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ASSUNTO: LINDUARTE NORONHA DE OLIVEIRA 

ORIGEM: 

REFERÉNCIA: -x-x-. 

AVALIAÇÃO: A/1  

DIFUSÃO ANTERIOR: -x-x- 

DIFUSÃO: 58/06 

ANEXO: PRONTUARIO DO NOMINADO 

LINDUARTE NORONHA DE OLIVEIRA, Jornalista e Cineasta, trabalha 

do ;) serviço d') PARTIDO COMUNISTA, em um concurso de reportagens 

fotogrgficas, em 1956, instituido pelf,  Embaixada Polonesa e reali-

zado em RECIFE/PE, obteve o 1Q lugar, tendo como premio uma viagem 

a VARSÓVIA. 

O nominado retratou os bairros mais humildes da cidade, com as 

mais precgria.7 cendições de vida. Nas suas fotografias procurou 

destacar o quadro de misria em que vivia uma boa parte da popula-

ção brasileira. 

O objetivo do seu trabrlho era atender aos interesses do PARTIDO 

COMUNISTA. 

CONfl  



; 7 2 7/(8,  4- 

N OME: LINDIJARTE NORONHA DE OLIVEIRA 

FILI AC AO: HERfCLITO CARDOSO DE OLIVEIRA e IRACEMA NORMIHA DE OLIVEIRA 

NATURAL DE: PERNAMUCO 

PR OFISS AO: 	JORNALISTA E CINEASTA: 	 = AGITADOR := 	PARA I FIA 

HISTÓRICO DATA 	FON1E 

06-04-71 

- Recebeu a quantia de 2$ 450.000 do ex-:eitor da Wiversidade 
raiba %RIO inCIP RNtTO, para realizar uma viagem Russia.- .-
- Foi nomeado para Reitoria pelo ex-Reitor Mario Porto.-x--- 

(INF : 58/65 do 	• do Min. da Guerra)  

ARE/SNI 	Data de Nascimento: 24 de agosto de 1.930. Estado Civil: 
Solteiro.Residencia: Rua índio Piragibe, 12Q 83 -João í 
Pessoa - Pb. Em 1960, foi o elemento de ligaçÃo entre as 
Associações de Lavradores e TeaSalhadores Agricolasscom 
raio de avo que se estendia ate o interior do Ceara. 
A 1% Diretoria da Associação de Lavradores e Trabalhado 
res Agrícolas, com sede em Sap0;-Pb., era constituida de 
elementos agitadores e subversivos como: Severino Alves 
Barbosa - Presidente; Jogo Pedro - Vice-Presidente; Se-
varino J9se da Silvao.Tesoureiro e outros elementos que 
naquela epoca 'riviam agitando a Zasa Rural. Em 1956, 
ntm concurso de Reportagens Fotograficas, instituído / 
pela Embaixada polonesa e realizado em Recife-Pe.;  obte 
ve o 1Q lugar, tendo com premio uma viagem a Varsovia e 
uma certa impartar,l,cia em dinheiro. Linduarte Noronha / 
conseguiu o 19  prendo com o grande ndmero de fotografias 
tiradas dos humildes bairros da cidade que tinham as mal;  
pvcãrias condições de vida, retratos de verdadeira mi-
seria onde se destacam fotos de pessoas semi_nuas, mu-
lheres e crianças ,esendo siris, bem como deitadas ao 
relento em plena na publica, inclusive hospital de,tu-
berculosos, leprosario e outras parles deprimentes a mo 
rei brasileira. de ressaltar que esse reportar e radi 
amadorista, pelas condições da arofIssgo, tem acesso fa 
cil as corpora~ militares, as quais ignoram a sua a—
tuação a Serviço do Partido Comunista.. 
Em 1961, foi comtemplado com a quantia de Cr$ 450.000 
pelo ex-Reitor da MB Or. Mf;rio Moacir Porto, dr, qual 
era funcionaria e nomeado pelo referido Reitor, vana re. 
alizar uma viagem a Russia. Em 19621  como funciNnario 
da Reitoria da UFFb, compareceu no mas de junho, a uma 
orcposição sovietioa no Rio de Janeiro, como representan-
te da Reitoria da Parafba, tendo no seu regresso afirma-
do nesta Capitsl, haver adquirido naquela exposição, uma 
modernísaima maquina de filmar pelo preço de Cr4 	 
1.700.000,00 (Hum milhgo e setecentos mil cruzeiros). / 
Consta no entanto que a referic,la rulicuina foi oferta da 
chefia da Expolição Sovietica a Reitoria da Paraíba, / 
sendo a importancia acima referida recebida por Linduar 
te Noronhae que seria distribuida com a direçao do PCB 
na Par 	. Nesta poca foi nomeado para Diretor do De-
partamento de Divulgação e de Propaganda da Reitoria da 
Universidade da Paraíba. Em 1965, foi nomeado pelo eu-
tio governador do Estado para um csrgo panca. Em 196 
requereu ao Comando do 15* RI a copia da filme Aruanda, 
de sua produção, apreendido durante a Rwroluçgo de 1964, 
cujo filmo o Comando do 15 RI enviou a ?á RM, onde se e 
contra.(Oef.Ficha Registro nQ 761/Pb.-SNI/ARE 

Continua... 

min. Guerra. 



.ffira 411•11••••••11111•01. 

DATA FONTE 	 HISTÓRICO 

- O nominado 4 Diretor Geral da Rádio Tabajara 
- João Pessoa/PB (Empresa Páblica Estadual). 
Anexo: Trâs (3) fls, de extrat( lo prontuário 
do nominado e o manifesto da Frente de Mobilis- 
zação Popular. - (Ref. Doc. Info. r2 687/19/-. 
ARE/, de 08.06.73)**************************** 

Anexo: Pront. n2 0901 com 4 fls. procedente do 
SNI/NAJP, que foi desativado.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Anexo: FR n2 761/PB - d don colhidos pelo SNI/ 
NAJP. tr/=/=/=/=/=/= 

O Ouvi/PB, usando das atribuir,Ses que lhe co 
fere o art. 60, inciso VIII, da Conefituição 
dó Estado, combinado com o art. 	do Dec. ng 
7.611, de 28 Jun 73, resolveu nomeer o nomina-
do, para exercer em comissão, o car;o de Dir 
tor do Patrimonío Histórico e Artístico do Es-
tado da Paraíba, cOdigo DAS-101.5, da Secreta-
ria dé Educarão e Cultura. 

Ref.: DOE /h3 nQ 4850,de 12 Age 78,ság 24. 

*3iP:4$ 	 #4~*? 	*4!* 	!-4 	 4$-!!4#*413 

Emissoras de Radirxdifuerc Sonora do Betado da 
PARida e seus respectivos dirigentes. 

Ref.: EUC 155/119/ARE/80, do 17 Out 
ACE 1457/80 

Difuso: /700-ARE/UI 

lern,..wsumwsmsemmememmmilm 

ARE/SNI 

SNI/NAJP 

SNI/NAJP 

DOE/PB 

u.: 1  NI 

18.06.73 

29.08.73 

19 Dez 73 

GOIMITIMOOM PMIONI CRIO MUIlk .11RWODEMVIOW. 
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P. n.' mi 00255 Ne no. 2 

NOM E- LINDUARTE NORONHA DE OLIVEIRA 

F'ILIAÇÃO- Heráclito Cardoso de Oliveira e Iracema Noronha de 

Pernambuco 
	 Oliveira 

d'Irnalista e Cineasta 

NATURAL DE-

PROFISSÃO- 



-ar-77 8 7 
Ficha Conceito N 233 
de 20 Mal 69 

CONFIDENCIAL 

11(111 REGINTRO 
20 Mal 69 

PR(SIDENCIA DA 11,.PUO1ICA 

NI.1111(0) 11110W, DE 11 '1111M1(111:5 

1 

1) M  761/Pb 	II) Data: 

IV) área e o Atuaçá-e 	 

J•••••••  

111 PROCEDtr..CIA: SNI, /ARE 

Imprensa — PB 
••••••••••••••••••• 	 

— 	 --- 

1) NOME: LINDUARTE NORONHA DE OLIVEIRA 

--- Hera-clito Cardoso de Oliveira 
2) FIÊIAÇÃO:Iracema Noronha de Oliveira 

r---- 
3) C-5R: 

. 
4) IDADE: 2/1 Ago 930 I 	05) SEXO: Masculino 

' 
06) NATURALIDADE: Pernambucano 

, 
07) NACIONALIDADE: Ura  si lei r ". 

08) EST AD(Y CIVIL : 	Solteiro 
Em pleno Gr)zo dos Dl 

09) CIDADANIA: reitos politicos 	— 

10) PROFISSÃO: Jornalista 11) INSTRUÇÃO: Naia Registrado 
1 411 

12) FINANÇAS: Nada Registrado 1:9 RELIGIÃO: 	da'':... 	Registrado 
— 

14) RESIDÊNCIA: Rua Indico Piragibe N 9  83 — Joao Pessoa — PB 

, 
15) LOCAIS DE TRABALHO: Radio Tabaj ara da Paraíba 

i 
I 

16) OCUPAÇÕES ATUAIS: 
. 	

Jornalista e Cineasta 
' 	 r 

' 
17) OCUPAÇÕES ANTERIORES: 	Locutor da r:Adio Taba jara 

11 18) ATIVIDADES CRIMINAIS 	1 	19) ATIVIDADES POLÍTICAS 	I 	20) OUTROS DADOS 

18) 	— Nada Registrado. 

-') — Em 1960 foi o elemento de ligaço entre as Associnges de La—
vradores e 1;rabalhalores Agricolas, com raio de açao que se / 
etendia ate o interior do Ceara. 
A 12  Diretoria dg Associaço de Lavradores e Trabalhadores 	/ 
Agrícolas, 	com sede em Sapo—PB, era constituida de elementos 
agitadore2, e subversivos como: Severino Alves Barlpsa — Presi 
dente; Joao Pedro — Vice—Presidente; Sever0o Jose da Silva-- 
Tesoureiro e outros elementos que naquela epoca viviam agitan _ 
41 o a Zona Rural, 

20) — Em 1956 — Num concurso de Reportagens Fotográficas, institui— 
do pela Embai:,(ada Poloneza e realizado em Recii le—Po, 	obteve o 
12  lugar, tendo corno premio uma viagem a Versovia e urna certa 
importancia em dinheiro. 
Linduarte Noronha conseguiu O 12  prCinio com o grande numero /. 
de fotogrifias tirada dos humildes bairros da chiado que as / 

'mais precarias condii;;Ses de vida — retratos de verdadeira mi—. 
seria onde se destacan) fatos de pessoas semi—nuas, mulheres e 
crianças,pescando .siris, 	bem como deitadas ao relento em ple— 
na via publica, inclusive Hospital de tuberculosos, 	leprosa— 
rio o outras partes deprimentes 	a moral brasileira. E de re— 
salter que esse 	reporter o 	radialiste, 	pelas condies da pio 
fis.sao, 	tem acesso facil 	as 	corpora 'oes militares, 	as quais 

—VideaaVERS — 



20) — igonoram a sua atuaç5o a Serviço do Partido Comunista, 
Em 1961 — Foi contemplado com a quantia de 450,~0 pelo gx—Rei 
teor da U F Pb Ur Mario Moacir Porto, da Qual era funcionario "O" 
nomeado pelo referido ISeitor, para realizar uma viagem a Russia. 
Em 1962 — Como funcinnario da Reitgria da UF Ph, compareceu no 
mos de- junho-, a uma expo-siçio Sovittico- no Rio do Janeiro, co—
mo representante -Ia Reitoria da Paraíba, tendo no seu regresso 
afirmap nesta capital, haver adquirido naquela exposiçao, uma 
MO N enrssima m4quina de filmar pelo preço do 4 1.700.000,00 / 
(Hum milh5o e seSencentos mil cruzeiros). Consta, no eLltanto,/ 
que a‘referida maquina Soi oferta da Chefi2 da Exposiçao Soviá 
tica a Reitoria da Paralta, sendo a importancia acima refer.  
recebida por Linduarte Noronha o que seria distribuída com 
direçZ:g do PCB na Paraíba. 
Nesta opoca foi nomeado para Diretor do Departamento de DSvul—
gaçao e de Propaganda et-a Reitoria da Universidade da Paral:ba. 
'(REI/62). 
Em 1965,— Foi nomeado pelo entao governador do Estado para um 
cargo pblico (RPI/03/65). 
Em 1967 . Requereu ao Comando do 152  RI a cápia do filme ARUAN 
DA, de sua produç5o, apreendido durante a RevoluçSo de 1964, 7 
cujo :lime o Comando do 15g RI enviou a 7t RM, onde se encon—
tra. 
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P. n.° 

NOME - 	IT1TDU L::(1.,t01,, DE CLIVEIRÀ 

FILIAÇ AO- 	2;112,(31.,I'0 0.;.1D030 D OLIV=Rit e L'U.Cirii. !TOãOrili. DE °UIVEI R. 

NA1'URAL DE- 	P2,1111.a2MUCO 

PROFISSÃO- 	.Tertrj_,TSTA 

DATA FONTE 	i HISTÓRICO 

-. 	. 

. 

— 

1/15R R 1 

(of. 	‘,. 

100- 	.5,4., 

- 
t) ,.•- 	- 	Eu 	1G5G:- 	:..; 	.•sto 	de 	uua 	Iurorlúa• 

2--2eb 1 da da 71  IW., 	dotada de 7 FeV, 	0 	SegUT.':-. 

!.:: 	nuu concurso de Ãeportuens Fotozrfi,J 	, 

1.:1stitu:f.do pela 	Eubol:xada Polonesa e 	re:;-- 	- 

u em Rec5..fe-1)e, 	obt:Are 	o priu.eiro 	1.1,7ç1 ;  

,1() CW:10 p.râuie uma vioeu a Varsf:41a, 	1.› 

.. 	uma certa 	luport:ncia eu dinheiro. 	1,E.T,J,.,. 

.2 roaomu cunscuiu u, prro pruio cal W. 

-rndn Anero de fot.ografia$Htlas dos:•tal.. 

luuildos baírres da cidade. AUe.  aresentau 	as 

A-21.. 	rrecjrl. 	n•-. -'11. 	.1 	.Ç.,!_i 	- 	ri. rc,."- s 	í 

.h:, 	vordadir 	L.:1-1.6;. 	- --- 
. 

-.os 	de pessoas 	seui-nuu...s, mlheres,  

, 
encle- 	sirfs e 	arrancndo 	Sstras 1.11 	_ . 

-..a 	,pontes, 	Le.1 	c.:-.:-»::.:: 	de.it. adas 	au 	relento 	eL 

;)isna 	via váblica. 	-J.;ssas 1...1;irtozens  

Andu 	ou.tros 	set:res da vMa 	:*.11..;11ca, 	inclusl 

...,,'. 	!;-_,s• it.1 	tnerculosos, 	loprsrla 	e 

s font3 depriuentes 1L Lorátl brasileiro. 

s'Lltor 	.,ue 	'.*,,ssfs 	rep.f.)rter 	e 	. A(31..a7,,,.tçá vi 

• - s 	,,3J, 	proriss7a), 	teu.fci*.. 

.. 
_. 	•.11.turs, 	ts 	:juts 	4.,Jnur,4,u„ 	, 

	

, 	 , .. 	
1. 

...- 	• - 	 • ' 
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, • ...- 	.. 	• 	' 

	

, 	..  
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NOME - 

FILIAÇA0-

NATURAL, DE - 

PROFISSA0- 

D ATA FONTE I 	 HISTÓRICO 

— 	 

‘"...) 	dla 	17, 	do 	UCSPkia 	LAS 3 	itiZ 	3.- 1.'ere'acias 	elL-,  

Iosas 	aos filr.'s 	"03 3ALTITTP.,.47T03" e 	"Gr-  • 

LHÕES DO PA3SirD0" )  tarAbf;r1 pela lixprensa dest 

e id ade . 

11.o Llesno an,e, 	era seu C1C3C.,j0 criar 	ncsta 

tal una 	or ,janiz;:n:J.ci) cine;',-itozr4rica. 

1i 19G0:- Era e Clenento de  

iessocia .Ses de Lavradores 	e Trabalhaciores 	:,,,- 	I 

r 	 . 	 1 • 
• ' rr-,.)1---• 	Seu raiz) 	de 	acao 	3C 	CSI:ClUllã 	a , - 	r ........ 	,,,,. 	 g 

intc.rior do Cear:. Para se ter una id,gia Ci- 

'1 	3-!.:,,;-,,,:-5es, 	bauta 	c,.1.ta.r 	o 	seguint„: 	O 

ri,;.i., Oficial dCste Estada, 	de 2G Abr CO, 	re-- 

gistrou os Estatutos da la Ál,ssocias de Lí,- 

vradures 	e 	Trabal'ciajr 	,,,,;rf.eolas, 	colu 

era sal,)-PD, 	sendo. zà. sua 	.. -*Limeira diretoria / 

c onst, it ufd a 	dos 	soi•u.-1 -1-It e s 	elel.lents: 	;;Se v cri': - 

....lve (3 	i",s,r1341)sa, 	prtsicl,!: ut e ; 	Jorto 	pe dr e 3 	TIC..:- 

Ir i-,te; 7,1:Tiliel "narbasa da 3ilva l 	1' 	3ec_ 

trio; 	pe:dr::;, 	Tru:e1L, 	210 	Se.cret:ri, 	e,r,1_".i.,:.: 	pe 

, 
.iro Fazendeiro); Sewne Jase da 311va l  

sw..i,r.'ilro 	e 	Walter 	Âclolzr y, 	Ord,....r. 	C.', ,:=....c.) 
... 

,as, 	C2 	5114, 	.parte_',, , 

e 	ru,A ,,,Ala  

a zona rural. 	(api ng 5/(..i0). 

- 	al 	12 	cie 	Dez.':13rL) 	de. 	00 2 	..,,,artle -JI,Ju 	••7,e, 	u.,_ 

e.r,..Ccr;],,,cla 	prununc,“la 	p ,..!,,1 	Sr: Celso 	Fur' 
.. 

S -4.1i.:e: 	Zi 	''._! 'I: .,:l. 	::.i,:::. 	,1:o, 	3T5DrE 	en 	rei—, 
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,Q1 

NOME- 

FILIAÇAO- 

NATURAL DE- 

PROFISSÃO - 

HISTÓRICO 

slt,w. 	 do 	 / 

Participaram ainda dessa re'uni7v elenentas 

J.unistas cono JoZu Santa C;iniz de OliVeira, 

Datista Pernandes, Jos;1 C(,), es da Silva ;  

Ljouardo Leal, O'coutros. (RFT no 12/Q0). 

1CC1:- O 'Conondo do 150  RI tve conhce: 

de ,u.e e Sr. LInTJÁ.RTE ITCROMA havia 

Ilido do Reitor ire7:oocir parta, a 1. -portj 

Y, a de Cr 4 460.000 ) 00 (quatrocentos e cinuen 

ta mil cruzeiros) para ura 	 1tss1a. / 

Cta ter adquirido una mj.quina de filar, / 
• 

esMV epOca. (asI/G1). 
, . 

funcion,'?1,o da Reitoria ,:ta 

UFFID, co.pareceu no as de junho, a 	e7po 

7o SovlAica nu Rio de Janeiro, coo 

presentante da Reitoria da Paral.ba, tendo no 

seu reresso afirmado nesta capital, haver / 

nrL;uirido naquela enyasi(i:te, una nudern!ssima 

manina de Muar pele preo Ge Cr‘ 1.700.00C 2  

,:11h7,To e setecentos mil cruzeiros). Cons- 

, 	,..tanto, 'que a referida 12,¡:çuina foi 

'rta da Chefia da "Sxposio SovlAica 

orla da paraíba, sendo a inportncia aciaa 

.:clrida recebida por 1",r1DVÁRTS ITOR0=á e qu

rIa 

	

	

e 

dIsibutf_da cum a direo do PCB na Pa- 

2alba. 'Nesta .¡)')ca fi 1-1:Jei,tdç; para Diret.: ' 

e de Pre,paL. 

DATA 	FONTE 



DATA 

15 àbr 70 

05 ABR 71 

Centinuação... 

NOME- _ 	 (C1:1:Áii OUVEIRa 

F 1 LIAÇAO- 

NATURP.L DE- 

PROF 	ÀO - 

FONTE 	 HISTÓRICO 

da Relturia da UuiveÁrsidade. da Para.f.b. 	.„ 

C2), 

Fui nomeado pele então L:uvernajur / 

d) Estado para um cargo 'Alice (PIPI ni 8/65) 

19C7:- Requereu ao Comendo do 159 RI a 

pia de fiLle A.RUUDÂ, de sua produaa, e.preen 

dide durante a Zivolurto de 1G41  cujo fill 

aquele (tomando enviou 1 74 X ,.unde se encon 

JORNAL "A - FUNDAÇXO DE EMPRÉSA: 2essoenses fund.J.m em-
UNIX°, de prêsa para a 717172757 de filmes. - Alguns ci 
12/4/10. 	neastas pessoenses estão se movimentando pa= 

ra instalar nesta Capital (da Paraíba) urrn / 
empresa produtora de filmes e nma cooperati-
vg financiadora de empreendimentos cinemator  
gráficos. X frente da iniciaLiva estão o / 
cineasta LINDUARTE NORONHA, o critico JURAN-
DY MOURA e o escritor JOSÉ BEZERRA FILHO. - 
Os primeiros filmes produzidos seriam basea-
dos nos livros "A BAGAGEIRA", do ministro / 
JOSÉ AARICO DE ALMEIDA, e "FOGO", do escri-
tor JOSÉ BEZERRA FILHD.Seriam tambdm concluí 
dos filmes inacabados do gernero curta-metia 
gem entre os quais "UMA AVENTURA C,WITALIS-j- 
TA", 	ANTONIO BARRETO NETO, "LIBERTAÇXO", 
de CARLOS ARANHA, e um documentário Abre o 
monsenhor JOSÉ COUTINHO, do critico JURANDY 
LIOURA. 

D.O. do Es Por ato do Governador do Estado foi nomeado / 
tado PB.nI para,exercer o carg9 em comissão de Diretor / 
2043 de 2O da Radio Tabajara, símbolo C-4. 
Liar 71 



:Ir= --VS.- 	 z 	 

DATA rosTt t 
E cLAssirlenxo ntr ARQ mistoszco 

Do nEI cor.st: 	"Conunl_stas noes pelo neltor 
para a Rsítoria:... laxpuT Ixr= norcado panR 

de Divulgação e Frupa!anda da Reiterla 	C Funcienr 
Du...JJE NO71=1  contst,, coEpareccu 	 Sovict 

neiro, coco repres4mtante da ncitori da PRr?fr, tride 

flrnaao nesta capit:41 haver adr.dirio 	s.--xrot;:;.• :10 
quina de filw.r 10 preçQ de Cr ̂ 1.700,00. Const no 

f2r1da equina ro 4-fcrt J.2 nafta .:1?_ 	 3ov1t5t1  
2:,11,:,o aiL. 	 rerr,1d7. r c-13c 

1 9 6 

Jun RI.: I F1: 157 

15C 

--------.--- 

4t_ 	M 	'Ai (2 	

1 O original deste documento (com 	folhas) foi apresentado 

.)arcialmente ilegivel para microfilmagem, não sendo possikel sua leitura 

completa no original nem na microficha. 

" 

, 4 

Nõm E 

FILIAÇXO 	Rordelito Cord000 do 011voira o Iracomn Noronha Olivotra 

Rua Indio Píraçlbo 83 
• 

CLASSIFICAÇÃO__ 	 MEIO ONDE ATUA__ 

• OBSERVAÇÕES 

••-• 

c'Fic'ITStroctaL 

0131 

1.3.1=1.40.4. 	 

H Á_RITOS 

(atualização s'armanente) 

EXTRATO DO PRONTUÁRIO 

Ciad2tuthçifr), 



  

orisinal cltte documento (comer  folhas) foi 

'legível para microfilmagem, não sendo posslei 

riginal nem na microficha. 

O 1 3 1. 

lito Cardoso  do Oliveira o Iracema Noronha Oliveira 

P.44.tx 

	

	 Ruo Indlo Pin:1,0.W, 83 ............,..... 

(atualização l'armanente) 

Do 7:SI cont: 	"Canunlstas nojos pelo neitor 	Zoacir Porto, 

para a Reitoria:.., 1,11TD.Wt::?;. ronwF:. 	nor;:cado pr 	i tor do Departaca 

de Divulgaçao e Prc,pia!anda de Tcltcrl .... C ?unconr,io da Reitoria 

)r..1 cornistr, corroceu 	 no Rio d e 

neiro, cono representante de r.citori da P:kr215-,, trvio no' sou regresso r,- 

rnado nesta capitai haver 7.clru1ri'io nn.-ucle 	 unn rlodern!ssir. 

....2u1na de fiLlar T clo prcçQ de Cr 1.70C,00. Const,  no dritnto, r:ufra rc-
, 

-rida 	 C1,cfi:r1 	Lpoo 3oviot7tion 	nf: I t r.a.1 1a 

sn.:,o a 	 -uc 	'2 	't 
LL....A 	 

PILSEI2W.i,  • 	
" 	:r,VP.,tánUleb 

0,11\* 
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2m 15 jan 64 no llofpio 	 lutuo 

tos envolvmdo rc ler',2s de una proprif 	 fune 

nas Sc Jo:o e Sar 	1iv. 	sangrnta lut entre as 
- 

nortes e 	frie•. 	epocH 	 pelo coman 

res intrlectunis, :nntamnto 	con}Tecidos conunirt.,ts 

Ao povo da Fuiafb 	da Frente de MobilLn.ção,Fopul- r (cc; 

I-02:, 

Fl: 50 

Fl: 71 

0 goverrpdor Pedr*!..111andim efetuou vrias nomeações para 

antes do dia 03 de JIJU°. :ntré os aeulna,:los fiT.uran st 

us e alguns elementos conprometidos com 2 suwersão como 

LINDUaTI, NCRON 	 

11~~~~~..,„. 
4 

.k11 	NOMF N. 0 1 3 

scr a 	 com P. direrh:) io F C 3 na 
"••••••••••••••••••• 	 danmem.*11•••••••..... 

Do ""Wt 	" 	 e 6 jui 
Fasta - í baram-se a favor 	greve ns setntec.  cn!:,1d2s: 	jo 

vos de 1,11rD11,,.=.1 	 grevr: esteu-se  
.F1: 115 !.)orturios 	estu.'; ates ... " 

1-002/0SE 	Laemento asruerdita, um dos_ rsponsveis p1 CWIlniZR 

ri: 17 	de da Paralba, two sleo'nonedo .nelo então r.eitor iri 

• 1-02:2/66 	1966, o então D4..partamento c CormIos e 2,. 1egrr 

r4srriyoIP,,Á:s•tes  

LIMIlmardek..411111%.,.notmo.111.11. 
• 

1966 

1

, 

UN TY 

E CLArSIFICA0.0 

I 

F, I 

le Gpt 

Info 

I/15 R i 

nPi- c 
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ciArstrxCAÇXO 

Do'11,ri eonst: " f,rve crrpl relizatia nos, dts 5 e 6 jul. 62 .... nanifez 
taram-se a favor 	crov 	c recuinter 	 jórnal â 	atrr- 
vós de LINDUu:TE 	 estu-se -:,nnas aos farrovijrios 
porttgrios a estut:s 	" 

rxa 15 jan 64 no 	Alefplo 	 r lutuo-s ,:ec.Jnteelmen- 
tos envol.cumdo 	Iors'de ur,a preprtPade 	alcunr funeionc:rios das Us1- 

. 
nas S.o Jo:o e Sar'i T'elenn. 	snc,rnta lutn entre as facçoss houve 11 
t:ortos3 fira•1(105,. 	epoe LIT=TE. 1=1:- .1  pelo comando dos Trabollalc 
res intrleetunis, :*Intnnte 	coleeVos conunist.tn lançou mnifesto 

povo da Fra.aíb, da inte de MobilizaçE . Popul - r (egpla anexa) 

i.ilemento escuerdl!ita, ui des r.,ponsLuvels prAn e=uniençao da Universic:-- 
de da Paraíba, 	sído'noe-,do ptlo então reitor Igrio Moacir Pôrto. 

0 governdor 	'!Inndim efetuou vrias nomeações rara ear!os pUblieos, 
::-011/C5 	antes do dia 03 dt 	 osat- nino:,r,.Jos ficurnm vríos parentcs Ee- 

F1:-71 	lu e ale:uns elementos eol:pronetidos com 	su'iverso como sejam: 	 
LINDUATL nenow: 	 

Gpt E 
-;;À£40  

1966, o entio n'.,partamento ;2,e Correios e -2.; 	 rceeT,au 	•eer. 
Ti:  e 	resnondinsr 	- - 

L11~1{ 
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4 	 GU oSSC4IiiUT o ljt,jí 	4 no 	 :„JC, 

3p s&4.ro sou vinssj 

lo: 	 es...,nDuop opacr:Ju)-,..,aucu 	 op IV.1;?,L JOr 

íej 	 oP 62/--Y( 	* ':=':)z)  '6961 rT:. 
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FONTY„ 
14 I STOPICO 

.1-001/67 

Pl: 15 

Lm 	jan 67 e Gov do Zntdo colocou 	.3.isps1.0 da ag4d10 Tabajaral  atj ' 

OLIVEI, Redator, símbolo DP 2..; 

do Cw1ro 	 '' co dc 

ç.; 

El  leSQ rr..- • 	 do 25 :Jov, rm. 	 Sr Frocur-' 

lor 	ra1 do 	 coordont dc concurso r= Promotor 	 quo TJ 

DTX:27, 	 de inf:)r::.- 70.7, da guarnio, reV. 

	

Cf: 579 '..rlrodcm o J 	 i o insso no intstcr -. Publico do 1:-..stad. 
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A FRENTE DE MdBILIZAÇAO POPULAR„ rtin 

•• 	nome das operasioii, camponeses, estudantes, inte_ 
lectuais e de tOdas as toros populares ernperinadas 

. 'na luta de ernamipação oacionat. se  dirlga ao povo 
da Paraíba para escituecer a verdade dos tragtoos 
acontecimento ciraehrolad01. tio mtMicipto de Wa-n-
Os latiflindlitrios e, grui artrtef politicos estão mo_ 
billamdo t'Odna 0ctinitào. rmaginavels de propogon,_ 
da e de mistificação para deturoor os fatos e converi. 
cer a opinião pública de gue ns lutuosa% ocorrénntan 
taram reçuttodp de rigr,s,!io &liberada 	campo_ 
ts, quando foram Nes os responsáveis diretos 
Pelo assaesinto dos dez c.íto que de lado a lado 
ternbaram na luta. Não dispondo de jornal de 
'ernissOra., as õiças proov..4iitoa, aqui repret..éntadas 
rrearrem a éste monit.:4W Raro ob.:Iam-nes': 

coNkTurrrt•:. 	.3a,a 	. 	. 
DA FAZENDA SANTO 	i'ÕNIO ou de.' qualquer 
.cratra'das propri?dades ó. Rlyelros. Os campone,,es 

enoontravinn preparam '5 a terra para planto' de 
• milho e feijão na proprtolde do sr. Nezinlio de Pauta 
que nisso- havia cortsertticisr depois de entendo:tentai 
;aorn o presidente do Sindicato Rural de Mau, Iniciado 
o trabalho de preparo da terra, que transe-oneu 

• pacificamente durante a segunttla e terÇaieirs, os 
camponeses foram surpreendidos na quarta, pela 
manhã Nom a aprosírnoção de um grupo de pet-soas, 
que.se u-ansportara ate ií num jeep da 1174na São 

• João. P.s.se  grupo era constituído do ar. Fernando 
Gouveia, do agfdr.orno Jcilé Daniel e filho, dois sar_ 
gettOs, um dos quais portando metralhadora e trés 

„ Wglas da Usina! todos fortemente armados. 
' 	• 2 - ÓS POLXIIi/S, QUE PARTICIPAVAM DO 

GRUPO NÃO PEpTENCIAM AO DESTACAMENTO . 
IIE 11.1.4/1/ mas de Santa Rita. Foram levados ao local 

-cara* ;:orticular, ali€:-ados pelos dirigente* da, 
Usina SIXO 410ão, Os .eatirprineses são abordados pelo 

• ar. Ternapdo Oeliveia, à inute .dg. grupo, Que indaga 

4- 



, 

4,1‘  CP, 
• 

• , 
_ arneaçadorameate pelo chefe. com  o qual tinha eon 

a ajustar. Prontamente:,  se apresenta o carupené4\ 
Ant.êt110 Galdino, presidento do Nandicaw Rural de 
Vri ri, estabeleeendoe Miá° urna diseuts.50 ViOlCata. 

De repente p.crie cie grupo agreesor Lana raiaiv 
de metralhadora. Os cumponeSeS quz Ele 12.C.VialT1 
eerCado do grupo alvoroçado pe 	e arrebtt_ 
lados pelo instinto de defesa, usaal .) 4 s imstninaentoi 
de Uabalho 	 enxadas, e` ?...efts_ peixeira - 

predp,INIrarn ilapett100unente 	agrt-1,:wroti• 

Iiirultando mortos e I.:Titios de ambos os ;rdos. Quan_ 
parte da mulfinãO 0"in-c;onada;j1 se retirava. 

surge no; o ataque, acuro, de um I,rupo 
,'Irx.40s de MA ri, r.)In a partic4.paç'.‘o osteris:.va de Dur_ 
ral de tal, qt Te im.,tigaes U pulicialis ao massacre. 

• 3 -a os (2Nr.sr.:3" REPT:U.1n.! () NOVO 
.T.41uE e utilt7.:,Lir. em sua defes.a as ramas tomadas 
ao ptitrxtro gru-,...adeegrís.sr-res. A K.ria Sinistra dos 
latifundiários e tisin.-irmi da várzea, 14,eottirar.los 

.1(''.11-1csa ao mandonia_ 
no politico oriunda d4 .uiura (elidai tu decorri_ 
posiçâo vaio'. explodir,' _a as:D.0.11MR 451 Inst./tes., 
arnaaças e piovue.to-res.,k.:-- ,6.)yerrsacior up  
autoridades da 	'ku.ibIle ao p...4.p.piarsibsno, num 
ajuntamento espúrie e .•.-s4.,nt.00 	 4irron!e 

do Palácio 'da Reden0o, T/do ii.so  evidencia mal!. urna 
vez que os conflitos que lEna enlutendà a ' raraiba e 
derramando o sari2ue do, povo são con...equAncia 
atuação prepotente, delitu~ o odienta doa usineira,' 
e latifundiários da .várzen, - 

ai 4 -- A }-RtNYTE 	10):111.,r2AÇÃO POPULAR 
30LIDARI2A COM A. Dc")R QUE ATE as vitt- -

mas Ocasionais do confilici, deplorar:dó a Witude rns_ 
qxuavélita dos usineiroe latiltmdLIrtba ''qne" não 
pouparam a bua fé e oa sentimento., de gratidão 
dos seus Ctintaonários tairril.t#1:•.trativos„ levando-
os so sarrifieto de lutrtá-la Na as-% e "Cr;rnSei„, 
tsas que aperuls corresçander4... aos' .seux .ipteress•Ns 
mesquinhos. Rubens Regia e agora Term.:10 Ciouvea 
são vítimas -das ,processaR %usados 	 horn;:.res 
que transformam-cidadã:155e pais de rzrnti.la Em instrti 
mentos do 4dlo Irracional que Wiran Aos ,r,turtPoriesea.. 

• 

; 

• 



ADALBERTC BARRF,TO Presklente da Previ* 
de Mobll1zn40 Popular e da ALociaçá.o Paraibano de 
,/rnprensti 

- 	'JOÃO RI:BEIRO ÉlL.110 -- Presidente da Federa— 
ção kto k Trabolnkhdores da IntlAatrio 

A.SIS LEMOS -- FederaçO.o da4 Ligas Carorio.. 
negas 

RIVALVO CIPRIANO rederaÇrto dos Trabaliuk. 
.dores a.1dt1 teto de ALin3entaÇão 

LUIZ BEIM.A.R.155 Preo•  idente doSjudicato dós 
Metalúrgico& 

LUIZ IRICX) GUIM.AR,ArS ?ri !dente do C.el'. 
FIGUEIR,P.D0 ACRA — Pr. sidente da Frente rire_ 

lamentar Naeionahsta . 
RAIMUNDO NONATO BATISTA — 

Ca União doa PórtutLrios 
JOSE'N.-MINGUES 	--- Presidente (ta 

Milão Estadual dos ENtuc . t.e.s da Paraíba 	. 
IINDUARTr. nORONTIA  — Comando dos Traba_ 

lhadores InteleOuals 
TARCISIO FERNANDW — Pela AcSo P6pular 

, ASMAS VILAR P:e.idente da Associação dos 
• Estudantes Sacuncittrios da Paraíba 

- HUMBERTO VICENTE ARA(WO — Presidente 
UPES 




