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MEMORIA 

Dor resgatada 
Um video conta a morte de 
Sonia Angel Jones 

Em julho do ano passado, o tenente- 
coronel da reserva Joao Luiz de Mo- 

raes saiu arrasado de um consultorio ca- 
rioca. Depois de analisar uma s£rie de 
exames neuroldgicos, o medico disse- 
lhe que sua saude estava seriamente com- 
prometida e que a morte chegaria em me- 
nos de um mes. Moraes decidiu entao 
dar os primeiros passos em seu ultimo e 
mais urgente projeto. Telefonou ao seu 
amigo Sergio Weissmann. dono da pro- 
dutora de videos Spectrum, e o convidou 
para uma visita naquela mesma noite. 
“Quero fazer um documentario sobre a 
morte de minha filha S6nia’\ disse Mo¬ 
raes ao produtor. Comeqou a nascer ali 
Sonia Marta Viva, um documentario de 
50 minutos que conta a histdria de Sonia 
Maria de Moraes Angel Jones, militante 
da organizagao terrorista Alian^a Liberta- 
dora Nacional, assassinada quando ti- 
nha 27 anos, em 1973, 
por agentes do DOl de 
Sao Paulo. 

O tenente-coronel 
Moraes, afinal, pode 
acompanhar toda a pro- 
du^ao do video — o 
diagnostico medico es¬ 
tava errado e nesta semana, 
com 62 anos e bcm de sau¬ 
de, ele podera avaliar a efi- 
cdcia do documentario jun¬ 
to ao publico. A prd-estreia 
de Sonia Morta Viva ser£ 
realizada nesta terga-feira, 
no auditorio da Universida- 
de Candido Mendes, no 
Rio de Janeiro, numa ses- 
sao para a qual foram convi- 
dados o presidente Jose Sar 
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nesta semana, a direqao da Rede Bandei- 
rantes ira assistir ao video e decidir se o 
leva ao ar. 

CARTA EMOC ION ANTE — O documen¬ 
tario conta a historia atraves do depoi- 
mento de dezoito pessoas, entre amigos, 
familiares e testemunhas de sua prisao. 
Fica-se sabendo que seu pai e sua mae, 
Cl£a, eram amigos do presidente Castel- 
lo Branco, que ela participou das mar- 
chas pela derrubada do govemo Joao 
Goulart, quando tinha 18 anos, e poucos 
anos depois aderia ao terrorismo, filian- 
do-se ao Movimento Revolucionario 8 
de Outubro, o MR-8, e trocando-o, de¬ 
pois, pela ALN. Em 1968, Sonia casou- 
se com Stuart Edgar Angel Jones, mas vi- 
veu com ele apenas dois anos. Em 1970, 
ela foi para a Franca, para escapar da pri¬ 
sao. Pouco depois, Stuart era preso no 
Rio de Janeiro, numa opera^ao destinada 
a chegar a Carlos Lamarca, um dos pou¬ 
cos lideres do terrorismo ainda vivos. La¬ 
marca seria morto pouco depois. no ser- 
tao da Bahia, fugido e faminto. 

Em Sonia Morta Viva, Alex Polari de 
Alverga, na epoca preso na Base Aerea 

do Galeao, lembra a morte de Stuart 
Angel, que foi arrastado por um car- 
ro e obrigado a inalar os gases do es- 
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ney e o ministro Fernando in 
Lyra, da Justi^a. Tambem Clea e o tenente-coronel Moraes: homenagem a filha assassinada 

capamento. Na mesma semana em que 
Stuart era torturado at£ a morte, o capi- 
tao Aflton Guimaraes Jorge, do DOI do 
Rio de Janeiro, fazia o seu primeiro rou- 
bo de muamba de contrabandistas. O cor- 
po de agentes encarregados da repressao 
polftica come^ava a adquirir vida pr6- 
pria, ja que eles escalavam os terroristas 
a serem perseguidos, e alguns policiais 
come^avam a ir para a contravenqao. 

Num dos momentos mais emocionantes 
de Sonia Morta Viva, € lida uma carta que 
Sonia enviou de Paris para Stuart, sem sa¬ 
ber se ele ainda estava vivo. Em 1973, ela 
volta ao Brasil, usando documentos falsos, 
com o nome de Esmeralda Siqueira 
Aguiar. Segundo a polfcia, Esmeralda mor- 
reu durante um tiroteio, em Sao Paulo. O 
documentario fulmina essa versao, apre- 
sentando o depoimento do motorista de 
onibus Celso Pimenta e do vendedor de 
passagens Oseas de Oliveira. Am bos con- 
tam que viram quando Sonia e Antonio 
Carlos Bicalho Lana, tambem da ALN, fo¬ 
ram raptados por dezenas de homens arma- 
dos, em Santos, no litoral paulista. Lana 
foi espancado, Sonia nao sofreu nada e 
nao houve tiroteio. Ou seja, ambos foram 
fuzilados em outro local. 

Em outros testemunhos, a verdade sur¬ 
ge por inteiro. Sonia e Lana foram transfe- 

ridos para o Rio de Janeiro, 
onde ela foi torturada e sevi- 
ciada no DOl. Moribunda, 
Sonia foi levada a Sao Paulo, 
onde recebeu o tiro de miseri- 
cordia na cabeija. Essa verda¬ 
de, que os pais de Sonia des- 
cobriram praticamente sozi- 
nhos, 6 defendida brilhante- 
mente no video, que sd peca 
por algumas tolices demago- 

’ gico-podticas (como o joma- 
flista Fernando Gabeira afir- 

r|mando que a “luta armada 
| foi o mais fascinante dos er- 

': v S ros’'). “Nao somos revan- 
: . gchistas”, explica dona Clea. 

. ‘ ' g “E nosso direito pedir verda¬ 

de ejustiqa.” • 

Sonia e Stuart no casamento Pimenta: testemunha do seqiiestro Com os pais: anos no exilio 
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