
VOZES DO SILÊNCIO  

 A II Caminhada do Silêncio  dedicada à MEMÓRIA, VERDADE e JUSTIÇA vinha sendo 
preparada por Eugênia Augusta Gonzaga,  ex-presidente da Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, que postou durante o mês de março:

“Em 02 de Março, Leia mais: https://vozesdosilencio.com/2020/03/02/no-dia-de-hoje-2-de-marco/

“Em 03 de março de 1969, morreu Higino João Pio. Ele foi o primeiro prefeito eleito de um dos 
maiores destinos turísticos do Brasil, Camboriú/SC...” Leia mais em:
https://vozesdosilencio.com/2020/03/03/no-dia-de-hoje-3-de-marco/

“Em 04 de março de 1970, o capitão Daniel Aguiar dos Santos solicitava a prorrogação da ordem de
prisão de Lucimar Brandão Guimarães, de 21 anos. Mas naquele momento, não havia nenhum 
sentido em mantê-lo preso. Ele estava gravemente ferido...” Leia mais em:
https://vozesdosilencio.com/2020/03/04/no-dia-de-hoje-4-de-marco/

“Em 5 de março de 2008, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos declarou admissível o 
caso nº 12.332, referente ao assassinato da trabalhadora rural Margarida Maria Alves, no ano de 
1983.” Leia mais em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/05/no-dia-de-hoje-5-de-marco/

“Em 06 de março de 2020, Dimas Antônio Casemiro, nascido em Votuporanga/SP, na Fazenda 
Marinheiro, se ainda estivesse vivo, completaria 74 anos.” Leia mais em:
https://vozesdosilencio.com/2020/03/06/no-dia-de-hoje-6-de-marco/

“Em 07 de março de 1966, o negro e trabalhador rural, Amaro Félix Pereira, que foi dirigente das 
Ligas Camponesas de Pernambuco, saía da prisão no DOPS, em Recife/PE, onde tinha ficado 
detido por três dias. Ele foi acusado de promover “agitação nas eleições do sindicato de Barreiros”, 
pois ousou formar uma chapa para disputar a presidência do sindicato da sua categoria.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/07/no-dia-de-hoje-07-de-marco/

“Em um 08 de março nasceu a gigante Dona Elza Joana. Nasceu mulher no dia da mulher. Mulher 
que se tornou mãe de um jovem desaparecido e símbolo da luta pela anistia e da busca incansável 
dos corpos de tantos filhos e filhas desaparecidos.” Veja em:
https://vozesdosilencio.com/2020/03/08/no-dia-de-hoje-08-de-marco/

“09 de março de 1972 foi a data que um relatório oficial do Ministério da Aeronáutica registrou as 
mortes de Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides e sua esposa Miriam Lopes Verbena. De acordo 
com o relatório, eles teriam morrido em um desastre de automóvel na Rodovia que liga Caruaru a 
Lajes, em Pernambuco. As circunstâncias do acidente, inclusive a data correta de suas mortes, no 
entanto, jamais foram esclarecidas e seus corpos nunca foram encontrados.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/09/no-dia-de-hoje-09-de-marco/

“10 de março de 1972 foi a dia em que Delegacia de Segurança Social de Recife/PE expediu o 
Pedido de Busca número 12-DSS/72, determinando a ‘localização e captura de elemento 
subversivo’, de nome Ezequias Bezerra da Rocha. Ezequias era o proprietário do carro que tinha 
sido utilizado pelo casal Luís Alberto e Miriam Verbena, cuja morte relatamos no dia de ontem, 09 
de março, nesta série.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/10/no-dia-de-hoje-10-de-marco/
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“Em 11 de março de 1989, ocorreu o Massacre da Fazenda Santa Elmira, no município de Salto 
Jacuí/RS. 1.200 policiais, em nome Estado brasileiro, mataram 19 camponeses e deixaram 400 
pessoas feridas para defender uma propriedade privada. Foi um dia de terror.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/11/no-dia-de-hoje-11-de-marco/

“Em 12 de março de 1970, a 1ª Delegacia Regional da FUNAI em Manaus expediu o Ofício de 
número 49/70, relatando as dificuldades que estava enfrentando para executar o ‘Plano de Atração’ 
dos povos Uaimiri e Atroari. Esse plano consistia em afastá-los das obras de construção da rodovia 
BR-174, que ligaria Manaus a Boa Vista, pois era justamente ali que ficavam suas aldeias e ocas.” 
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/12/no-dia-de-hoje-12-de-marco/

“13 de março de 1964 foi o dia do discurso de João Goulart no comício na Central do Brasil. Na 
ocasião, diante de 200 mil pessoas, ele defendeu com veemência as suas Reformas de Base, 
bandeiras históricas do trabalhismo que aumentaram seu isolamento político. O discurso foi a 
desculpa que faltava para que ele fosse ainda mais bombardeado pela imprensa, em trabalho 
diuturno até o dia do golpe civil-militar, em 31 de março de 1964.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/13/no-dia-de-hoje-13-de-marco/

“14 de março de 2018, no interior de um veículo na rua Joaquim Palhares, Rio de Janeiro, foram 
feitas mais duas vítimas do clima de guerra e violência que o Brasil se mostra incapaz de debelar. 
Naquela noite, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram perseguidos e 
executados por tiros disparados de outro veículo.
Quase 50 anos antes, o Brasil amanheceu com notícia similar.“
Veja o restante em: 
https://vozesdosilencio.com/2020/03/14/no-dia-de-hoje-14-de-marco/

“No dia de hoje, 15 de março, o ex-militar Manoel Raimundo Soares faria 84 anos. Seria 
certamente um veterano de guerra e mereceria todas as honrarias militares, se a ala legalista  das 
Forças Armadas, à qual ele pertencia, não tivesse sucumbido à ala golpista que se perpetuou nas 
forças de segurança. O único título que o Sargento Manoel recebeu foi o de “Caso das Mãos 
Amarradas”, porque seu corpo foi encontrado no dia 24 de agosto de 1966, com as mãos e os pés 
atados às costas, boiando no Rio Jacuí nas proximidades de Porto Alegre/RS.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/15/no-dia-de-hoje-15-de-marco/

“Em 16 de março de 1973, o estudante de Geologia da Universidade de São Paulo (USP), 
Alexandre Vannucchi Leme, foi preso pelas forças repressivas e levado para o DOI-CODI/SP. Ele 
tinha passado as férias em sua cidade, Sorocaba/SP, e havia retornado a São Paulo/SP para 
frequentar as aulas, o que fez até a véspera da sua prisão. Ele militava na ALN (Ação Libertadora 
Nacional).”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/16/no-dia-de-hoje-16-de-marco/

No dia 17 de março, em 1941, nascia uma menina que ganharia a cena brasileira por sua trajetória 
no teatro, na Filosofia e na luta contra a ditadura militar. Heleny Ferreira Telles Guariba, que hoje 
faria 79 anos, estudou na Universidade de São Paulo (USP), onde passou a lecionar, na Faculdade 
de Filosofia. Foi também professora na Escola de Artes Dramáticas (EAD), além de ter promovido 
diversas atividades culturais e trabalhado como diretora de teatro.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/17/no-dia-de-hoje-17-de-marco/

“Em 18 de março de 1976, durante a madrugada, em Buenos Aires, Argentina, o pianista brasileiro 
Tenório Júnior saiu do hotel onde estava hospedado para ir a uma farmácia e desapareceu. Essa 
situação desesperadora foi vivida intensamente pelos seus parceiros de turnê, Toquinho e Vinícius 
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de Moraes, que nada puderam fazer e foram orientados a não continuarem buscando informações se
não quisessem ter o mesmo destino.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/18/no-dia-de-hoje-18-de-marco/

“Em 19 de março de 1947, nascia Pedro Alexandrino de Oliveira Filho, em Belo Horizonte/MG. Ele
foi um dos jovens executados na região do Araguaia, aos 27 anos. Assim como na maioria dos casos
da Guerrilha do Araguaia, as circunstâncias de sua morte são absolutamente desconhecidas, mas é 
possível juntar algumas pontas desse quebra-cabeças.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/19/no-dia-de-hoje-19-de-marco/

“Em 20 de março, no ano de 1946, nascia no Rio de Janeiro/RJ, José Carlos Novaes da Mata 
Machado. Ele foi morto por agentes do DOI/CODI de Recife/PE, na mesma ocasião em que outro 
estudante, Gildo Macedo Lacerda, foi assassinado. Eles foram presos em dias e locais distintos – 
Mata Machado no dia 19 de outubro, em São Paulo, e Gildo no dia 22 de outubro, em Salvador –, 
mas eram perseguidos no mesmo contexto em razão de sua amizade e forma de militância, tanto 
que foram igualmente transferidos para Recife – outro dos mais violentos DOI´s (ironia da sigla) do
país. Lá, os dois foram mortos sob tortura.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/20/no-dia-de-hoje-20-de-marco/

“Em 21 de março de 2014, o Instituto Nacional de Criminalística (INC) emitiu um laudo pericial 
que permitiu a identificação definitiva dos remanescentes ósseos de Alex de Paula Xavier Pereira. O
laudo atestou que o corpo do jovem enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus, 
São Paulo/SP, em 1972, era geneticamente compatível com o perfil de Zilda Paula Xavier Pereira, 
mãe de Alex e de Iuri Xavier Pereira.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/21/no-dia-de-hoje-21-de-marco/

“Em 22 de março de 1949, nasceu a valente Dinaelza Soares Santana Coqueiro, em Vitória da 
Conquista/BA. Entre os anos de 1973 e 1974, agentes do Estado brasileiro tentaram apagá-la da 
história. É verdade que o seu corpo nunca mais foi visto, mas a luta incessante de Diva Santana, sua
irmã, em preservar a memória de Dinaelza, a manteve viva entre nós.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/22/no-dia-de-hoje-22-de-marco/

“Em 23 de março de 2013, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) realizou uma audiência pública
inédita para tratar de um tema incômodo: as relações da ditadura com as empresas privadas do 
período. O caso abordado foi o da Panair, companhia aérea proibida de voar pelo governo militar 
em 10 de fevereiro de 1965 e que, semanas depois, teve a falência fraudulentamente decretada. Em 
meio a tais desgostos, morre o seu sócio principal, Mário Wallace Simonsen, em 24 de março de 
1965.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/23/no-dia-de-hoje-23-de-marco/

“Em 24 de março de 1979, a família do embaixador aposentado, José Jobim, continuava vivendo 
um pesadelo. O pacato senhor, de 70 (setenta) anos, havia saído de casa 02 dias antes, após o 
almoço, para visitar um amigo. Devidamente trajado, com seu terno costumeiro, disse que voltaria 
logo. E informou o que queria para o jantar. Nunca mais foi visto com vida. Na manhã daquele dia 
24, a família foi informada que seu corpo foi encontrado por um gari, pendurado em uma árvore, 
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em um local muito distante de casa. Ele foi mais uma vítima da ditadura, mesmo às vésperas da 
promulgação da famigerada Lei de Anistia.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/24/no-dia-de-hoje-24-de-marco/

“Em 25 de março de 1945, nascia Maria Auxiliadora Lara Barcellos, a Dodôra, na cidade de 
Antônio Dias/MG. Dodôra sobreviveu às inúmeras sessões de tortura física a que foi submetida, 
mas não conseguiu superar as feridas que lhe fizeram na alma. Ela foi mais uma vítima da política 
de extermínio da ditadura militar brasileira.”
Veja o restante em: https://vozesdosilencio.com/2020/03/25/no-dia-de-hoje-25-de-marco/

"Em 29 de março de 1972, ocorreu o episódio que ficou conhecido como Chacina de Quintino, na 
zona norte do Rio de Janeiro, que vitimou três: https://vozesdosilencio.com/2020/03/29/no-dia-de-
hoje-29-de-marco/
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