminal, em arestos reiterados de 
numerosas cortes brasileiras.Se I certo que resulta dos impulsos 
biológicos, ou de Instinto animal de conservaçaoj, do homem.como 
entidade blo-psíquica, nem porisso perde a substancia juriaica. 
ou a validade do ato lícito, ou legitimo, tal como pretende a H. 
M.Junta "a quoM« » * * 

_ Pois não e certo, também, que a legíti- 
ma defesa e o estado de neces-idade que se fundara^ igualmente, 
na natureza biológica e animal do Homem, foram ate consagradas 
no texto expresso do direito positivo de todos os povos civlli- 
sados, como as mais legítimas exdudentes de criminalidade ? 

^ De qualquer modo, porem, jaais se pode^ 
ria entrever na ausência ao serviço, do recorrente, durante aqu» 
le trágico período, a intenção, e intuito,Ae "animus" de aban- 
donar o empregg, de se desvincular da empresa recorrida, de res^ 
cindir a relação empregatícla. 

Tal ausência foi sobejaiçente justifica-^ 
da pelos motivos que a causaram e pelas circunstancias que a 
cercaram"• , 

V-Â jurisprudência, dos tribunais tra- 
balhistas em nosso país, inclusive e principalmente desse E,Tri- 
bunal "ad auem") e de COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO já 
consagrou de há multo, o principio doutrinário de que o abando- 

"        do art.ii82 
at< 

pela ausência lnjustificad§ 
o ânimo ou intenção de não voltar ao emprego".(M.V.RUSSOMANO, 

aegua 
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Comentários» Vol,II,pag.7ii2). 

Porém,"desde que ocorra motivo yasoavé. 
não haverá como falar-se em abandono, visto que na existência 
de razão palusivel que impeça a Jda do empregado a serviço fica 
excluída a personalidade de ter ele o intento de abandona-lo",( 
Idem, ibidom). 

Daí porque tem decidido, invarial.digo 
invariavelmente, os tribunais especializados, desde o remoto anò 
de 19ii6,       ^—^  _  ^>^ 

haver abandono de emprego - 
quando uma justa causa determina o afás 
tamento do empregado e esteAnão possu:, 
o^ânimo de abardonar o emprego .A pri- 
são nao constitui motivo para autori- 
zar a dispensa do empregado".(Ac•TRT 
7a.Reg,, in "TRAB e S-G,S0C,,19ii6,maiô 
- junho, p.ii7)« 

••• ate os dias correntes:A       . 
"O AIIIMÜS de abandono de emprego se 
caracteriza mais pelo seu aspecto su]i 
jetlvo, de desvinculação acintosa do 
serviço do que pelo seu lado objetivo 

• consequentemente do simples decurso n^j. 
terial do tempo".(Ac.TRT ia,.ieg.,ln 
LEGISLAÇÃO DO TRABALHO, aio-junho de 
1963,pag.5L7). 

# 
üeria fastidioso alinhar-se a irfindá 

vel serie de julgados, no mesmo sentido, doArosto sobejamente 
conhecidos por todos os doutos julgadores desse COLEUDO TRIBU- 
NAL "ad quem", - 

VI-Fatal, dessarte,e a conclusão do 
que, no caso vertente, fgce aos justíssimos motivos que detjer- 
mlnaraij a prolongada^ausencla do recorrente^ vítima ae atros e 
implacavel.perseguição, qye se comprovou çte pela certidão de^ 
fls.jólt^-prova de sua ausenci,digo.culminância com a decretação 
de orisão preventiva, posteriormente transformada em liberdade 
Vigiada -NAO SE CARACTERIZOU ABANDONO DE EMPREGO. 

Do clima de terror então reinante.çja 
pesada atmosferg de abítrio e ilegalidade, da supressão de to- 
das, ou quase todas as liberdades e frgnquias democráticas e 
constituiiogais, que foram as circunstancias do caso "sub jijdi- 
co", aí esta a História para comprovaisForam fatos e atos,publl 
cos e notórios, que dispensam provas processuais. 

Evidentemente, pois, e recorrente nao 
abandonou, nem teve a menor Intenção de abandonar o emprego da 
reçorrida.Justific^n-se, amplamente, sua ausência ao serviço,na] 
quele período que fluiu da data de sua destituição dtj cargo da 
aáBinistração sindical, gue efetivamente exercia, ate a dgta da 
injusta e ilícita demissão, que lhe foi imposta pela empresa rd 
clamada. 

VII-Nessas condições, irapoe-se,sem du 
vida, a roforma da decisãç apelada, tão indiferentemente,digo, 
indiferente,"data venia",as pfovas#dos autos, a realidade dos 
fatos e ao direito aplicável a espécie. 

Espera, portanto, o recor-ente,que esj 
se AUGUSTO TRIBUNAL conheça do presente recurso, para lhe dar 
provimento» modificando a sentença recorrida, nos tor os do pe- 
titórlo inicial, ou para o fim que mais justo lhe parecer, em 
favor do apelante, em consonância cora o dirôito atlnente a hi- 
pótese e em serena manifestação de JUSTIÇA. 
Santos,22 de janeiro de 1966  - Ag.nn.DAüTS LEOIIELLI -Adv. 

-0-0-0-0- 

inju 
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DA:rrE LEONELLI 

Filho de Domingos Leonelli e Maria da Co.iceirao Leonell 
Natural de Salvador- i-staá.   da Bahia. 
HaseiéM e« 1Õ.01.1'?:í3 
hstado  Civil:   Ca-jado    . 
Profissai>:  Advo.rado. 

0^.05.1,»51 - 

11.01.1952 - 

Oé.03.1*52 - 

dez.1952  - 

1>53 - 

195» - 

15.05.V*5ê - 

05.0S.l'35é - 

2é.11.1956 , 

19.06.1959 - 

19.09.1990 - 

23.09.19-0 - 

23.02.1961 - 

HISTÓRICO       POLÍTICO 

Foi processado,  na  Balda,  por cr ire rrcvisto no Art 
121 do Codi.-o Per:al. ,    ■  • 
Subscreveu manifesto cone]amando o fove da 3ahia  a 
apoiar a caupanha de consolidação do Jornal "0 Me - 
mento", or^ao oficial do Partido Comuivsta daquele- 
i^stado. 
Concjanou,   j»ela   imprensa,   o  povo baiano  à  coaijare  - 
cer a Assembléia Geral da Sociedade de Ajuda à I» - 
prensa Popular-JiilP- de cunlio ccrnui.isõa. 
Distriuuiu cartões   de Nacal,   nos   quais  solicitava  a 
judíi  financeira  para seu  jornal. 
faria oido proceo.sado,  ainda na Baliia,  como incurso 
ek  dispositivo  da  "Lei   de Se  uraaça  ^acionai",   apa- 

wassmdo  a  colabo-arr» 
editado em Cur^ Povo" 

Curitiba.Assunto:  anistia ampla 
salário mínimo,  con elai-ienuo de 

receado como patrocinador de causas de co u .ístas - 
presos. 
Tran:iferiu-so para o Paraná, 
jornal oanunlsta "Tribuna do 
olba. 
Kealizou con'cio em 
a presos políticos; 
preços, ' 
Assinou artiga  na  "Tribuna  do  Povo",   sob  o  título - 
"A Liberdade de Imprenra e Indivisível". 
Distribuiu,   er Curitiba,   panfletos  ed^ta^os  pelo  or 
sat   corr.uaista.   >      ^ N • 
Pelo D0i S do. .Paraná, foi solicitado à con,;enere da 
Baía, antecedentes políticos do "advo/.ndo coaunista 
Dnnta Leonelli^. 
Compareceu a todas as nanifestaçces a Lui^ Carlos - 
frestesi,-   no  Paraná. 
Assinou,   com outros   coiiiunistas,  annifosto   íob 
tulo  "A Posição  dos   Comunistas  e o   Problema da __ 
sao ast-dual  , 
Transgrediu dispositivo do Dec. Lei '+.545, dç 31 de 
julho de 1942, determinando a pinuetes de -réve da 
Sindicato Trabalhadores ea Construção Civil de Curi 
tiba, que colocassea a frente de uaa firaa, a ban ~ 
deira Nacional, de aèlde a iapedir a^entrda, quer- 
dos traball^adores, uer dos proprietários da eijipra- 
sa. 
Transferiu-se para Sâo Paulo. 
Participou '.^ela prlaaira vez, de HS embléia Geral - 
extraordinária realizada pelo Sind.Trab^Inds.Disti- 
laçao e ilefinação de Petróleo, ern Cubatao, para on- 
de foi levado pelo comunista Geraldo Jilvino de Oli- 
veira. L.a alentado discurso, declarou-se futuro ad- 
vogado daquele Sindicato. 

30.06.19t»l - Em nova^assembléia do Sind.Trab. Incis.Distilaçao e 
Refinação  de Petróleo de Cubatao,  foi.apontado aos- 

» ti- 
Suce 

Abril.1961 
07.0o.1961 

presentes  cono  "um es-ecialista  ea T.reves' 

continua. 
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Continuação-,  folhas 

DANTE  LfcO:iELLI 

19êdL - Compareceu a todas as reuniões do refej 
te,  orientarfdo os trabalhadores na partj 
competia. 

07.Cl.19*2 - No^penod*   de 7 a 14 de^janeiro,  conpareceu ã Asáfeçi 
bléia Geral da Assoc Laçao dos Lavradores e Trabalha, 
dores a.irícelas  do Litoral 3ul do Lstado de S.Paulo 
eft Juquia,  fazendo parte da mesa,     ue presidiu os - 
traba.hos,   ao  lado dos^mais notórios colunistas de- 
Santos e daquela reunião,dij;o:re:[iãofc Discursando,- 
fez um histórico do oue chamou a "ação dos .jrileíios 
de itibgirão Fundo, Onça Parda  e I^iran^a", e das    - 
provi.dencias tornadas  pela  Associação,  Exortou os     - 
posseiros a que nao saíssem das terras onde se havia 
am  instalado,  e oue gs   iefende-.sera com#unhas e den- 
tes  e ;aes-;c  n  ^aía,   a custa  de  su^s prcpias  vidas,- 
inòUl^andc-os a defesa cora a violência.  AconselhoH^ 
ainda,  os posseiros, a  que n^da assinassem e nenhu- 
ma nedida  tctoassem sera antes  consultar a  Associação. 

27.04.19*2 - MovaKiente,  ea Juquia,  na Assogiaçao acima referida, 
manifestou-se  contra  a  fundação  do Sindicato  da 
classe, ^afirr^anda   que,   como associação,   abrangeriam 
laaior número  d5  catemo-las   crofissionris  e  teria,  - 
assim, maior força para alcançar seu objetivo. 

25.05.19^2 -  Participou  da mesa   que presidiu os  fabalhos   da  As- 
sembléia do Sindic to Trab^Inds.   Distilaçao  e  Hefi- 
aa~ao de Petrolaé de CuDatao,  irripondc condições ou 
^réve  imoral. 

04.0o.r,yí>2  -  Teve  particl;>açao  ativa  nQAmovimento  do  Fórum Sindi. 
cal de Debatas,   Hcvimento  esse  que  cylminoy com a  e 
clos.-io da ireve ^eral,   de. 4 par    5 desse mes. 

2Ô.0o.l^62 - Participou de^coraício víromoviiio pelo Fórum Sindical 
de Debates,   já couo advogado de 18 sindicatos e men 
tor  das  aosocia^ots  camponesüfa  do  litoral, 

07.05.19í»2  -  Prestigiou o Koviraento  ^revisoa  do  pessoal  do SKTG, 
10.0v.l}b2 - Foi indiciado eia Inquérito Policiai,  instaurado,pa- 

ra apurar atividades  subversivas  do  Fórum S.lndical- 
jje debates,  de seus dirigentes e dos sindicatos a - 
ele  filiados.  Vielí»uado  era 0.5.041   foi   pedido,   ao     - 
juízo competente, a prisão prevê .tiva do mar.rinado, 
e de eu":ros elemenns   envolvidos. 

04.10.1902 - Tomou parte em comício cr^an zado pelos conunistas- 
de Sentes,  r.cndc   des primeiros a falar,  focalizando 
as  .^réves realizadas pelos diversos sindicatos e a- 
tacande c Prefeito Local. 

19.  10.19Ó2 - Por rádio, comunicou,  o Delegado Especializado de - 
Ordem Política,  da Baia,  registrar o m^r^inado,  an- 
tecedentes  politico-critainais  naquele estado. 

24,10.19^2 - Participou de reunião  do Forura Sindical de Deb tes 
quando fei  focalizado  o  "bTocueio de Cuba  pelos   Í-E. 
Uü.rt,  colaborando na confecção de manifesto posteri 
orrcente di sti rbuido. 

Oé.ll.l9ó2 - Nesta data,  era o m rsln de, advogado de 14 sindica. 
toH  de  trabalháéèras e  ro:-olheire  do  Fcrum Sindi  - 
cal de debates e da União dos Siai.  da Orla Maríti- 
ma de Santos, 

lé. 11.19^2 - Foi o presidente da mesa,  na  palí»str^ realizada    na 
sede  do  jornal  co; unista  "Novos  Jtumog",   durante       a 
?ual discordaram,di;;o rdiscorreraa    scbre::iuss la,Cufea 
art.Cor.uaista,Paz e  outros  assuntos  pertinentes.       Cont 
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Continuação:   folhas "3" 
PANffc  LEUNÜLLI 

lf63 - Fci, nesse ano,  • Patrono das Ligltt Ca*»onesas de T^ 

02.Ü9.19Ó3 - Pelo advo-ado Gilberto Marques de Freitas GuiMamea 
foi requerida, ao juiz Corregedor dos Prenidios #e 
dos delegados de Polícia de 'tJantos, min xrdetn de 
Habeas-corpus", ea favor do mar^inado e de outro ad 
vccado colunista, José Arnaldo Hossi, que teriam sj^ 
do presos a porta do S/.nd.J-stivadores de Santos.Ao- 
mesrno Juiz,' foi informado n~o se encontrarem presas 
aquelas  pessoas. 

09.01.19«4 - Ea ofício dirigido ao Mh. Juiz de Direito da C-mar- 
ca de oantos, foi inforríadí) que o Har^inado, alem - 
de advogado de diversos sindicatos, e tanbem, sub - 
versor da orriem pública, nao so em ^nntos, nas ain- 
da no Paraná o na Baía, ujjan d:) seu gPfltti nao era de, 
"esa, nns a serviço da ação desa.jrc^ndora do Parti- 
do Comunista, tendo de cert-i f^ita. ao se dirigir - 
aos trabalhadores, afirtiado que defenderia es inte- 
rejses dos Sindicatos, dentro e fora da^Lei". Tendo 
sido inticindo duas veses, por ofício, nno r>tendeu - 
ao  chamamento  da  autoridade  polici»!, 

Ol.O^.rj^i* - Ao inicio da Üevolução Democrática, fusiu dn cidade 
tornando  destino  ignorrído.^ 

07,04.19í»4 - Tendo sido ele: ento de proa do coiuunismo, na baixa- 
da 8í ntista, atuanJo COMO advogado de diversos sin- 
dlcatas e de outras entidades esquerdistas, teve • 
seus escrftorio, visitada, e diligencia policial,- 
tendo sido ali apreendido, ^arto material cceprone- 
tedor,   provindo  su;;  ação  2,ut)vers-V£1» 

09.04.15a4 - Teve cassadas, a procuração e representarão, p pela 
Sindicato  dos estivadores  ;3e Santosx 

07.0á.l9<»4»- Foi encerrado o IPM instaurado em torno das ativida 
des subversivas e comunistas no porto de Santos, Ig, 
vado a cabo por nnn conissaa do üficials da farinha 
sob a orientaçcc do Sr. Capitão dos Portos do esta- 
do de Sao rauJ.e) npr.recendo o mar finado como um dos 
indiciados. 

07.0S.19á4 - Pela MM. Juiz c'e Direito da 2a. Vr.ra Criminal deSan 
tos, ceve eoretada sua prisão preventiva, junt.ameji 
te com outros elementos subversivos. 

24.10.19*^. - Foi expedido, pelo Ml.^Juíz da Iq. vara criminal, - 
contra-raandado de prisão do aarginada (assunta rel^ 
éionado  com a   ^réve  de  ^eteribro  de 19*2). 

23.10.19a4 - Foi preso e recolhido ao Presidio Local. Prestou de 
poimento em InquéHto Policial e foi posto em liber 
dade,  em 7 de novembro de 19*^. 

02.12.19é4 -  Cie,-ou ao   conhecimento  da  Policia,   estar o  raar^ina- 
do pleiteando,indenizações  junto aos Sindicatos    a 
que servira. 

Elemento cora vinculaçoes com o P.C.B.   (Partido C©«u 
nista  BrasileiroJ, 

continua:  
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Continuação:   fêlh^s"/»" 

DANTE. LEO::ELLI 

29.04.1965 - Coi-icrme relatório desta data, foi detid©, de acor- 
do cora a ordem expedida j^elo Gorflando da I Hejfiao Mj^ 
litar, a fin de ser interrogado pelo nncarre^ndc tle 
Ii'M, que apura atividades do Partido Comunista Bra- 
sileiro. Na inesiaa. data, foi o epi^rnfado, encaminha, 
do ao Comando da ^raça de Santos, onde foi recolhi- 
do. 

02.03.19^5 - Encontrava-se presente no Tuatro Culiseu, quando da 
apresenoaçao, pelo Teacr» de /irena, da peqa "ARENA- 
OONTA ZU^BI", de origem subversiva. 

:íOTA:  Gwnforme invés ti ga-coos prooedidas pela D0P3,  em 4.11.1fé2 
fic,ju  con;;tatad'-»  sereia as  seguintes or.-janiaaçoes  de classe 
que se utilizavam  dos  servidos  do advogado ew apreqo: 

1-Sindicato  dos  Operários   nas ServiçOò  Portu.irlas; 
2-Sindicato  dos   Funcs.   na Adiainistração dos Serv.   Portuários. 

Enpre^ados   nas  Industrias Gráficas^ 
Industria de ííefinação  e  Distiliaçao  de  ietreleol 
Empregados  Ind.  Derividjs  do  Petróleo. 
E»>re^ados  em Tinturarias. 
Smiirsffadoa  ais Inds. Hatalttrc^LVMi^ 

3-Sindicato  dos 
4-Sind.  Ennre~. 
5-3indicatü  dos 
ó-S indica to 
7-Sindic;: t» 
Ô-S indica to 

dos 
d«e 
dos 
dos 

Eapre.^ados  na  Construção  Civil 
Marinheiros   (Delegacia). 

da M. rinha Me^oanteíDel) 
jantes). 

9-3indicato 
10-Sindicato   dos  ^'quinistaa  e  fo^uistas  da H 
11-Sind.   l-iii}íre.;-dos   nos òerviços   Bane  rios   (Si 
l2-.Sindicató   dos  Einpre^ados  erá Barbearias. 
13-Sociedades e urbanizações llurais do Litoral Sul. 
14-Sindic kto  dos Estivadores  (Con ^elheiro. do pt-ssoal    ue recente 

mente ocupou o advogado ,di£o;o sindicato), 
15-Advosado  ou Conselheiro  da  USOMS • 
Ite-Advogndo  ou Conr.elheirsj  do  Foru» Sindical   ie  Heb-tes. 

No ■esme  escritório do   advegade#em epígrafe,   situado  no ôfl 

Andar  de   pródio  nfi.S^ da  Praça  da República,  funcionavam mais  2 
(dois)  advog-dos^Arnaldo Rossi e Frederico Aflalo Filho,  na base 
de u*ia  organisação,   uir escritório comercial de advogada. 

V  I 3  Tü 

0 Delegado  de Ord 
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SECRETARIA   DA   SEGURANÇA    PÚBLICA 

DELEGACIA   AUXILIAR   DA T*0 DIVISÃO   P0LIC1 

SI/ZR. 
/ia •DELEGACIA DE POLICIA -DOPS. 

DA1ÍTE LEOIiELLI, filho de Danlncoo Leonelll e Kltla da ôascelçãd 
Leonolli, brasileiro, natural de lalvadot est. 
Bala! naccido em 18.Í.1923, casado, advogado. 

8« 5»1951 - Foi processado, na Baía, por crime previsto no   - 
tttt 121 do G.Pcnal. • 

11. 1,1952 - Gubocrevca manifesto oonclEnandg o povo da Baía a 
apoiar a c Ir., de consolidagao do jornal "0 Ito 
Mcnto% orcao oficial do Pas-tido Comunista dacfiel^ 
Bstado* 

6» 3.1952 - Conclanoa, poLi imprensa, o povo baiano a cenoar^ 
cor a Assembléia Geral da Gociodade de Ajuda a   « 
Imprensa Popular SAIP - de cunho comunista, 

dez. dol952- Distribuiu oartSes de Natal, nos quais solicitava 
cjuda financeira para seu jornal. 

1955- Teria sido processado, ainda na Bala, ceno incur- 
so em dispositivo da "Lei de Segurança Nacional", 
aparecendo como patrocinador de causas de conunl^ 
tas presos. 

1956 - Transferiu-se para o Paraná, passando a colaborar 
no jornal comunista "Tribuna do Povo",editado an 
Curitiba. 

15» 5#1956 - ítealisou comício em Curitib^. Assunto: anistia aa 
pia a presos pol.iticos| salário mínimo; ccngela - 
mento de preços. 

5. 8.1956 - Assinou artigo na "Tribuna do Povo" sob o título 
"A Liberdade de Imprensa e Indivisível". 

26.11.1956 - Distribuiu,  cm Curitiba, panfletos aditados pelo 
ore"o comunista. 

19. 6.195^ - Polo DOPS do Paran-' foi solicitado á conejenere da 
Baía anteceuentos politicos do "advogado conwnis- 
ta" Dante LoopeliA» 

19. 9.1960 - Jomparocea a to f as :iànifestaç8es a Luiz Carlos 
Prestes^ no Paraná. 

23. 9«1960 - Assinou, com outros ccmuniiita:;, manifesto sob o 
título "A Posifjâo dos Comunistas e o Problema da 
Sucessão r.stadüal". 

23. 2.1961 - transgrediu dispositivo do Dec.Lei k^'\5%Ao 51«*| 
julho 19 :2, determinando a piquetes de greve do ê 
Sind.dos Trabalhadores «a Construção Civil de Cu- 

empresa. 
abril-1961 - Transferiu-se para são Paulo. 
7. 6. 1961 - Participou pela primeira vez, de Assembléia Geral 

üctraordinaria rea-isada pelo Sind.dos Trab.In^s. 
Disti4ação o Refinação de Petróleo, om Cubatão,- 
para onde foi levado :,elo comunista Geraldo SilvJ 
no de Oliveira, im alentado discurso, deelaroa-sc 
futuro advogado dam ele sindicato. 
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SECRETARIA   DA    SEGURANÇA    PÚBLICA 

DELEGACIA   AUXILIAR    DA     7a«  DIVISÃO   POLICIAL 
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SZ/ZR* 
Í4a«DnLIXJAaiA DE POLICIA -DO PS 

30» 6*1961 - n nova assemlãlSia do Sind. dos Trab.Inds. do Dls- 
tilacfo e Refinaria do Petróleo de Cabatao, foi - 
apontado aos presentes como "ya esnecM^fo «« 
gDBBft 

1961 - Compareceu a todas as reuniSen do sindicato aèimai 
orientando os trabalhadores na parte que lhe con - 
petla. 

7 • lalttt - i3o periodo de 7 a 1/+ de Janeiro,  compareceu S. As- 
scnblcla Geral da Associação dos Lavradores e Tia 
balhadores Agrícolas do Litoral  Sul do Estado de 
BalhulOi  « JUiUiSj fazendo parte damesa qie pre- 
sidiu os trabalhos, ao lado dos mair. notórios co- 
munistas de BHltM e daquela região.^DlscursandOi 
fez um histérico do qie chamou a "ação dos grilei 
ros de Ribeirão Fundo* Onça Parda e l2lranBaH

f e 
das providencias tomadas pela AssociafS)• Exortou 
os posseiros a que nSo saíssem das terras onde se 
haviam instalado, e que as defendessem esn unhas 
e dentos e mesmo a bala* I cu:ta de suas^próprias 
vidas, instlcando-os a defesa coa a violência. - 
Aconselhou, ainda, os posseiros, a que nada assi» 
nas sem e nenhuma medida tomas sem sem antes consi^i 
tar a Associa$2b • 

29. ^.1962 - liovamonte em Juc^iá, na Associação acima referida 
manifestou-sü contra a fundação do sindicato da - 
classe, afirmando cjie coiuo associação, abranceriar 
maior nSmero de categorias profissionais e teria, 
assim, maior força para alcanç r-seu objetivo• 

25• 5»1962 - Participou da mesaquo presidiu os trabalhos da^/ 
Assembléia do .iind.dos Trab.na Inds.da J^stllaçao 

9    Ref.de Petróleo, impondo condições eu greve geralé 
fai 6.1962 - Teve participação ativa r.o movimento do Eorua Slft 

dical de Debates, movimento esse qie culminou^coei 
a eclosão do crege feral, de k para 5 desse mes» 

23» 6«1962 - Participou de comício promovido pelo gorum Sindi- 
cal c.o Debates, Ja co:.io advogado de 18 sindicatos 
e mentor das associaçSes camponesas do litoral» 

?• 9«1962 - Prestigio., o movimento jrc.vista do pessoal do   - 
S*i-1*T*C« 

10« 9.1962 - Foi indiciado m Inquérito Policial, Instaurado - 
para apurar as atividades subversivas do Fórum - 
Sindical de Debates, de seus dirigentes e dos sl^ 
dicatos a ele filiados. Relata.do em<w6.5»6!i, foi - 
peâlda, ao Juiao competente, a prisão preventiva 
do maxgtpBÚo e de outros clcrsentos envolvidos» 

,^•10.1962 - Tomou parte em comicic orgaJiizado pelos ccounis- 
tas de santos, sendo dos primeiros a falar, foca- 
lizando as greves realizadas pelos diversos sindi 
cates e atacando o Prefeito local» 

19.10»1962 - Por rãdjo, cosi nico^ o Delegado nopeclallzo.do do 
Ordem Política, da Baía, registrar o raurginado aa 
tecedentes politico-criminais naquele Estado. 
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2í;«10«1962 - Participou de reunião do Foriaa Sindical de Deba • 
tos, girndo foi focalizado o "bloqueio de Cuba p£ 
los EE.ulJ.% colaborcjido na CDnfecçS) .c nanifesto 
postorionaente distribuído» 

6«11«1962 - Ilonta datr. ora o nnreinado advoçado de Ik sindica^ 
tos de trabaihadorcL: o eonoülheíro do Forutn 3ln<Ii" 
cal de Debc.tcc G da união   03 Gind. da Orla Ilarx- 
tiina de Sontoc. 

16•11.1962 - Foi o presidente da mesa, na palestra realizada n \ 
sede do Jornal coa^nicta "Novos líucios!,4 durante a 
aiai discorreran sobrei Rússia, Cuba, fcrtido Co* 
nunista, Paz e outros ass-intoc pertinentes. 
Foi. neosc ano, o Patrono das Ligas Caaponssas de 
Tanícofa 

1963 

2. 9.1963 Pelo advogado Gilberto líar<iies de Freitas Guina • 
raês foi requerida, ao Juiz Corregedor dos Presi- 
dies e dos Delegados de Policia de Santo s uma or* 
dem de "habeas-corpus" on favor do narginado o de 

^nformado 
centrarem presas aquelas pc ssoas. 

5. 1.19CU - Qa ofxoio dirigido ao IHI» Juiz de Direito da Qaqok 
ca de Santos, foi informado que o marginado, alón 
de advogado de diversos sindicatos, e touboa, su}i 
verfeor da ordem publica. n5o so caa Santos, mas - 
alnoa no Paraná e na Baía, usando sou grau nao cm 
defesa, mas a serviço da ação desagregadora do - 
Partido Comunista, tendo de certa feit^j ao se â£\ 
rigir aos trabalhadores, r.fiimado que defenderia 

• os interesses dos sindicatos "dentro e fora da •• 
Itói". X«Dâo sido intimado duas vezes, por of£ciO| 
não í.tendeu ao chamamento da fuitoridade policial. 
Ap inicio da lievoluçao Democrãticai fugiu da cidâ] 
de, tomando destino ignorado. 

Tendo sido elemento de proa do comunismo na bniTfll 
da santista, atuando co:io advogado de diversos tf£ 
dicates o de outras ei^tidades esqu rdistas. teve 
seu escritório visitado, em diligencia políclal| 
tendo sido ali apreendido farto material oompro - 
u-.\:Gdor, prov.rindo sua ação subversiva. 

1. kV&k 

7. MM 

Teve cassidas, a procuração e representação, pelo 
Sindicato aos Estivadores da Sentes. 

9. k&m 

?• 3.196Í; - Foi encerrado o I.?.;■!. instaurado em terão das - 
ubversivas e ccxnunistas no porto de atividades 

Santo s< 
is da 
Portos 
cendo o marginado cano um dos indiciados.' 

?• 8.196!; 

24.10,196^ - Foi expedido, pelo 121. Juiz da Ia. Vara Criminal 

Pelo lul. Juiz de Direito da ga.Y.Cr:"-minal de Sal- 
tos, teve decretada sua prisão preventiva, Junta- 
raente com outros elementos subversivos» 
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23.10.196^ 

ll&. ÍEICGAGIA DE PQLia A - DO PS 

leu VaraCricliialj contra-mandado de grisão do mo£ 
ginado (asainto rclacion;il o oon a greve de sotea- 
bro de I962). 
Foi pCMO e recolhido ao Presidio local. Prestou "j 
dopoimento ea Inquérito Policial e foloosto en 2^ 
berdade eu 7 de novembro de 196k» 
Cicsou ao canhcclacnto da Polícia estar o nnrglna 
do pleiteando Indenizais Junto aos sindicatos 5 
a que scrvlara» 
Elemento  coc vinculaçSesaxii o P«C»B» 
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Santos.,    ,23 de putubjrpv- 

Ilmo.Sr. 

Diretor doPresídio 

Nesta 

Solicito de V.S, seja re- 
colhido nasse Presídio o Dr.DANTE IE0 
NELLI,  que deverá pessianecer em sala 
reservada por ser advogado. 

Atenciosaaolite. 

0 Del.Adjunto a k* Delegacia, 

- Antônio Carlos de A.Ribeiro 

fBBTOíO OR SANTOS 
Isoebt o pr^o Bdmã 

■■■-. 
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PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO 

^ REG. GERAL N." 10 DATA:...??.../ *w /, 

DELEGACIA I?....?^i«*« 

« j 

Oba.:     Estes   dados  devem  ser   obrigatoriamente  preenchidos, acompanliados  de  cinco   (5)   individuais  dactiloscópieas. 

Dante Lto4«lll   Sexo: !!»!•• 
Data do nasc l? / 1 / •...1925 

Nome:  
Vulgo:  
Filiação  (paiJ-tomimQZ.MomXlX  ...(mãe) .^piaja ...^ 
Cútis: ??*!•  Cabelos: llÊli  Olhos: ?.?.?*• _ 

Sobrancelhas: tÊÊÚbk.  Barba: tSBBh   Bigode: ÍSÊÊSí - 
Marcas particulares, cicatrizes e tatuagens: não -_ - ••  
Profissão:....advogado .....Estado civil:J563^*^? Nacionalidade: ÜÜ»  

Lugar onde nasceu: IIIXÍÉM instrução: ÊKtÊÊÊÊÊ - 
Residência:   (declarada) Av*Pres*Wll3Ont2105  
Motivo da prisão: P*MÍ&*SMimXZQZ)  Data :.H/....H/M.. Hora: Mt99.  
VíTIMA: Justiça Local: residência   
Data da ocorrência: / I9PÍÍ /  Há inquérito policial ? não „ 

Quer  a  Folha de  Antecedentes? .&8-8 Juízo Criminal do processo ou da sentença. -.*•  

HAVENDO FOTOGRAFIA COLOCAR AQUI 

Incurso nas penalidades da lei l802,de 5»1«55-Ifii de Seg•Nacional» 
U fotografias» 
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ATENÇÃO 

Mencionar no verso, notas e informações sobre prisões — processos — condenações — identifica- 
ções anteriores — lugares onde tem residido nos últimos 5 anos — "modus operandi" — lugares 
que costuma freqüentar — peculiaridades do traje — preferências pessoais — etc. — 

IMPRESSÕES    DA    MAO    DIREITA 

Assinstfrra do  identificando, Assinatura  da Autoridade, 

/L-C—-^  -VJ^      ^    'i 
■■=3 
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Prisão 

Na tarde de ontem, em diligen- 
cia levada a efeito no José Meni- 
no. Investigadores do DOPS pren- 
deram o advogado trabalhista 
pante Leonelli. considerado o líder 
intelectual do mQylmento de agi- 
taçào que se opèjava na Baixada 
faantísta antes da revolução. 

O reíerido causídico, estava fo- 
ragido desde o dia l.o de abril 
deste ano e, agora, após mais de 
b meses daquela data. retomou a 
nta cidade, onde sua família con- 
tinuava residindo no já citado 
bairro. 

Em declarações prestadas, Dan- 
te Leonelli disse que homisiára-sc 
"esse. PJ.^ em várias cidades 
do jgtefl^Hlo litoral do Estado. 
ir.solvenaMrta voltar a Santos 
onde satya ^pe^eria preso. 

Depois de qualificado, Dante 
Leonelli íol recolhido ao presidio. 

» Qante Leonelli 
m pelo DOPS 



% 

A ^ 

FÓRUM    DE   SANTOS        " If h       C) £) 

Cartório   do lfi.  Ofício  Criminal /C^   ^ 

CONTRA - MANDADO 

O Dr. PAULO RABELLO  EBIXBHU 

Juiz de Direito da la^    Vara Criminal da Comarca de Santos. 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem fôr este apresentado, 

indo por êle assinado, que não mais efetue a prisão de DANTE LEOHBLLI   -Dr»- 
brasileiro,  natural de  3alvador>E3t#   dn Bitlila,   com /íl  anos   do  idade, 
desquitado,  filho  do     Domingos  Leonolli  e  de Maria da "onclção Loo- 

contra quem este Juízo havia expedido mandado de prisão pelo crime de       exercer   atl- 
vldades  grevistas  contra a  SEGURAQA NACIONAL,  arts,   2^,  IV,   52,  ?£, 
120   e  13a,   da Lei n^  1«802,  de   5  de  Janeiro  de  19$3,, 

porque   • (greve  declarada em sotembro  do  I962),       pí^êíSHWVtxxx 

vjefecisyâfxfoaâêiefccxxxxxx    em virtude do haver sido, por despacho desta 

data, revogado  o despacho que  docretou  a  sua prisão  preventiva    no 

processo em apreço,#-.-.-.-.-,-.-,-,-,-.-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,_,-- 

Cumpra-se, sob pena de  desobediência e responsabilidade. 

SantgsTN 2l|   de        setembro de 19 6k 'N Eu,... «»-,..,-,-^-.^-.r-.,_,—, 

-J-yT- ^T*-*-**"^—£$/- i fcJL?25?:*Willa*evi. 

O   JUIZ   DE   DIREITO, 

 ^-^ zér. 
( Paulo Rabello Teixeira ). 

/ MOD. lO-F. S. 
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19              Agosto 
Santos, de -  

^ 

\ 

G\ 

- 

Senhor  Capitão. 

Cora este, tenho o prazer de encnrninhar a V#S. o in- 

cluso material subversivo apreendido no escritório do advo- 

gado DANTE LEONELLI a Praça da líepública, 70 e na residen - 

cia   de  RENÊ SILVA  á  Rua Borges  n.227,   nesta   cidade  e   que   in 

teressr-m ao IPM,  sob sua presidência. 

Aproveito  do   ensejo  para apresentar a  V.S.   as minhas 

CORDIAIS SAUDAÇÕES, 

p/ Delegado de Ordem Política e Social. 

a)_  Benedito Lellis, 

ente do  original por mim 

Agosto de 1964. 

,/Of.Administrativo,  encarregada do "SI"yios 19 de 



i 
I 

SANTOS*| 29 de Abril de 196/;. 

RESERVADO 

O advogado DANTE LEOKELLI,. que em companhia da es- 

posa e 2 filhos residia á Av. Siqueira Campos, 665 - 11Q - Apto 116, 

o faz, atualmente, á Av, Presidente V/ilson, 2.105 - 12Q - Apto 123, 

adquirido em nome da esposa HELENA WHITIEy FUCKS. 

DANTE LEONELLI, que atl a presente data não foi lo- 

calizado, encontra-se ausente de seu apartamento e escritório desde 

a tarde do dia 51 de março findo. Alom de um filho estudante (DOMIN- 

GOS LüSiELLI), nenhuma outra pessoa tem mantido co-tato com a família, 

a não ser uma senhora que diz ser da intimidade e cujo marido se en- 

contraria detido, que ali aparecera pela ultima vez acompanhada de 

um Inôivlduo também não identificado pelo informante (zelador Garcia) 

e que por este foram surpreendidos aos beiQos e abraços, cenas que me 

receram sua reprovação e conseqüente rétirafla da porta de acesso do 

prédio. 

- X X X - 



7* 

■.*-cr/ oLiir*c:^» 

i soculr, frr,:o os autos co elusos no   *• Dr» ü* 
Deleendo de Polida» fmeí corst r, Invro -ste ternio^ ^w^J^^ 
escrivão gtae o dntilosrafel» 

I 

acpeça-se Ordèo de  JervlQO a Subche- 
fia dos Invostlo-dores, a fin co locali- 
ae e T.ireser.te ■ esta Do:  j :Oia o Indiciai 
do EbSaU 

Santos, 2it d    abril do lOCh* 

0 2t0 W^GAPO UI3 P0Z2G2A, 

- De Lcilis - 

_ 

dota supra,recobl &?>t&á nutos. rii,    ^   i^ ' eacrlvno» 

^«rt^flco © dou fé h-ver cumprido OJ ir-a 3es sur:,co- 
so eilenln se vé« 

nantos,^ dá abril ^o 19^'u 
0 BscrivSOf) 

- E^CTíêÍIO Dutra - 



2 9 ^5 
W/F' 

XLbÚBk 

Ooriior nnc^rrocndo òa "ubchefln dos Investi    ■oToat 

A fio ã« atrxiot dotemi- do ^i^Jtils de Direi 
to da 2* f ra Crlijinal, no ^toeosao t0 1^5/63, OotGrisinaçSo 

ontlda no Ofíolo n« 3U9/Qit il li«jj.l9^t -cterr^iao 
'. "• dlll orei r no sor.tldo do local! r:r o fnzor aprosortar- 

se nectn  'felon' cia    ' : :: Lixrrxifo aávonado, eoc escritório 
o s>aça da Hepdbllcat67-Ct?  / dar| o resldArcla à  '•/♦"Tesl- 
donte •■il3on,'!.105:. B fia de oer Intorrocado,    uallfleado é 
identificado no processo aeioa referido* 

fiSKBAaflk 

Santos, cli de -bril de 19^^ 

0 . DO DB roLICI-, 

ito Lellls - 



3«rii©r Delecado: 

Em ntençco a Ordeia de Tervlço n» h/6l\9 do, 
2à do corror-tOi inforr.o a V.S. que o advogado BASfl IfiC- 

LI n^o foi snccn rado   er- e    seu escritório nem e'   sua 
reside' cia,  npura!~.do-se - ue o rceo o se enôontra foragido 
desta cidade, desde o Ir.íco dos iltiraos acon oclmsntos 
polítlco-mllltares,encontrando-se em lucar incerto e não 
sabido* 

I    Lost 27 de nbr'l ce 19^. 

-0 EncarregE dos dos Lnvesticadores. 

ví^ 
„     A êsTOTres da Silva - 

•Ai 



7» 

-^n nALiPTCA-^o   i-DinnT b** 

AOS ví.rra B SETE DIAIS DO í^S DE rátXft DB I-üL rro/E- 
•. I  u XíW! BàVA CIDADE DE '■•■:{r,    i   UAKTA 

DELEGACIA DE POLICIA, vm WA 0       DB DQH 

700 Bií:3ni?o L-':r.i,r:, DELEGADO ,   O:IGO i:c:Hino   DE 

SBÜC-IRGO,   AC  mSL AS^IIIDO,    :'COUTRANDO    D A   " T S    L 3 Q~ 
:; B L L I, QP lugar incerto e    3o sabido, detor- i ou a Autori- 
dad« rue se precedesse à : rALIFinA '^0 i: DIRETA do nes o,  atra- 
vés os dedos conatantes deste Cartórlo»co ferae abaixo especi- 
ficado: 

lía^l- DAIITE LECr^LLI 
NACIONA LID ADE: I Ü SILEIRA 
ESTADO CIVIL : HBSqfDSSIOD 
RATOR^IID-DE : DOR(I^hla) 
DATA DO IIATC.:    18.1.1923 
IDADBt 41 anos 
PILXA"7íO: Dor.insos Jeonelli e IkHi da Concel- 

çõo locnelll 
•      OFISSJTO: Advo.rdo 

Lün-R fm BXBR- ■•' 
CE tfXVXMSf      Praqa da RepubllcajRT-fí* andar 
RE3IDfi:ciAt        Av.I^osidente l^llsonja.lO?, 

E, nrda mais hnvando» nar.dou a nutorldnde encerrar 
;to cuto, fiue assln: coDl8o,eacrlyao quo o '   írlocrofel» 

AITTORIDADE 

.mo 



^ 

7« 

Aos vinte © sete dl:;a do Éb da    bril de nll nov«- 
cer.toa e seacortr! e   u^trr, rooeto os presentes   utos  -o Foriíb 
Criminal 8««to Co- rc., ::tr ves a 7» Tivl^no    :.licial» Hm 
const r, 1 VPO êíjte Nvaftg iBf        .^òc crivSo qu» 
o ojorevi. 

* 

I 

* 
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SANTOS.,  22 de Abril de 19&;. 

limo. Snr. Dr. L\.Q  Delegado de Polícia: 

LEVO ao conhecimento de V.S., paraef os devidos 

fins, que as 11 hs, da manha de hoje, n&  sede do Sindicatc] 

dos Emprega os em Estabelecimentos Bancários de Santos, á 

rua Hiachuelo n. 82 - 7Q andar, foi detido e conduzido a 

esta o indivíduo ANTONTC RIBEIRO FILHO (qualificação abai-j 

xo) que apresehtando-se ao interventor daquele sindicato j 

já pela segunda vez, pretendia, com o recibo que exibiu , 

receber os honorários do advogado DANTE 'LEONELLI ( Cr-f - 

100.000,00). Interpelado, por ocaS!i.Sió fltj iíüâ UtiUtínção, resj- 

pondeu trabalhar para o referido advogado, há dois meses e 

meio, em cobranças, auferindo desse trabalho uma comissão 

de 5 %* 
NTnNTn_RTT>iiilBa Tj^-H^ e natural de Jundiaí, - 

deate# Estado, filho de Antônio Ribeiro e Miquelina Ribeircj 

solteiro, nascido aos lk âe junho de 1908, com a profissão 

de ensacador de café, filiado ao sindicato respectivo sob 

o n. 256, achando-so aposentado polo IAPETEC há mais ou 

menos 6 anos. Declarou não possuir residência fixa, pernoij 

tando em hotéis onde os preços lhe sejam mais favorável. 

Atenciosas Saudações 

0 ENBARriEGADO, 

es Torres Silva - 



9- 4- 1964-   • 

Secundo  editais  publicados  nesta data,   foi  DANTE tfíÕNELL 

desligado  do Sindicato  dos  Estivadores,   sendo-lhe cassada 

a  procuração e representação que lhe haviam sido outorgadas. 



9.4.1964 - 

Segundo editais -u.Micados nesta data,   foi DAI 

desligado  do Sindicato dos  Operários  em Servi^os^PoctuiuilA 
■    ....   -   ■■    -■   ,. — If-inn^,,^,!—■■-■   -——~- 

sendo-lhe cassada a procuração e representação que lhe haviam 

S vlo outorgadas. 



^7/oíl 9     .       J-nolro 

Dr. Ilello Del P«rti 
;ito da Cmsrêí 

MÊSSA 

Sn atençuo ao ofício -i^^/ât,desse   cll- 
a Jul::o, U» V 1 - , ioc.nc 602/62), tG-:io 

a honra do iaforoar       . .o se^uinl- 
1 - c /oi, ;?AnTEJ^mLI> S1«B de ad- 

voiTadof I ccüiocido, taabáa, cono subvertor da ordem péb]^ 
co,   ."o só ai.         os, aas .-ilnda no tA|   ' 

2 - tem us.-.uo o ccu giaVi BÊn ao dofe- 
se: "o üesagregadora • ue c Ico Ccrü 

nlsta prociove nesta jpátrla,      .; :ida sob o sif;no ds Cruz   e 
construída pela voe .oeua nat^p os* 
«MipvoBtetenâe, ws alguns pontos, de        .ira Irreversível já, 
os v:>loros raòrals s Às,    M InflIiJüm o r.Gilior   de 
«•u oatirijaonlo cíveoj 

9 - -oi aprèsontudo a classe OiíOrãria 
de   -antost par G^MUX) SILVI?Í0 Dfi OLIV I    , colunista, oora 
curso de agita ^o^íelto a   üniao Sovlctioaj 

k - declarou, nossa oportunidade, ^ as- 
üe trabalhadores,   Ba Q :ta cidade, para âQ 

fen^or os Interesses dos sindi dos "dentro o fora da 
i^LL    . ^ ■— 

5 - não resta .dívld  . • 3    ue 
sido su                     3, uo esvazia de conteúdo o grau 

de fcich: rei, e «aaoêncla, em r—r.o do . ue torna-se corja 
cedo» de autoridade me:   '      11 Ínvoc'~lot cuando • cucado de 
crine desta ní^ture a| 

6 - em setembro de 1962, a pretexto de 
solldatíedado aos e^prag-dos 60 J,M.T.C.f m' & -■i5o.| 

iculou-se e   -ror.-.ovGU-se .        revê goval :1a san- 
tlcL Llngiu vários setores CQ    tividatíe, ii.clusivo, 
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uai olitlfl 6 Aa Laoato fla clfladof nnsj tudo»na 
ra-lic  IG, olí 'constitui."0 da isa gfwrno I c doc^ 
erótico'"        " itott I  l :, do Inspirado de        . !#, o> on- 

7-^o :& \âo paro 
a <5ov*. ' ^ • i-o oufrras colsoá, c :  '"3m 

•tos ís orocrr ■.?, cun.-Tfl no zlnocot 
ida ({06 CíUQB 'oo oa pol^drl-a, nlo:i'rio a vera5o da p3?i 

do lídores c:" Is e gugoriu vista disso fosse d#- 
c?e ?QVQ ao Ia do   r. ./o- 
Sdúo vO de; ' ■03"<2,l3.X13)í!! 'UO,>:utB 

:     'rio o fiueerlUj-igOj     vc . úc li- 
bres s ia e sugeriu  íUô.COSIO pi^otosto! fosso deflagrada a 

ivef foi '(fls«115);,'quôt nor volt   íêê ^O 

c: âfQBtâ ;-;í 12  Ui  ■ o> ox e ouviu ua 
discui'sc iihar Doutor D.M1BI .r e ti ba- 
."Ui dorcej-ueg o   r. "LI ccr.citou os Ib acros q   A 

•; to deveria astenCadô» 
porção 1: .      lícere dic-sls orer^sj .-UJ, fincll^ando, o   r» 
Daxite LeonoU íii'lrinOu r-üof

v ivo roí   L deriricradat cjio 
vocês /tiGiTon^í.uer iram",      c,   ue r      •      ta Loonell a- 
fimeu o 3osuliitc|rotlflc ;tá coasienado 
aciia;. .     .airan ou -ro ruolrr 
(.

:
.1í^125) {  'qucf outr ; uso d       1 v:   ,     -. soati- 

: os teab U: ocros !V frevo -orrilf foi o   /.,    io 
Loonelii    o«| -ili ' -ou,   mra 98   revlstaSf Qt» 
;•   •:■-.■•.. •■.   1 doverl   sev   i    tlda^ não ao   w oa §Bimrne n cio- 

■oo, . .Isío doe 3/ucrcs S1J> 

leais;    UQf -dores d- classe apo- 
rarla'1 os líderos slndlc ds .uo se roousavaa a ciderlr à It- 
«.^Ho tonl} ■. uef o s&ana ü :í: os trr~ 

oreai ntido d" su «  "       f    **$ vl- 
-iteíjçnr..-, -.o ' Íof   ae j' se tavia entendido cec o " r« 

Ollborto •■rokt do    * ilcal oiú- 
t»pr "l3«126v)| 

8   - 4 lídoros sir.dlcc:ifl fâr^ 
▼qrsr>o C li dorocjlr.suflados por D .'iUf 

'o prova o o   ' •JUla de Direito 4fl l* 
eft| tonâo eo vista B sravld- :i- 

of/expedira, n.-: uola o:-or!:urJLd-da, eont o» 

9Í /Y 
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FÓRUM   DE   SANTOS 

Juízo   de  Direito  da 2a,  Vara  Criminal 

Of.   Ref.  H.G.  Wò3. 

Em,  2 de S-tembro  de  1,903, 

Senhor Delegado, 

Tendo sido Impetrada uma ordom de 

"habeas-corpus" pelo Bel, GILBERTO MARQUES DE FREÜTAS GUIMA- 
RÃES, ©m favor de DANTE LEONELLI, _braallelrc, caaaôo, maior, 

advogado o JOSÉ ARÍIALDO ROSSI, brasileiro, casado, maior, - 

ambos residentes e domiciliados nesta cidade, solicito de V, 
S,. se digne determinar providencias no sentido de ser este - 

Juízo informado incontinento a respeito do alegado, juntando 

para   tanto  copia  autentica do  petltorlo, 
Aproveito  a oportunidade  que  se  me 

ofeéece  para  apresentar a V,   S,, 

4 
t 

■AMTO* 

Prototol» Q«rml 

■. 
\UnkÁjJ±JwL\ 

Cordiais  Saudações, 

0 Juiz  de  Direito  da 2a,   Vara  Criminal, 

- Antônio F,   Gandra < 

limo.   Sr,   Dr, 

Delegado  Auxiliar da 7a,   Divisão Policial 

Santos, r 

10.000 - G -  63 Mod. 30 - F. S. 
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♦ ■ 

rínformado pelo ofício n^ l.Z|00/63, 

de  que  os pacientes não se encon- 
tram presos e nem ameaçados de pri 
são,  encamlnhe-se ao sr,  dr.  kQ DE 

•LEGADO DE POLÍCIA,   para  que   se  dig 
ne  conhecer. 

1 

Santos,  3 itfemtòK^de 1963. 

•bantl- 
o''Auxiliar 

. %     fajb,    JjrrU u.   4) 
•* ^     •»•- 

RitMl»- 

y\ 

\ 

• : 

■&"' 

1 

s     1    '   '•     J /   •* 
■• • 

i-x :   \. 
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asâir29 isòos arültíári.ns da polícia» mas contra ordoa 
1 : lf «oaiicid-i d o  ruiüo cor. ":oj 

10 ■ deíitJ';rtèj i-v-ielr-r o B»X, L-.O-- 
!í'JúI '                         olici: i                ao, c r.-sdir               -..r, sa 

'■;ue M «sDonha esta Delcgnda, r.o estrito ctrr to do ceve», 
©> .ifífllc icosal- 

to  -rin^-li; ,Ú?-*lca G orolussl-. 
tMmte   oa raaSo da verdade j 

11 - rioc cutro lados MRfttM» i?ifioarnar 
.u^» €K iricnerlto aonoDianto, .V- 1 

I foi indiciado, :-'o .or lotoS 
di. uco» o   uo bar.- !■ 
se' io aMt-    rapocodlmesitos 

C - nessa   ocasião» a eflcocplof do ocorro» 
"elt: J foi  ílXtlBãâD duas vagQHT >nr  ft^f^fty 

nHo ntendOixo, on rnril: ueryo-crüiiniíiode^o cli o- 
r., ho irisieii^o caso,coco Jc fl<        N&nro 

1 Inlcl: tivr: Jo   lei-tórío   ú lico o, no cr' o do C 
oho judlcinl} 

13 - oao houve, ldndof 

.1 u^r cr odlda, r-t» «xpeí ' ofíclofs, Intlnrji- 
do-o, c rocendo, r.on- 
tl . 

'.Iio-fac dr ■ o 
• os soas raroteatos do    Icv c/ .^ cpüaido- 

■■":o,. 

-  ' Xellls - 
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t 
Exm5. Sr, Dr. Juiz de Direito Corregedor dos Presldioa e Dolegadoa . 
de Polícia da Comarca de Santos; //j 

DESPAOMO: D.R.A. Req. ínformaçffós a 

autoridade policial da 7a» Divisão Policial, 

p/resposta Incontlnentl, Stos, 2,0,1963 

Visto. 2.9.63.        (a) Hél10 Do1 Porto- 
(a) A, P, Gandra, 

0 BEL, GILBEHTO «ARQUES DE FREITAS CUIMARffES, 

adiante açsinado, brasileiro» casadov advogado inscrito na O.A.B, 
sob ns 11.531, e com escritório n^sta cidade de Santos, à rua Max 
tim Afonso, n9 78, 59 andfir, conj. 51, InTooando as disposições - 

/     constantes do §23, do art, 141, da Constituição Paderal, vem pedir 
uaa tfrdea de HABEAS CORPUS em favor de DANTE LEONaLLI, brasileiro, 
casado, advogado, domiciliado e residente em Santos, e JOSZCARHAIDO 

4)       ROSSI. igualmente braTí.leiro, casado, e advogado, também domicilia 
do e residente em Santos, 00 quais estão^a sofrer ilegal oonutran- 
gimento em sua liberdade de ir e vir, imputável ao Dr. Delegado Aj| 

/ ziliar da Sátima Divisão Policial, ora coatori 
2 que, na madrugada de haje, quando os referidos pro- 

fisionais liberais se encontravam à pírta do Sindicato dos Estiva- 
dores de Santos, onde prestam assistência queno seu Grau permite v 

quando, inopinadamente, forar/i cercados por policiais lotados na Sé- 
tima Delegacia, e conduzidos a um carro de presos, sendo certo  que, 
muito embora tenham sido procedidas, não 06  pelo advogado impetran- 

.     te, mas também pelo Dr, Derrose José  de Oliveira, Presidente da Sub- 
-« Secção da brdera dos Advogados, todas ao gestões necensrfrins, jtinto à 

t referida autoridade coatora, no aertido de que os dois advogados fos- 
sem libertados, nti aqui nic se obteve qualquer sucesso. Cosnta que 
os pacientes se encontram no interior do carro de presos, fato que, 
por si só, transcende nrbitra±iedade, dês que, dada a sua condição 
de advogados, não poderiam ser conduzidos em carro de prêeoB, e - 
muito menos submetidos a cárcere comum. 

Ocorre, airda, que não possuem culpa formada, e nem se 
sabe de que delito o~o ^ousados. 

A violência é  inominável, devendo cessar "est-imediato", 
para que seja restaurado o império da Justiça e do Direito, 

Requer, pois, o impetrante 1- 
a) Sejam solicitadas, de imediato, informações h  autoridade coato- 

ra, com prazo para resposta| 
b) caso sejam tais informações negativas, proceda V, Excia Instrução 
sumária,.ouvindo o dr. DERCSCE J0S3 DE OLIVEIRA, e dr, ERALDO JOSB 

FRANCEZE, que poderão prçstar informes ~àv respeito da coação a que os 
pacientes são submetidos. yf 

P, Deferimento, 
Santo» - 2 ÁaLlafitembro de 1^5i^ 

B 

-f 
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DANTE LEONELLI l'^^ 
Aáv^saá», procura se infiltrar em tjdos es movimentos onée vislu»bra )»o3:'i~ 

hiliéaáe áe, explorando a insatisfarão ée um£ classe, subverter a oriem. de 
Pmolde a,que qualquer protesto ensçje^pregação de fundo comunista. Assim, o 
vemos, ora cem posseiros de Juquia, ora com sindicados dos Carrjs Urbanos 
(SMTC) ou outros.  Todavia, onde mais se evidencia sjja interferência ó no 
Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Distilaçao e Refinação do Petró- 
leo, onde conseguiu, apresentado por Geraldo Silvino de Oliveira, se fixar 
como advogado da classe. Vale ntftar que ao pleitear tal cargo prometeu de- 
fender os interesses éMXXX  dos s indicados "dentro 5 fora da Lei" (RR. 207, 
do 7.6.61}. Participa, igualmente, de movimentos idênticos em São Paulo o 
no Rio* 



Santos, 17 de noveinbre d« 1962. w /    O 
ò 

RELATC5KI0 RESFJlVArO K» ■^^ 

Renlizou-ee np. noite rtr ontrn, nn  BRdo da ^ucurpnl do pcriodòâc 
"noviQe ruroe", una pales ra nobre o temaí1'^ bloqueio de Siba e sua» 
coi.sequehciafl". 

A palestra foi profvrrlda pelo nr. ^osê  Arnaldo Rossl, tendo *corno 
presidente da l^esa o dr. l^nnte ^eoneli, secretariado pelo sr, Renê 
"ilv-, 

0 teria sobre ^uba e os problenas atuais não foi abordado c ireta - 
mente pelo orador que antes tragou un histórico do Pnrtido üomi.nista 
na União ^pvi^tica desde a sua fundação até  a datr de hoje, faaerdo 
ura confronte con a evolução do "imporinlisrao" nos Bntaâoa Unidos. 

As palavras do dr. Arrildo Rossl, coraeçavara por expor que a ^-ussia 
via sofrido três agressóis"armadas, desde a fundação do Partioo diri - 

gido p0r Operários e carr.poneses, em 18, digo 1917, ruando ej.tão oe alia- 
dos estavam em guerra contra a AiMf.nha, na guerra que desenrolou-se 
entre 1914 a 1918^ dalé para a frente , com a im;>plantação do Partido 
Socialista na União ^oviática, os socialistas, dirigido por Lonine «sta- 
vam propondo a^Paz aos Aiemãee, e diz o conferencista que enquanto ca 
líderes da nação socialistas propunham-se a fazer a paz com as i ãos os 
soldados soviiticos a faziam com os p^s, deixando a linha de oonbate, 
deixando as fronteiras com os p^s. 

instalado o regime socialista na ^Hiseia, diziam os adversários do 
•Leninismo, que o partido se eafacelaria com o dedorrer do tempo, espe- 
cialmente os imperlalistas , que tentavam por todos os modos derrubar 
o regime de Operário» e camponenes então Émplantado. ^as, a força do 
regime estava se consolidando, e logo a seguir quando as forças imperla- 
listas tentavam impedar o avanço do Socialismo, nue ê  inevitável, Lanlna 
lutava contra ai forças imperialistas, enarabeçada por Trotski e seus 
comparsas que tentavam, a mando das forças imperialistas sediadas na 
própria União ^ovi^tica. l^o entretanto, nãc adiatna, digo. não adiantara 
a luta poia a vitória seria do ^ocialisno, ou seja do Partido Operário- 
car.ponesea. • 

As ngresaooeB n&Ttnd  sofridas pela U^lSo tíociítica foram s guerra 
de 1914 a 1918,^a revolta de inconfonúados com o regime, logo em seguida 
a sua irr.plantaçao, a mando da imperialistas, e a segunda gerra m .udial, 
de 1959 a 1945. l^esta ultima guerra, oa alemães invadiram território 
wasc , -até  as cercanias de Moscou, orérc o espírito guerreiro doa Sovié- 
ticos demonstrou màals uma vez que a união de povo opefário-campeonea 
salvavam o regime socialista, ergendo-se contra a ivasão e reprimindo 
a altura o ataq e sofrido pela União Sociética» 

A perda de vida humana, naquela ocasião foi incalculável , cerca da 
16 milhões depesaoas morreram pela luta .de libertação contra a invasão 
dos alemães, 

A par dessa lute de vida e morte do Partido Cominista, apareos o 
grandioso desenvolvimento do povo da União ^oviética, que em «penas 
■ Igune anos conseguiu o grani desenvolvime to de todos sabido, 
 ^a8» 0 ciue  í^0 podia deixar de falar nessa conferência era sobra a 
iaKaSBYria-  invaaão da üuba, pelos americanoa, qua tentaram desde prán- 
cipâó barrar o desenvolvimento de Ouba, após a sua libertação do Jugo 
imperialista. 

S ainda proaseguia o conferencista, sempre no mesmo tonu 
^or outro lado, oa lotados Unidos, tentavam- por todos as meios 

impedir que Vuha  creacesre, somo está acontecendo, Primeiro foi o 
bloqueio econômico, com a parallxaçao do comércio com a república cubana, 
de poia velo a Invasão, feita por mercenários treinados peloa Betados 
Unidos, e por ultimo a tentativa do bloqueio naval, também capitulado. 
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Kao obstante eespe tenta-tiTaB dos Estados ^nidos, quer diretaments 
quer indiretameiíte, o povo cubaro continuou no seu ritmo de desenvol- 
vimento, ainda rcaie que a^ora, alím da ajuda da Rússia, não mais envi- 
arão seus lucros para os Estados Unidos , Já que as firmas americanas 
sediadas em cuba, nao mais enviarão seus lucros para fora de Cuba, para 
servir de exemplo ao pvo brasilfiro, -ue não mais deverlo enviar seus 
lucros psr^ fora 6o  país. 

A propósito da invasão de- üuba, saV--sc que não serí possível, por 
muitos moti os, pois um deles I ooe se cs Kstadcs Unidos tentarem 
diretamente invadir a pítris de iidcl ^stro, o povo todo do mundo 
voltará a atacar os Estados Unido» contra a riilaçSo da Paz, 

O que nós temos^que ter «m mente 4  que a violaçÊo de ^uba, será • 
mesmo que a violação da Paz^ e o nosso obietivo I manter a paz no 
mundo todoi 

0 que a Kussia tentou impedir, e conseguiu foi a violação da Paz, 
poía o principal objetivo do ^ocialisgo é  a manutenção da paz, 

f*^0 :- r i™>  a paz foi mantida em uba, com a nso agressão por parte 
dos Estados Unidos, o que silva qualouer ameaça âe rova invasno p»r 
part dos americanos, 

Este foi o ponto ptincipal da conferência do senhor José  Amr.ldo 
ossi, qcu feu por fln a sua conferência para responder as perguntas 

do |IKí plenário. 
Perguntas foram for^mvladas pela platéia, mas o objetivo nunca foi 

conseguido pelo conferencista, oue era a palavra sobre a paz, como se 
sabe, a assistência era composta de c r'a de 62 pessoas, todos ds cultu- 
ra inferior e assim não era possível conduzir-se os trabalhos a contento 
do conferencistas. 

■t^ara finalizar o nr. Aguinaldo ^arques formulou uma pergunta, ou como 
que propondo uma luta pela Democratização do País, indo etê O  presidente 

força nao permitiu qualquer manifestação por parte doe adeptos da esquej 
da. B preciso, continuou o sr. A^ninaldo, eme a polícia seia cerceada 
desse poder discricionário pois assim nao há liberdade de expressão 
como permite o presidente da Repiiblica, 

0  conferencista ainda amoldava essas palavras dando mais realce nas 
suas esposiçoeft, pois como se sabe ê  advogado, e tem facilidade da pala- 
vra e por isso mesmo expunha com maio clareca o assunto. 

P^r volta de 23 horas deu-se por teminada a reuni~o. 
Estavam presentes as seguintes pessoas, que poude-se destacar, entre 

outros: ^urandir de Abreu, Eaz; ro Moreira, «anoel ^illvos re da Hlvs. , 
e outros que nec se pode anotar. 
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.'.tos, 6 do nov i-.bro de 1962 

Smúaor Dclog^do de Oráe \ticn. e viciai 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

SERVIÇO   DE   RÁDIO-COMUNICAÇÃO 
RADIOTELE;        MA 

Salvador     BA     414/2214 50 19/10/62 

Dr Ar oi do  Dutra 
4fi  Delpol. 
Santos 

1400 

50 pt Atendendo seu radiograma nr 645 vg informo  que  Bacarel 
EBnte Leonelli vg filho de  Domingos Leonelli e Iteria da Concei- 
ção rantas Leonelli vg registra antecedentes politicos e  crimi- 
nais nesta delegacia pt Melhores informações enviaremos pelo cor- 
reio^pt Squds • 

João Lourengo de  Carvalho 
Del Esp.Ordem Poli ti ca 
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^s Ref  

N'../..... 

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL / f   (7) 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA ~*J^Q>r-\S 

17 
Em..... .de.. .©.lituir» de 19. .$2 

Sr. Delegai©: 

Atecienà* a sua solicitação  contiia  em o Ba&ioçra&a NR 

645,   iô 11  â« correuta,   eu«&L.inho a V.Sa.  as  infsraaçSes    referentos 

yo  BAysai.o Dantt  Leoaelll. 

CofÂiaôs   ssuiaçtas 

U-l ourança ãa Carvalha 

Dela^aia Especial 

e 

ãO Iliu>» Sr» 

Arolüo Dutra Quarta 

Ii.D» Delegado &e Polícia 

SííIVTCS       -    G~o Paulo 

f 



Ref. 

N'.. 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Em. M. .de.. A^tlAfA ./T 

Senhor Del9f;ai«: 

Inforru* a V.3a,  que  a  sr. D^I^C    ^CIT^^I  6  preatusria- 
«o nesta Delegacia,   s«b n«  £653,   conatinie a  seu respeite  e  seguin- 
te: 

e 
Censta sau neme  antre   " Jeraalistas  f Intelaotusis Demecratas" 

que assinaram ua aanifeste  l,  «enclaxínàe  e  pív©  bahiane a  prestar 

e mais  «tire apeie 2  «ecpanha  áe Cet^oliáaçie  Ae   n  ©.KeEiente",   ír»Ie 

efioial áe Partiie Cenunista na Bahia  naquela   ípeca. 8ate aiacifes 
te fci puulicaie ne jornal seica roferiie,  ne dia 11 ie janeire áe 
1S52. 

Censto  sináa y^ries cartíes cem es  seguintes áizerea:  1952    Sai- 

Te       1Ç53.  A SOCÜD^ÜE DS AJUDA Á IfiPREIISA P-PULAR terá a  hon»« áe 

apresentar-lhe es tais sincerea vetes èe feliz Natal e S^cs  Festas, 

au£uranáe-lhe • a V.Ex«a.  Paitília  UIB neve ane áe Paz e Felioiáaáe, 

ae tampe te que pene «  sua valiesa  ajuwa  financeira  para «  Campanha 
áe reequipacente áas esquinas áe guaxaMiui  " 0 KCK&TQ", Ajr^áece 
Bel. Dante Leenelli- Presiáente. 

Ea 11 áe marçe áe 1953  a Dr. Gilberte Valente,  entSe Presiáente 
á« ©ráea áes Aáve^sáes áe Brasil, Seeçle áe Setaáe áa B?hia,  áirl- 

ffiu effcie ae Secretarie áe Segurança,  vasaáe nos  seguinte term«i: 

Sr.  Secretarie. D^anáe cuií(triir.ente à áeliberaçSe áeste Censelhe See- 

«ienal áa Oráeir áes Aávegaáes áe Brasil,   eu sessie (^ ante»    realiz.. 

á«  • afia áe instaair presesse áeierreute áe petiçle áe aáve^aáe Dan 

te Leenelli,  inscrite ne  ■ Quaáre áes AárefaáeB "  seb a»  5g5,  seliei- 

te de V.Excia.  as  seguintes inforiLaçSes:  a)  Se è rsfsriáe aáTCfiado 

est^ ser.cc  rrece^^áe cerne incurse ea áispesitire áa  " Lei áe Seja- 

rança  N-eienal  o quais  es  fates  que áeraa «rijrem ae preeeese;b)3e i 

reráaáe que a euteriáaáe pelieial que presiáe e inquírite saliente», 

ne ea-ie referiáe,  que e  fate &e patresinar,   o  «ár. Dante Leenelli,   ei 

come aávetaáe,  Mates áe^eiuunistas preses,  íaraeterizara-se cerne â- 

tiTiáaáe suspeita;.Antecipeáamente aâraáeçe a Y.Sxcia. as inferca- 
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infQTniMçUa aeioa solicitaáas,  aproreitani» a «pertuniáai» para r«a©var 
a V.Exoia.  cs prctestcs áe GtnsiáeraçSo  e apreça,  asa.  Gilberta Vaiai te 

- ■/1/52, o |«rMl aemunista " 0 Mai «*•?• yabliói | ^.,.. _;:..{,- aat«: 

SOCIíDADE DE AJUDA X L HU-JA POir^l". "Psl. presente estames eeavi- 

Aanie os sra. meiLures ia áireteria áa Secieáaáe Ae Ajuia A Iupronsa Pe- 

l-ular, iiroteres e oembres áes Cluues ia SAIP ie baitres, emprezas e 

setores profissienais, bem cerne, ajuiistas, leiteres e anJ-i-oa ie, M 0 

- MOiHW" a conparecerem à icipertante reuaiâío ie Assemblsia Geral ia 3tf$ 

SAIP, a realizar-se n© iia 7 ieste às 20|horas na reiaçSe ie ^ 0 Ktl :"- 

T©", Salvaior.e ie.ruarve ie 1552- aes. Dr. Dante Leenelli-Presiiente. 

i^ 19/6/955 e Bel. Licio 31ey Vieira, Dele^aie ie Oriec Pelitiea ie 

Istaie ie Paraní, iirisia ao Snt2© Dslegaieu ie Oriem Pelitiea ieste 3a-| 

taie, o eo-uinte raiiegrai^ai Solicite ebsequie presaie colega v4 icfor- 
nar sntece entes políticos ie aemunista aive^aie BtARU BBtNSLLI v na- 
tural iesse Estaiept sis. 

fia 12/3/953,  o  jornal comnista   H  0 KMMAU",  publicou uma neta cem 
o seguinte  título:" P:;C7ID^,:JTAS DA OilDEM DOS ADVO^DOS  JT: DE5EZA DO 
^DVO^^Dü  DAjÉrü  ^OIT^LI". 

Ea 11/33/53,  e vespertino  " a Tarie",  publicou ui^a nota com o  titule 
se«uinte:   -OS  PAIKBIRIM DA PAS^IUT^    /    PCiPA     D.     G.^      DOS  ADV03A-D 
Dui". 

Devo esclarecer, que n&o encontramos ne seu prontuírie,  a  cípia ia 
resposta ae efíoie ie Presiiente ia Oriem ios aivogaie. io Brasil,  secçí 

ie fistaie ia liahia, nem outro qualquer ieouii.ento que nos capacite  a afJr 

«ar ter e aiv9e£aie Dante Leenelli, naquela  opertuniiaie,  siio, preeessa- 
ie per esta Dele-acia,  conforme  eomunioaçfio sua àquela Entiiaie. 

Consta ne seu prentua'rio,comprovantes ie ter eiie assinante ios  jor- 
naiB Ei-^Cmç2:0,"V0^  OiLRXl-OA- "0    ; DI^TO",   tôios  oonunistas. 

Consta ne Cartório ia Delegacia Auxiliar que D.nte Leenelli, aive^í- 
ie, filhe ie Doü.inges Leenelli e ie D. Marlt.ia CenceiçSe Dantas Leenei- 

li, foi processais por crime previste ne art. 121 ie C^iUe Penal Brasi- 
leiro^ Aciiente ie veículo) cujos autos foram reaetiios à Justiça em 
8 ia maie ie 1551. 

Salvaior. 17 ie  outubro' ie 1562 raaor. 17 ie  outubreí 

VL,!'©: 

ÍIIB , „.. ^;   D(3:^A   -   i::v. N. 200 

3èl, JoSe Lourenço^ ie Cctrvalhe/^ 

Dele6aie üspecial ie Oriea Pelitiea e Social 
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Estado do Paraná 

N." 138-V.B,-* 
T5 

Curitiba,  ia de outubro    de 1962- 

Chefatura  de  Polícia 
D3LSGflrifi DE   OFDEM POLÍTICfi  E  SOCIAL- 

óc/^ 3 
Senhor Delegado: 

Sm solução áb radio de 30 de setembro findo, 

tenho  a  satisfação de encaminhar  a V.S,  copia dos assentamentos 

referentes ao advogado comunista DANTE LEONBLLI,   constantes do / 

fichrrio desta Delegacia, 

ATENCIOSAS SAUDAÇÕES 

NAI^IUR  PTíINCE PABANÍ- 

DELEGADO  ORDEM POLÍTICA  E SOCIAL. 

DR,   AFiOLDO DUTRA 

D,D. Delegado de polícia de SANTOS     =     S.   PAULO= 



% CHEFATURAÜDE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ V 

DELEGACIA   DE  ORDEM  POLÍTICA  E SOCIAL 

Informação solicitada peü.a  DBLBOACIi  DS POLÍCIA  E SOCIAL DE 

Dr, Dante Leonelli, advogado,  raelitante no meio 

Sindical no Estado do Paraná,  a^receu no Estado do Paraná,  no ano de 
• 

1.95^, foi colaborador do ex-jornal Comunista Tribuna do Povo, editado 

era Curitiba. Dante Leonelli,  era ura líder conunista  era nosso Estado. 

ANGTAgOSS^BXISTS^SS KQÍQfP+S^ 

15/5/5^:- Conforme requerimento dirigido ao Chefe de Polícia,  o fi\- 

chado requereu era companhia de outros elementos comunistas, .a realiza- 

ção de um comício na av:  João Pessoa, afim de ser debatido os problema:! 

da Anistia Ampla aos Presos "Políticos, Salário Mínimo e Congelamentos 

dos preços, de gêneros alimenticics. 

,5/3/5^:- Era companhia de outros elementos comunistas* consta o nome 

do fichado, como sendo assinante de um apelo aos patriotas e democrataijn 

do Paraná, com o seguinte tópico: "A LIBERDADE DE ITTHSNSA á IT:DTVI3I ..| 

VEL". A qual saiu publicada no Jornal Comunista Tribuna do Povo. 

Era,26/11/57:- Consta o nome do fichado entre outros elementos comunis- 

tas em ura panfleto distribuido nesta Capital,  como sendc rador 

Ido Jornal Comunista Tribuna do Povo. 

■pj''/'/-":_ Vni  solicitada  informação do fichado à Delegacia   de Ordem 

Política a Social, a pedido da Delegacia Regional do Trabalho^ foi in- 

formado o que consta acima  já referido. 

'   ,19/9/608'- r   bichado esteve presente era todas as manifestações alusi" 

vas ao líder comunista Luiz Carlos Prestes. 
- 

Em, 23/9/60:   0 fihcado era companhia de outros elementos comunistas, as- 

sinou um manifesto,  com o seguinte tópico:   "A POSIÇÃO DOS CC 

E  0 PROBLEMA DA  SUCSSSKC ESTADUAL". 

,,23/2/61:- Participou do co-nício realizado na Praça  Czorio, pelo Siní 

dicato da  Construção Civil. 

Em,29/5/6l:- 0 fichado determinou a ura piquete da greve do Sindicata 

NADA   SE   i;s( i;i:\ I;I;ã   NESTA   MAKGEM 



CHEFATURA DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ 

DELEGACIA   DE   ORDEM   POÜTICA   £  SOCIAL 

^ 

Informação solicitada p&K continuação - fls.2 

dos Trabalhadores om Construção Civil, que colocasse no portão da fir- 

ma Irmãos Thá, sita à Av; Oetulio Vargas, A Bandeira Nacional, a qu; 

adiria a entrada dos trabalhadores e dos proprietários ao serviço, 

Dante laonelli, com essa determinação transgrediu o dispositivo'do De- 

creto Lei nfiZi.5^5 de 31/7/hZ:  Participou intelectualmente da Greve do 

ireferido Sindicato, a qual durou três dias. 

, h/Slt-  0 fihcado transferiu residência para a cidade de São Paulo, 

Io qual deverá trabalhar no escritório de ILDELIO T^HTINS, Praça da Se, 

nfi383, Mandar, fone 35-98Z;0» 

Sm, Ifi de Outubro de 1.962,- 

«Sei: Namur Prince Paraná= 

Delegado de Ordem Política e Social» 

1 

^» 

NADA  SE  l-;si ;:í.\ í:I;.\   NESTA   KAKGEM 



a^ 

i* 

-*>Cfl IA AUT^TICA   :■>   ■ "'-     ■: ib 
IQP^ )LÍT1CA g 8QC1 GHaF.^TanA OS 

íblepia da Ghef atura ci« ' olícla do listado do Paraná, 
FATURA DB POLÍCIA  DO 3ÒTADO DO PARANÁ Delegacia de Ordem Polítl 

oslil. Inforraaç^o solicitada pel ri ORD ii- 
TIC ,~ DT. Dante Leonelll, advogado,rllltante 
no nelo Jindloal no iintado dr.    araná, apareceu no listado do ^OPJí 

na no ano de 1956, foi colaborador do ex-jornal colunista Tribu- 
na do , editado eri Curitiba» Dante Leonnllly era um líder CQ 

munlsta e: nosso ditado, ..iiOi-A'Ds^ j^iaTiSirrEG HA D.O.-.8.>- iSm 
l^.5•^6:-conforme requerirc: to dirigido ao Chefe de Polícia, o - 
fichado requereu,e-- companhia de outros elementos eorriunl Jtas,    a 
realizarão de um oc»iíclo na   >v,. João Pessoa,  a fim d© ser debati 
do os problemas da anistia ampla aos prôsos políticos, salário - 
aínimo e éonríela:ev,.to dos preços de gêneros alimentícios. Sm 5»  • 
565- ei couparihla de outros elementos conanistas, consta o nome 
do fichado, cor-o sendo assinante de um apelo aos patriotas G de- 
mocratas do Paranái com o seguinte tópico:"A tlDSRDADB US I 

.   í' L".   .   ;ual saiu pubUcada no Jornal Comuni ri 
buna do Povo» Km 26«ll«57!-ccnota à nome do fichado entre outros 
elementos co-nunlstas c panfleto diütribuldo nesta Capltnltca 

o sendo colaborador do Jornal Conunlsta Tribuna -do Povo» Era 6#6# 

59i-fol solicitada informarão do fichado à Delegada de (5rdem Ta 
lítlca e Social, a pedido da Delegacia Regional do Tr:.balho; foi 
informado o rue consta acima já referido»    ISm 19«9«60s-o fichado 

ihla de outros'elo-entos comunistas, assinou um manifes- 
to 609 o seguinte táplcot-^A ro3ic?( jtSMA. 
DA                                 L". Sm 25«9»6C: o fichado,en companhia de ou- 
tros elementos comunistas, assinou» manifesto co m o seguinte 
toplcO|dlgOj esteve presente era todas as manifestações alusivas 

líder comunista lul io:> Prestes» íim 25.2,él: o fichado d£ 
torrinou a ura piquete da greve de icato de. balhaderes aa " 
Construção Civil, ; ue colocasse no poetao da firma Irmãos Th«,3(i 
ta .Getulio Vargas,  a B.ondeira Nacional, ■   -;uai impediria a 
entrada dos trabalhadores e dos proprietários ao serviço» Dante 
Leonelll, com determinação tal, transgrediu o dispositivo do Da- 

o lol nBá.5^5,de ^1.7*ii2: participou intelectualmente da grs 
a referido sindicato, tal durou três dias» Em h/Cl'.o ficl^a 

nsforiu residência Io, o qual deya 



dovcrá trabalhar no escritório do IJàíSíLK. ,    m ••   da * 
iidir, fon«!-35-98^0• tm 1^ de outubro do igfe, 

'1. ranõi   tlnce Poraaá» Delegado de Ordem   'olítloa e Sfl 
olal. ajai» continha e referida. InforoaçSô para aqui fiol 
e intofral-ijente transcrita por nla Q3-?rlv5o que reporto e dow 
f£# Dada e passada confo! osy aos onze dias do TDôS de 
outubro de r.':ll novecentfl to. o dois» Bu (^*SsOC&^>^* 
OJcrivSo   UG . ilo r 

-> 

tcs|ll de outubro de 1962, 
0 2;fi J^elegado de Polícia» 

-   roldo ftjtra - 
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fflMCte TO DQ DQ   -AB/^^ 

^jíena da Chefatuía d« "olícla dp i^^tado rnnn^Ciqi 
FATURA DB POLÍCIA ADO DO PAHAK^. Delegacia de Ordtm r^olítl 
ca c Social* Inforoac' licitada pela ] Ll- 

.- Dr. Tante loonelll, advorr^o,~llltmte 
no aelo v-lndloal n.' Zc ú:    aranãf aparece; atado do :''ci£ 
ná no ano de 1956, foi oolafcorador do ex-jornal corauzílsta Tribu- 
na do    o.o, e -* ec Curitiba* Dante Leonelll,, era UQ líder ofi 
•ai* 'todo. ,.I;P-.I:A r D.Q- ■«^- ^n 
15«5«^^t-confora» reqaerlmer.to dirigido ao Chefe de iolfcla, o - 
fichado requereu,e^ co^pa;Thla de outros elementos comunistas,    a 
realização de um comício na Av. João iessoa, a fira de ser debati 
do os probleoae da nnlstla ar:pla aos presos políticos, nr;l'rlo - 
mínimo e dongelaniento dos préçoe de gêneros alinentíclos. aa 5.8. 
56:- m companhia de outros elementos comanlstas, consta o noa» 
do fichado, como sendo assinante de um apôlo aos patriotas e dé- 

. moer atas do roraná, com o seguinte típico: f'A  E c^g 
1 saiu publicada no Jornal Coounlata Trl 

buna do Povo. aa 26.11.57í-conata ô nome do fichado entre outros 
•lamentos cçnuniatas M um panfleto distribuído nesta CapltalfCji 
ao sendo colaborador do Jornal Conunicte Tribuna do Povo. ás 6.6. 
59t-fol solicitada InformaqSo dó fichado à Delegada da órdea ia 
lífcica e -Jocial, a pedido da iJclegada Regional do lhoj foi 
informado o rjue consta acima já referido»   fim 19.9.OO:TO fichado 

cotipanhia de outros elementos comunistas, assinou iwmanifes- 
to        ,- iagolnN t^picc:-" CCíOTíI^TAS :; o PROBOSMA 

DA SÜCSasXi          OüAL". En 23»9»60í o fichadotem companhia de ou- 
tros elenentos comunistas, assinou ia manifesto co m o seguinte 
to^ico#dlgOt esteve presente .em todas as manifesta-Sos alusivas 
ao líder comonlnta lüiz Carlos bestes» Sm 2^.6ls o fichado cfc 
terminou a um picjnete da greve -do  ündicato dos Trabalhadores em 
ConõtruçSo Civil, ; ue colocasse no poetSo da firma Irmãos" Thã,sl 
te a Av.OettSllo Vargas, a Bandeira Hacicnal, a rual impediria a 
entrada dos trabalhadores e dos proprietários ao servido*        ■';o 
leonelll, com determinação tal, transgrediu o dispositivo do De- 
creto r«i u^.5i£9de 51«7.1i2: pattlcipou intelectualmente do grfi 
va do referido sindicato, a qual durou três dias» Em k/6Xto ficha 
do transferiu residência para a cidadã de sSo Paulo, o qual devft 



devera trabalhar no escritório de ILüiSLlc da 
nfc ^83, Uç r, fone:-55-98ZiO. Kn 1^ de outubro de 19é2, 
'l. K rince Param. Delegado de Ordeo i olítica e 3fi 

oiál.   ' Hada mais continha o referida informado para -iqul fiel 
è 2 iLmente transcrita por mia es^rivSo oue refjorto e dou 
fl. Dnda e passada confor 33, aos onze dias do mês .de 
outubro de mil novecentos e se ■ Q dois» ai    ^jfloCC^c-f 
escrivSo oue o daetlio- rafei» 

,11 de outubro de 1962» 
OM alegado, de Policiai 

roldo Dutra - 



Dante Leonelli sobre os posseiros de Juguia: 

Oficiais de Justiça 
intimados pelo Juiz a 
cessar os abusos 

s 

.Conatliuido dtftiisor de  Bu- 
rlco   Lopea,  Henooh   Rlbtíto  de 

■Franca   e   Claiullno   Gonoalvi 
,,   ,,,,■,;.:;•.>   efetivanent*   dc«- 

. e os demalf sob acfto 'i1-- 

,.n,':IC::IS,   impetrei,   atravéa   «'o 
.lu;/. - üa i* Vara, Sr. 

,, ...   uoura Mala, as me- 
vcls.   disse 

.1 ranortagem •> Sr.   D      e  i  • ■ 
nelll,      reaultando   dlaao   "   se- 
tuinta   di • auto- 

■   a,    ,i      Ir 
nhores   otlclals   de 

. a, ricando deade li dito que o 
mandato   deve   l 

ia      da 
io  Incidi n- 

te do o». 11 rf.i". 
Com   eaae   Importante   docu- 
  dirigir. 
amanhi   a   JUQI i    iolld- 

do  local   no  aentldo  de  os  oíl- 
, ,    ., ti maram   oo. 

nhacii deapaoho   J">"- 
,:..i, caasando    de vez com    as 
ameacaa aoa i" 

■   qua   CIQUC   bam   clara 
a mon entoai Io - -  pi ca- 

nilvogado 

trnballilí-la  —   •'•   neceasárlo  no- j 
tar   que  corre   perante   o   Juizo 
da   2.a   \'ara   uma   arâo  de   ma- j 
nutencão de posse proposta por 1 

miro      de   Barros   Atayde 1 
contra Joaquim  Carvalho e Fa- 
tanda  Batadual, Ora em  fase de 
Instrução,    ainda    pendente    de 
julsameato 

NO    .-urso    do    referido    falto, 
tol   constatada   certa   lno\ 
que  deu  orlsem aoa artlgoa do 

. .Io,   acolhidos   por   a<iucle 
Juiz.,   .n.ira   rcslauraçilo   da    •*■ 

0   prlmll Iva   da   coisa   lltl- ) 
gloaa,  com  o  deaalolamento de 
um   ,:;II.M,(1:I   ni.'i:ah.   do   i:>.'|iarta- 

ile    ImUração   e   Coloni- 
da    Societária    da    Agrl- 

,    Sr .   Ni Rti r  [aalaa  l.niz, 

Sr. Danle Leonelli 
advogado dos posseiros 
de Juquiá: "Oficiais de 
Justiça exorbitaram de ', 
suas funções. Juiz da 
2.a Vara determinou ■ 
suslação  das ameaças". 

que   se   havia   inalalado  cm   de- \ 
terminada   área   da   gleba   em f 
lÜlLi..". 

OFlCI ti*   DB   .li MU. A 
BXOBBITAH   UAS 

) l NCOBS 
"Bntratanto, no cumprimen- 

to do mandado Judicial em ío- 
epi cuja execut&o »e jeveria 
limitar,   à   tinalidade   aepi 
ca do ateiuadof com ezeluaiva 
desocupação do referido guar- 
da-mata, os oflclaiB de Jusili.a 
daquele Juizo vCm, todavia, ; 
com a força requialtada antea- 
menle para aquele firo. exorbi- 
tando do suas funções, com 
ameaças descabidas e ilegais a 
todos os posseiros da ri 
d© "despejo" imediato e com- 
pusúrio de suas terras e ben- i 
feltoriasi o Que vem acarretan- 
do como se sabe, a revola ge- 
ral de numerosas famílias de 
lavradores, que se encontram 
llicllamcnte coagidos por tais 
ameaças. 

Kurico Lopes foi eíetivamen- 
te "despejado", com toda a fa- 
mília, de sua posse, emiuanto 
os demais foram compelidos a 
deixar "imediatamente" seus 
"ranchos1*, abandonado as ben- 
feitorias realizadas na terra, 
lavoura de arroz, banana, etc. 
.Meu constituinte Henoch Ribei- 
ro de França teve seu "despe- 
jo" iniciado com a retirada de 
mais uma "viagem" de telhas 
que se destinavam íi cobertura 
de sua nova realdSncla "a pos- 
se cm que reside' 

illlllM   U>    DOS    ABI SOS 
"Meus   constituintes   Ignoram 

os  nomes  dos  oficiais de  Jui-ti- 
.,a     Incumbidos     da   dlllgíncia, 
mas podem afirmar que os me». 

mos  estavam mui.Mos   de  man- 
dados   daquele   Juizo,   001 
.;,   reqnta Itada t   . ■  ■ •     ia  A\I- 
ziliar  por oficio sem numera de 

i  u..  corrente míi ■ 
Bssa a raz&o pela qual re- 

clame] contra ns ezceSSOS vc- 
ríii-ados no cuniprimem.. do 
mandado Judicial em apreço 
solicitei ao Juiz da í.a 
a adoção de medldaa necess&rlas 
em virtude da referida exorbi- 
tância doa oficiais .i.- Justiça 

adoa  para {i dillg' 



tantost 2 ie dezecbro de 1.964. 

RELATCIJC  K: SERÇAIO RpJ 20 

Chegou ao ncepo conhecinier.to qua o bacharelEante 

Leoi.ellij ex-advogaát cir.dic-.l está v-rlltcordo j.ur.lo ace H»- 

dicato», inder.lsações, pelo eeu afaetamento, embora o reaaerc* 

cento dce contratos de trabalhos, tenhait sido ocasionadqp,pèio 

aoviaento revolucionário de 31 de cerco e a fuga desta cidade 

do referido bacharel que era ligado ao Forun. Sindical da Deba- 

tes.Ultio-arente, ap6s presaioncr os Sindicatos de Cubatão, vol 

tou suas viataa para a Acaociaçao doa ^crvlderes Kunicipaio da 

Santoa, exigindo do seu interventor Abel Gacrair.er.to salários 

profisfionais, referentes aos meses de fevereiro e março do 

corrente ano, a Cri  ?C.GOO,00(Vinte IU1 Cruzeiros). 

X-X-X-3C-X-X-X-X-X-3C-X 



** 

# 


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2013-03-07T08:26:16-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




