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No final de agosto de 1969, o Congresso ainda fechado, o general Costa e Silva sofreu uma
trombose cerebral. Devia sucedê-lo o vice-presidente Pedro Aleixo, de acordo com a Constituição
de 1967. Mas o Vice-presidente civil foi enxotado e assumiu a Presidência a Junta constituída pelos
três ministros: Lyra Tavares, da Guerra, Augusto Rademaker, da Marinha, e Mário de Souza e Mello,
da Aeronáutica.

Como se não bastasse o estupro da Constituição do próprio regime, a 4 de setembro, em
plena Semana da Pátria, a Junta Militar se viu colocada em xeque: um comandante revolucionário
sequestrou o embaixador norte-americano Charles Burke Ellbrick. No mesmo dia, chegou à Junta a
mensagem dos sequestradores. Condições para o resgaste do embaixador:  libertação de quinze
prisioneiros políticos com transferência segura para o exterior  e difusão de um manifesto nos
jornais e estações de rádio e televisão de todo o País. 48 horas para uma resposta pública. Caso
contrário: justiçamento de Mr. Burke Ellbrick. Não podia ser maior o desafio.

Por trás do sequestro, estava a Dissidência Universitária da Guanabara. Já na escalada das
ações armadas, pensou realizar um ato de envergadura excepcional que respondesse ao anúncio
do lançamento próximo da guerrilha pela ALN. Um ano antes, em agosto de 1968, o sequestro do
embaixador norte-americano na Guatemala, John Gordon Mein, não teve desdobramento, porque
o diplomata reagiu aos guerrilheiros e foi morto. A direção da Dissidência -  Daniel Aarão, Franklin
Martins e Cláudio Torres – se fixou na ideia de tentar a mesma coisa com resultado positivo.  O
levantamento feito por Vera Silva Magalhães  revelou a fragilidade do esquema e proteção do
representante da maior potência mundial. Uma operação bem executada evitaria a repetição do
acontecimento na Guatemala e permitiria tirar companheiros do cárcere.

Não se julgando como preparo militar suficiente para agir sozinha e apesar das diferenças
doutrinárias, a Dissidência resolveu apelar à colaboração da ALN. Cláudio Torres viajou a São Paulo
e conversou com Câmara Ferreira, que achou magnífica a ideia. Fechado o acordo, Cid Queirós
Benjamim  expôs  o  plano  da  Dissidência  à  Coordenadoria  Regional  da  ALN  em  São  Paulo.
Marighella estava no Rio, fora de contato com o pessoal palista e não teve conhecimento do que se
preparava. No dia 2 de setembro, viajaram para o Rio Virgílio Gomes da Silva (que devia assumir o
comando  militar  da  operação),  Câmara  Ferreira,  Manoel  Cyrillo  de  Oliveira  e  Paulo  de  Tarso
Venceslau.

Aspecto prático muito importante era o do aparelho onde ia ser guardado o embaixador. A
Dissidência só dispunha da casa alugada à rua Barão de Petrópolis,  no Rio Comprido,  na qual
pretendia  montar  uma  oficina  gráfica.  Ali  apareciam  como  moradores  o  jornalista  Fernando
Gabeira  e  o  jardineiro  Antônio  Freitas  Silva,  chegado  do  interior  da  Bahia.  Apesar  de  sua
inconveniência  e  na  impossibilidade  de  providenciar  um  aparelho  diferente  com  brevidade,
resolveu-se utilizar o da Barão de Petrópolis. Decisão imprudente que deixaria sequelas.

Um problema aparentemente banal requeria solução. A organização revolucionária carioca
não podia assinar o manifesto – que teve Franklin Martins como outros do projeto de redação –
com  a  denominação  de  Dissidência  Universitária  da  Guanabara.  Dissidência  de  quê,  ficaria  a
interrogação para o público não iniciado. Qual outra denominação adotar?

Fazia pouco, os órgão policiais proclamaram a completa liquidação do MR-8. Tratava-se da
Dissidência estudantil de Niterói, que começou a cair em abril de 1969, após a prisão de um dos
dirigentes no Oeste do Paraná, em consequência do acidente com um jipe carregado de armas. O
pequeno grupo tinha editado um jornal intitulado Movimento Revolucionário 8 de Outubro, data
da morte  de Guevara.  Talvez com o propósito de inflar  o  êxito  repressivo,  os  órgãos  policiais
apelidaram os foquistas fluminenses de MR-8. A Dissidência da Guanabara aproveitou a dica e



adaptou a sigla a fim de demonstrar que a organização supostamente liquidada continuava bem
viva.

No dia decisivo, mais um problemazinho:  Câmara Ferreira queria tomar parte pessoal na
ação de sequestro. Com o espírito acesso pela luta armada, não admitia sua ausência do evento
histórico. O veto enérgico de Virgílio impediu o desatino dessa participação, que colocaria em risco
desnecessário  um dos  líderes  mais  conhecidos,  além do  que  sem condições  físicas  diante  de
prováveis emergências. O velho revolucionário se conformou em ficar à espera a casa da rua Barão
de Petrópolis.  Enquanto isso, incumbia-se de interceptar e raptar o embaixador o grupo tático
composto por Virgílio Gomes da Silva, Cláudio Torres da Silva, Franklin de Souza Martins, Manoel
Cyrillo de Oliveira, Cid Queirós Benjamim, João Lopes Salgado, Vera Sílvia Magalhães, Paulo de
Tarso Venceslau, Sérgio Rubens de Araújo Torres e José Sebastião Rios Moura. Exceto os quatro
últimos, os demais entraram à tardinha de 4 de setembro no aparelho em companhia de Burke
Ellbrick.

No dia seguinte, Cláudio Torres se retirou da casa. Para mudar o visual, saiu sem paletó com
o qual participou na ação e recomendou ao Gabeira que, no término de tudo, levasse consigo a
peça de roupa. Auxiliador por Gabeira, que circulava à vontade e o ligava ao pessoal no aparelho,
Cláudio passou a enviar mensagens escritas ao Governo, indicando sua localização por meio de
telefonemas a jornais.

O  Presidente  Nixon  deu  uma  bronca  e  a  Junta  Militar  brasileira  não  teve  alternativa.
Demorou pouco para ser informada onde o embaixador se achava prisioneiro e pôs a casa sob
vigilância  permanente.   As  entradas  e  saídas  passaram  a  ser  fotografadas  e  uma  perua  com
policiais  se  plantou ostensivamente a cem metros  do aparelho.  Apesar  disso,  nem pensar  em
invasões: a vida do embaixador não devia correr o mínimo risco. Assinado pela ALN e pelo MR-8, já
a 5 de setembro o manifesto foi  difundido pelos principais jornais e por emissoras de rádio e
televisão. Aceita a lista dos quinze presos políticos, providenciou-se seu embarque aéreo para o
México. Em face da ameaça de represálias de oficiais das Forças Armadas, inconformados com a
capitulação da Junta Militar tomou medidas especiais de proteção dos prisioneiros e de garantia
do vôo.

Os dirigentes do sequestro se mostraram modestos na exigência de somente quinze nomes
na lista de resgaste. Contudo, tiveram boa visão política, devida a Câmara Ferreira, ao incluir entre
os  libertados  Gregório  Bezerra,  membro do  PCB.  Figura  querida  de  herói  revolucionário,  seu
espancamento quase mortal pelo coronel Darcy Villocq Viana, transmitido por televisão no dia 1°
de abril de 1964, provocou tremenda impressão no Recife e em todo o País.

Os  prisioneiros  políticos  viajaram  a  6  de  setembro  e  no  dia  seguinte,  domingo,  o
embaixador recuperou a liberdade. À saída geral do aparelho, Cláudio Torres, ao volante do carro
qe conduzia o diplomata, lembrou de Gabeira que trouxesse seu paletó. Atarantado, o jornalista
deixou de fazê-lo. Como não havia tempo a perder, deram a partida. Os policiais da perua de
vigilância  seguiram  atrás,  mas  o  carro  de  cobertura  do  comando  revolucionário  apontou  as
metralhadoras e convenceu os policiais a mudar de rota.

O sequestro do embaixador  dos  Estados Unidos  foi  a  primeira operação do gênero no
mundo, na história da guerrilha urbana. Mas houve o preço a pagar da intensificação da repressão
ditatorial.  Para os presos libertados, a Junta Militar  criou a pena de banimento.  No dia 19 de
setembro, o Ato Institucional n°14 estabeleceu as penas de morte e de prisão perpétua em tempo
de paz, destoantes da tradição jurídica brasileira. No dia 28, o Decreto-lei 898 pôs em vigor nova lei
de segurança nacional, para a qual o adjetivo draconiano chega a ser ameno. Afastada a corrente
palaciana favorável ao abrandamento do regime, a Junta promulga, a 17 de outubro, a Emenda
Constitucional  n°1.  Implicitamente,  a  Emenda  revogou  a  Constituição  de  1967  e  impôs  nova
Constituição,  cujo  descarado  discricionarismo  se  adequava  à  situação  real  de  completo
fechamento da ditadura.



Os próprios sequestradores não tardaram a ser atingidos individualmente. Câmara Ferreira,
quase mais conhecido por Toledo, se abrigou nalgum casa do Rio e esperou as coisas esfriarem,
saiu do País. Ainda com trânsito legal, Paulo de Tarso viajou por um avião da ponte Rio – São Paulo.
Passando menos de uma mês, a 1° de outubro, subia algemado da litorânea São Sebastião para a
casa dos horrores na rua Tutóia.

Virgílio e Manoel Cyrillo acompanharam João Lopes Salgado ao seu apartamento no bairro
Glória,  tipo  sala  e  kitchenette,  desarrumando  e  repleto  de  caixotes.  Na  manhã  seguinte,  um
indivíduo dizendo-se encanador bateu à sua porta e pediu para vistoriar o banheiro, porque havia
um vazamento. Após a saída do suposto encanador, Virgílio desconfiou e resolveu passar o dia fora
com Manoel Cyrillo. Ao invés de voltar diretamente ao apartamento, combinou um ponto com
João Lopes, à noite. Depois de esperar no ponto da Urca uns quarenta minutos, apareceu João
Lopes de short e camisa, afobado. Contou que ficou flanando pela praia e, ao retornar, notou gente
dentro do apartamento: os policiais já estavam à espera.  Em consequência, perderam-se os papéis
confidenciais tirados da pasta de Ellbrick e a gravação das conversas com ele, além das armas do
pessoal da ALN. Sem ter onde de abrigar, Virgílio e Manoel Cyrillo assistiram a um jogo de futebol
no Maracanã e, alta noite, partiram em ônibus separados de volta a São Paulo.

Virgílio caiu a 29 de setembro e , após a primeira sessão de pau-de-arara, dispôs de energia
psíquica e atlética para entrar em luta corporal com a equipe de torcianários da OBAN, chefiada
pelo capitão do Exército Benone de Arruda Albernaz. Mataram-no a pontapés. No dia 30, Manoel
Cyrillo se surpreendeu de ser acordado por uma tortura de homens armados, na casa de praia de
São Sebastião. Fixou residência de dez anos na cadeia.

No Rio,  Gabeira precisou passar imediatamente à clandestinidade. Transferido para São
Paulo, porque depois recebia uma bala nas costas, ia para a prisão e dali ao exílio. Antêonio Freitas
Silva, o jardineiro, se retirou do aparelho da Barão de Petrópolis às vésperas da saída geral, mas
deixou pelo chão a folha de classificados do Jornal do Brasil com o buraco do recorte do anúncio
do quarto de pensão por ele alugado. Os policiais o localizaram e levaram ao quartel da rua Barão
de Mesquita.

Abandonado no aparelho, o paletó de Cláudio Torres tinha a etiqueta do alfaiate e este
identificou o cliente. No dia 9, Cláudio foi preso depois de resistir a tiros. No CENIMAR, o massacre
de  quatro  dias  seguidos  de  torturas  o  deixou  em  estado  de  trauma  intenso.  Sobreviveu  e
atravessou sete anos em regime penitenciário.

No começo de 1970, o MR-8 baqueou com as quedas de Daniel Aarão, Cid Queirós e Vera
Sílvia. Saíram do País banidos em junho, trocados por outro embaixador sequestrado.
José  Sebastião  Rios  de  Moura  era  artista  gráfico  e  professor  de  desenho  industrial.  Deveria
contribuir com suas qualificações na projetada, mas natimorta oficina impressões do MR-8. Em
1983, apareceu vítima de misteriosos assassinato em Salvador.

Duas semanas após o golpe de mestre, Marighella reuniu, em São Paulo, com a direção
regional  da  ALN  e  participantes  da  operação.  Deu  a  entender  que,  por  falta  de  aviso,  ficou
paralisado  e  em  perigo  no  Rio  super  policiado.  Mas  elogiou  a  iniciativa  de  sequestro  do
embaixador norte-americano, redigiu uma saudação aos companheiros tirados do cárcere e, numa
das  manifestações  antes  do  fim  próximo,  anunciou  que  haveria  novos  sequestros  de
personalidades importantes.

*Texto retirado do livro Combate nas Trevas – A Esquerda Brasileira: das ilusões perdidas a luta
armada.


