REPRESSÃO

Maisu

capítulo de luta
des, expediu em junho um mandado de

Aura Pinheiro

[A]

busca e apreensão de todos os exempla

p ó s uma batalha de 1 8 anos

res da obra. Cerca de cem livros foram

para desvendar a morte de

recolhidos na Gráfica MEC, no bairro

sua filha Sônia Angel (mili

do Grajaú (Zona Norte do Rio), e uma

tante política morta em 1973,

noite de autógrafos teve que ser cance

aos 27 anos, com dois tiros, depois de

lada. João Luiz de Moraes e Aziz Ah

uma série de torturas e sevícias em

med recorreram contra a ação e aguar

unidades de órgãos de repressão da

dam a contestação do brigadeiro Bur

ditadura militar), o coronel reformado

nier para que seja marcada a primeira

João Luiz de Moraes trava agora uma

audiência na Justiça. Burnier exige

nova luta: ter o direito de contar o que

também uma indenização em dinheiro

conseguiu descobrir revolvendo indí

por danos morais.

cios e testemunhos sobre a prisão e

João Luiz escreveu em parceria com
o jornalista Aziz Ahmed o livro O caloâ

rio de SôniaAngel -uma história de ter

"É uma arma de resistência ao si
lêncio que se quer impor agora aos cri

que realmente aconteceu com sua filha.

mes de uma época negra da história do

Acusado de ter participado, em 1 9 7 1 ,

Brasil". O pai de Sônia Angel afirma

na Base Aérea do Galeão, da tortura

que o livro apenas conta a verdadeira

que matou Stuart Angel Jones, marido

trajetória da vida de sua filha, militan

de Sônia, o brigadeiro João Paulo Bur

te do Movimento Revolucionário 8 de

nier ingressou com uma ação de calúnia

Outubro (MR-8) e da Aliança Liberta

e difamação contra os autores na 8

descobrir a

so judicial para devolver o livro proibido
às livrarias.

ror nos porões da ditadura, revelando o

1

Vara Cível do Rio de Janeiro.

Depois de

Para João Luiz de Moraes, a nova
batalha é muito mais do que um proces

morte de Sônia.

dora Nacional (ALN). "Mas o brigadeiro
João Paulo Burnier está querendo im

Segundo a obra, João Paulo Burnier

pedir que as pessoas conheçam, através

foi o principal elaborador do Plano Pa

da história de Sônia, um pouco daque

rasar, que tinha como objetivo "explodir

les anos amargos."

o gasômetro do Rio de Janeiro e foi

As acusações a João Paulo Burnier

quem forçou Stuart Angel a aspirar ga

presentes no livro estão baseadas, se

ses tóxicos expelidos pelo cano de des

gundo o autor, em depoimentos e cita

carga de um jipe em movimento, no pá

ções do brigadeiro Eduardo Gomes e do

tio da Base Aérea do Galeão".

ex-militante político e escritor Alex Po

O juiz da 8ª Vara, Gilberto Fernan-

lari. João Luiz lembra também que as
Foto: Jorge Nunes

verdade sobre
a morte de
Sônia Angel,
pai briga
agora contra
apreensão
do livro em
que revela a
história trágica
da filha
Cléa e João tutz lutaram durante 18 anos para Identificar o corpo da fflha

8

terceiro m u n d o / 176

REPRESSÃO
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O brfg. Bumier, acusado pela morte de Stuart
Angel, exige indenizsção por danos morais
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