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DOCUMENTAÇÃO SOBRE ANISTIA DO FUNDO DEOPS

Fundo: DEOPS-SP
Descrição: 
Composto por 1.173 metros lineares de documentação textual e iconográfica, cuja produção 

abarca as datas de 1924 (criação do órgão) a 1983 (sua extinção). O Departamento Estadual de 
Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP) foi criado em 30 de dezembro de 1924 pela 
lei nº 2.034 e regulamentado pelos Decretos n.º 4.405-A, de 17 de abril de 1928, e nº 4.715, de 23 
de abril de 1930. Desde sua criação, cumpriu a função de assegurar e disciplinar a ordem no país, 
vigiar, prevenir e investigar o crime social e político e, ainda, obter, arquivar e trocar informações 
sobre indivíduos considerados “suspeitos”, “criminosos” ou “terroristas”. 

Após a extinção do DEOPS/SP, em 4 de março de 1983 por meio do Decreto n. 20.728, seu 
arquivo ficou sob a guarda da Polícia Federal até o final do ano de 1992. Nesse período observa-
se que o arquivo continuou a ser utilizado e novos documentos foram incorporados ao conjunto 
documental até o ano de 1990. Por meio do decreto nº 34.216, de 19 de novembro de 1992, o 
acervo ficou sob a guarda do Arquivo do Estado, que, com base na resolução nº 38, de 27 de 
dezembro de 1994, abriu à documentação à consulta pública. 

Grupo: Serviço Secreto (Divisão de Informações)
Séries: Dossiês
Descrição: 
Criada no início da década de 1940 e finalizada em 1990, quando o acervo já estava 

sob a guarda da Polícia Federal, os dossiês abordam investigações sobre movimentos políticos, 
estudantis, religiosos, comunismo, niponismo, fascismo, anarquismo, entre outros.  Segundo o artigo 
9º do Decreto nº 11.782, de 30 de dezembro de 1940, o Serviço Secreto passou a ser subordinado 
diretamente ao Superintendente do Deops, abrigando 16 setores. As atividades desse setor eram 
definidas diretamente pelo Superintendente, que também designava os chefes dos setores e o 
corpo de investigadores reservados. 

Os dossiês produzidos pelo Serviço Secreto foram arquivados por meio de código 
alfanumérico, o qual ainda não foi totalmente desvelado pelos pesquisadores e arquivistas. Embora 
estudos tenham sido realizados sobre o tema (Aquino, 2000), não foram definidos os assuntos dos 
dossiês, já que o fichário apenas remete às palavras encontradas nos documentos. Esse conjunto 
é constituído por 9.626 pastas. 

O fichário remissivo da série Dossiês do Serviço Secreto está organizado em ordem 
alfabética de nomes e temas, composto por cerca de 1.100.000 fichas. Trata-se do instrumento de 
pesquisa mais importante do fundo, devido à diversidade de temas e nomes arquivados, tendo sido 
elaborado pela própria polícia política.

Localização Documentos sobre a anistia 

50-Z-9-42.767 Relatório sobre o militante do PST, Carlos Augusto Amaral Hoffmann, 
4/10/1978.

50-Z-9-39.253 Relatório sobre destituição do cargo de ministro de Guerra do General Newton 
Leal, 14/4/1975.

20-C-44-28.810 Livro “Anistia”escrito pelo senador Teotônio Vilela, 1982.

20-C-44-27.746
Boletim Amnistía Internacional, volume V, nº9, setembro de 82, apreendido 
no XI Congresso da UCBC (União Cristã Brasileira de Comunicação Social), 
realizado na PUC/ SP em setembro de 1982.
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20-C-44-27.739 Carta aberta escrita pela Anistia Internacional.

20-C-44-24.463 Relatório sobre livro “Semente da Liberdade”, 4/6/1982.

30-C-1-23.107 Relatório sobre denúncias feitas no exterior pela Anistia Internacional e Cruz 
Vermelha.

50-Z-129-19.646 Relatório sobre o livro “Anistia para um homem que sonhou com a liberdade”, 
escrito por Aldenor de Sá Porto.

20-C-44-16.201 Panfleto “Anistia: uma luta que continua contra a lei de segurança nacional”. 

20-C-44-15.730 Relatório sobre o movimento sindical intitulado “Anistia: uma luta que continua 
contra a lei de segurança nacional”.

21-Z-14-15.024 Relatório sobre o lançamento do livro “Anistia” escrito pelo senador Teotônio 
Vilela, 27 a 28/1/1983.

21-Z-14-14.803 Relatório referente ao ato público pela anistia dos presos políticos no Uruguai, 
realizado nos dias 26 a 27/11/1982.

50-Z-0-14.411 Relatório sobre o debate “Anistia e Direitos Humanos” realizado no Teatro Ruth 
Escobar em 22/5.

50-Z-0-14.410 Relatório sobre o II Ciclo de debates sobre a conjuntura nacional, anistia e 
transição democrática.

50-Z-0-14.406 Relatório sobre o movimento “Pró-Anistia”.

50-Z-0-14.405 Relatório sobre a reunião no Teatro Ruth Escobar para discussão da criação 
da comissão executiva e coordenação geral do movimento pró-anistia.

50-Z-0-14.403 Panfleto intitulado “Anistia é liberdade”.

50-Z-0-14.396 Recorte do jornal Diário do Norte intitulado “Terezinha Zerbini quer anistia sem 
radicalismo”, 22/9/1977.

50-Z-0-14.393 Relatório sobre reunião realizada no Teatro Ruth Escobar para discussão da 
Anistia, realizado no dia 10/4/1978.

50-Z-0-13.981 Reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, intitulada “Anistia: 60 
países violam os direitos”, publicado no dia 8/3/1977.

21-Z-14-13.775 Relatório sobre a venda do livro “Anistia: semente da liberdade” no Sindicato 
dos Médicos de São Paulo, 4/6/1982.

50-C-22-10.915 Revista Apesar de Tudo/ UNE, contendo imagens do movimento pela Anistia, 
publicada no dia 23/6/1978.

50-C-22-10.648 Boletim da União Municipal dos Estudantes de São Carlos (UMESC), sobre 
anistia, intitulado “Todos em casa até o Natal!”, publicado no dia 18/4/1978.

50-C-22-10.615 Relatório sobre “Considerações sobre pressões pela Anistia”, de 2/5/1978.

50-C-22-10.391 Relatório sobre Assembléia para formação oficial de uma entidade para anistia 
geral aos presos políticos, de 11/4/1978.
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50-C-22-10.154 Convite afixado no mural Ruth Escobar para o lançamento do livro “Anistia 
para um homem que sonhou com a liberdade”.

50-C-22-10.139 Convite para lançamento do livro “Anistia para um homem que sonhou com a 
liberdade”, escrito por Aldenoura Sá Porto.

50-C-22-10.048 Relatório sobre o movimento estudantil e a campanha pela Anistia no campus 
da USP, de 3/3/1978.

50-C-22-10.043 Relatório de investigação sobre o campus da Universidade de São Paulo - 
USP, mais especificamente sobre a Faculdade de História e Geografia.

20-C-44-8.112 Panfleto intitulado “Anistia ampla, geral e irrestrita”, distribuído pela PUC de 
São Paulo. 

50-Z-130-8.072 Boletim nº 9, distribuído no XI Congresso da UCBC - União Cristã Brasileira de 
Comunicação Social, de 30/10/1982.

50-Z-130-8.065 Panfleto da Anistia Internacional distribuído no XI Congresso da UCBC -União 
Cristã Brasileira de Comunicação Social, de 28/4/1982.

50-Z-130-8.047 Relatório sobre o lançamento do livro “Anistia”, escrito pelo senador Teotônio 
Vilela. 

20-C-44-7.906 Carta aberta da Anistia Internacional em solidariedade ao povo da Guatemala.

20-C-44-7.893 Panfletos de convocação para manifestação pública pela Anistia.

21-Z-14-7.501 Relatório sobre livro “Anistia: semente da liberdade”, de 16/8/1979.

21-Z-14-6.813 Panfleto sobre Anistia, produzido pelo Comitê Brasileiro de Anistia da Baixada 
Santista.

20-C-44-6.122 Boletim da Comissão Brasileira da Anistia de São Paulo – CBA – sobre o fim 
do exílio intitulado “Cada companheiro que volta fortalece nossa luta”.

50-D-26-6.069 Artigo publicado no jornal Última Hora, intitulado “Anistia Irrestrita, por quê?”, 
s/d.

20-C-44-6.034 Boletim elaborado pelo grupo de mulheres do Comitê Irma/ Aurélio (MDB).

43-Z-0-5.789  Artigo publicado no periódico JornaLeste, de setembro de 1979, nº7, ano 4, 
intitulado “Anistia pela metade”, de 20/11/1979.

50-C-0-5.794
Relatório sobre reivindicações feitas no campus da PUC para reforma 
constitucional, intitulado “Anistia, liberdades democráticas, maior participação 
das classes inferiores”, de 24 e 25/10/1977.

21-Z-14-5.555 Relatório sobre semana da anistia em Sorocaba-SP, em que foi debatido o 
tema: Anistia x Direitos Humanos, realizado em 25/10/1978.

43-Z-0-5.188 Artigo publicado no periódico JornaLeste de setembro de 1979, nº7, ano 4,  
intitulado “Show pela anistia de verdade”, p.20, de 20/11/1979.

50-Z-130-5.286 Artigo publicado no jornal de alunos das escolas isoladas, intitulado “Anistia: 
um direito a ser conquistado”, de 10/03/1978.
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50-Z-130-5.285 Boletim da Faculdade de Direito USP, intitulado “Avançar na luta pela Anistia”, 
de 17/3/1978.

50-Z-130-5.275 Folheto do Comitê Brasileiro de Anistia de São Paulo, intitulado “Anistia é 
liberdade”, de 17/4/1978.

50-Z-130-5.274
Apreensão do Caderno Pró-Anistia, sobre o 33º aniversário da grande anistia 
de 1945, distribuído na Universidade São Paulo – USP, campus de Ribeirão 
Preto, no dia 25/4/1978.

50-Z-130-5.273 Moção de apoio à luta dos presos políticos de Itamaracá.

50-Z-130-5.271 Boletim do CBA/ SP contendo artigo sobre a campanha de assinaturas pró-
anistia, de junho/ 1978.

50-Z-130-5.270 Boletim do Movimento Feminino pela Anistia, núcleo Ceará.

50-Z-130-5.269 Boletim sobre a sessão de abertura da 30º Reunião do SBPC no Teatro 
Cultura Artística, “pela reintegração, pela anistia, pela democracia”, 9/7/1978.

50-Z-130-5.268 Boletim sobre Anistia, Comitê eleitoral do MDB no Teatro Ruth Escobar, 
26/7/1978.

50-Z-130-5.267 Boletim do CBA de São Paulo convocando vigília cívica em repúdio às prisões 
políticas e pela anistia, de 29/7/1978.

50-Z-130-5.266 Panfleto “CBA 78”.

50-Z-130-5.265 Carta aberta pela“Campanha pela libertação dos presos de Itamaracá”.

50-Z-130-5.264 Carta de princípios e programa mínimo de ação do CBA/ SP, de 31/7/1978.

50-Z-130-5.253 Folhetim sobre Anistia do CBA/ SP, de 10/9/1978.

50-Z-130-5.250 Panfleto de apoio à greve de fome.

50-Z-130-5.249 Boletim da diretoria do DCE - Livre em apoio à greve de fome, distribuído na 
PUC de São Paulo, em 11/9/1978.

50-Z-130-5.242 Convocatória para o Ato Público do CBA na Câmara Municipal, dia 10/12/1978, 
e manifestação pelos direitos humanos.

50-Z-130-5.241 Convite às entidades para participar da mesa-redonda intitulada “Profissionais 
de saúde: ética e torturas”. Panfleto do evento, CBA/ SP, 13/12/1978.

50-Z-130-5.237 Jornal Opinião, da PUC de São Paulo, publicado em agosto de 1979. 

50-Z-130-5.226 Relatório sobre o primeiro dia de atividades do  Iº Congresso Nacional pela 
Anistia, de 3/11/1978.

50-Z-130-5.225 Relatório sobre o show programado para o Congresso pela Anistia.

50-Z-130-5.220 Relatório sobre a plenária final do Iº CBA (Congresso Brasileiro pela Anistia), 
de 5/11/1978.

50-Z-130-5.216 Relatório sobre o Iº Congresso Nacional pela Anistia, 5/11/1978.
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50-Z-130-5.215 Relatório sobre o Congresso Brasileiro pela anistia, de 7/11/1978.

50-Z-130-5.214 Carta convocatória para o movimento de Anistia.

50-Z-130-5.213 Carta escrita pela Comissão Brasileira de Anistia de São Paulo – CBA –sobre 
o Encontro Nacional de Movimentos pela Anistia, cidade de Salvador, BA.

50-Z-130-5.212 Boletim do Comitê pró-anistia geral no Brasil, de Portugal, em apoio ao Iº 
Congresso Brasileiro pela Anistia, de 2 a 5/11/1978.

50-Z-130-5.210 Boletim em apoio ao serviço ecumênico de solidariedade.

50-Z-130-5209 Mensagem dos presos políticos de Itamaracá ao Iº Congresso Brasileiro dos 
movimentos pela Anistia.

50-Z-130-5.208 Mensagem dirigida ao Congresso Brasileiro pela Anistia.

50-Z-130-5.207 Carta do Comitê de Solidariedade em apoio ao Iº Congresso Nacional pela 
Anistia.

50-Z-130-5.206 Carta do Partido Trabalhista Espanhol à Eny Raymundo Moreira, presidente do 
Comitê Brasileiro pela Anistia, em apoio ao Iº Congresso Nacional pela Anistia.

50-Z-130-5.204 Boletim do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, realizado em Salvador, BA.

50-Z-130-5202 Folheto apreendido no Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, intitulado “Porque 
lutar por anistia? Avanços e conquistas”.

50-Z-130-5.201 Carta das presas políticas de Pernambuco sobre o Iº Congresso pela anistia 
no Brasil, de 5/11/1978.

50-Z-130-5.196 Carta dos Comitês de Anistia sobre o Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, de 2 
a 5/11/1978.

50-Z-130-5.195 Boletim de Abertura do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, de 2 a 5/11/1978.

50-Z-130-5.192 Boletim do movimento feminino pela anistia, Maria Quitéria, ano I, nº2, junho 
de 1977, contendo entrevista com o professor Euzébio Rocha.

50-Z-130-5.187 Boletim do Iº Congresso Nacional pela Anistia, de 2 a 5/11/1978. 

50-Z-130-5.186 Boletim do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, sobre violação de direitos 
humanos, tortura e a profissão médica, apreendido na PUC de São Paulo.

50-Z-130-5.184 Boletim do Iº Congresso Nacional pela Anistia, contendo lista de 
desaparecidos, banidos e mortos.

50-Z-130-5.181 Boletim do CBA, intitulado “Anistia: uma luta democrática”.

50-Z-130-5.180 Carta aberta do Comitê Brasileiro pela Anistia do Rio de Janeiro.

50-Z-130-5.179 Carta aberta dos Comitês e Movimentos pela Anistia, de 13/10/1978.

50-Z-130-5.178 Carta aberta dos presos políticos do Rio de Janeiro sobre reforma da Lei de 
Segurança Nacional, de 16/10/1978.
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50-C-0-5.005 Panfleto afixado nos murais da POLI, sem referência, agosto de 1977.

20-C-44-4.975 Convocatória para ato público e documento final sobre movimentos de Anistia 
de São Paulo, de 8/7/1979.

20-C-44-4.949 Relatório sobre encontro de profissionais de saúde em que foi debatido o tema 
Anistia, de 23/8/1979. 

20-C-44-4.917 Revista da Comissão Pró-Anistia, de Lins-São Paulo.

20-C-44-4.912 Panfleto do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo e Boletim 
pela libertação de 11 sindicatos presos. 

20-C-44-4.911 Boletim intitulado “Liberdade para os presos políticos do Itamaracá”.

50-Z-130-5.026 Boletim do Iº Congresso Nacional pela Anistia - Manifesto à Nação, distribuído 
no Congresso Nacional pela Anistia, de 5/11/1978. 

50-Z-130-5.021 Resumo das resoluções do Iº Congresso Nacional pela Anistia.

50-Z-130-5.020 Boletim sobre o Iº Congresso Nacional pela Anistia, de 2 a 5/11/1978.

50-Z-130-5.019 Carta aberta do Partido Trabalhista Espanhol ao Presidente do Comitê 
Brasileiro pela Anistia.

20-C-44-4.893 Cartas dos presos políticos sobre a greve de fome.

20-C-44-4.892 Panfleto sobre anistia e direitos humanos.

50-Z-130-5.008 Folheto de apoio ao Congresso Nacional da Anistia, de 10/11/1978. 

20-C-44-4.889 Reportagem do jornal Folha de São Paulo, intitulada “Cem exilados querem 
seus direitos de volta”, publicada no dia 11 de novembro de 1978.

50-Z-130-5.005 Boletim do CBA de São Paulo sobre o Encontro Nacional do Movimento pela 
Anistia.

50-Z-130-5.002 Carta convocatória para o movimento de anistia de todo país.

20-C-44-4.859 Relatório sobre o Ato pela Anistia.

20-C-44-4.845 Carta aberta ao Congresso Nacional para reivindicação da Anistia aos presos 
políticos.

20-C-44-4.836 Boletim da PUC intitulado “A ditadura prende trabalhadores e os enquadra na 
lei de segurança nacional. Mais oito presos políticos no Brasil”, de 21/8/1979.

20-C-44-4.804 Boletim da ECA da Universidade de São Paulo, intitulado “Solidariedade à 
greve de fome”, de 16/8/1979.

20-C-44-4.802 Convocatória para o ato do dia 21/8, realizado na Praça da Sé, cidade de São 
Paulo.

20-C-44-4.801 Boletim do Comitê de libertação dos presos políticos de Itamaracá sobre greve 
de fome e ato político pela Anistia.
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20-C-44-4.784 Comunicado da APROPUC sobre paralisação das atividades em apoio à greve 
de fome.

20-C-44-4.782 Boletim do DCE em apoio à greve de fome, de 20/8/1979.

20-C-44-4.767 Panfleto pela Anistia, s/d..

20-C-44-4.763 Relatório sobre concentração e show pela Anistia, realizado na Praça da Sé, 
cidade de São Paulo, SP. 

20-C-44-4.752 Relatório sobre o movimento estudantil e formação do Comitê pela Anistia do 
curso de Letras da Universidade de São Paulo – USP, de 20/8/1979.

20-C-44-4.751
Boletim da PUC de São Paulo sobre a paralisação em repúdio ao projeto de 
Anistia do governo e apoio à greve de fome dos presos políticos, publicado em 
20/8/1979.

20-C-44-4.750 Boletim da Semana Jurídica da PUC de São Paulo, contendo notas sobre o 
debate da luta pela Anistia.

20-C-44-4.743
Boletim das faculdades da Escola de Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo - USP, intitulado “Solidariedade à greve de fome dos presos 
políticos”, de 16/8/1979.

20-C-44-4.738
Relatório sobre concentração na Praça da Sé em apoio à greve de fome e 
fim da ditadura e liberdade para os presos políticos de Itamaracá, escrito em 
17/8/1979.

50-Z-30-4.741 Carta da Anistia Internacional pedindo informações e a libertação do preso 
político e estudante de geografia Antonio Carlos de Mello Pereira.

20-C-44-4.709 Relatório sobre o lançamento do livro “Anistia: semente da liberdade”. 

20-C-44-4.706 Livro apreendido “Semente da liberdade”, de Terezinha Godoy Zerbine.

20-C-44-4.685 Relatório sobre o ato público realizado na cidade de Santos, SP, organizado 
pelo CBA.

20-C-44-4.639

Auto de exibição e apreensão dos acusados por afixarem cartazes em muros 
e postes contendo folheto de convocação para passeata, a ser realizada na 
Praça da Sé; abaixo assinado pela anistia; convocatória do Comitê Brasileiro 
de Anistia – CBA, de São Paulo; relatório policial Piracicaba sobre CBA 
instalado na mesma cidade.

20-C-44-4.638 Convocatória para participação do Ato Público pela libertação dos presos 
políticos de Itamaracá e pela “Anistia ampla, geral e irrestrita”.

20-C-44-4.636 Carta aberta ao Congresso Nacional escrita pelos presos políticos do Barro 
Branco.

21-Z-14-4.581 Relatório sobre o evento realizado no Teatro Ruth Escobar, reivindicando a 
anistia geral aos presos políticos, em 11/4/78.

20-C-44-4.568 Relatório sobre a manifestação pela Anistia, s/d..

20-C-44-4.567 Relatório sobre o ato público pela Anistia, realizado no largo São Francisco, 
cidade de São Paulo, no dia 11 de agosto de 1979. 
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20-C-44-4.560 Folheto intitulado “Por que queremos uma anistia, ampla, geral e irrestrita?”.

21-Z-14-4.509
Relatório sobre os debates e conferências promovidas pelo Instituto de 
Estudos Políticos, Econômicos e Sociais (IEPES) do MDB da cidade de 
Ribeirão Preto, de 30/3/1978.

50-C-22-4.422 Declaração do estudante José Welmowicki a favor da anistia geral para todos 
os presos políticos.

50-Z-130-4.231 Boletim sobre o debate realizado na Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo pela reintegração dos professores cassados, de 23/10/1978.

50-H-84-4.159 Auto de qualificação e interrogatório sobre frases pichadas em bancos com os 
dizeres “Anistia ampla e irrestrita para o povo brasileiro”, Minas Gerais.

50-H-84-4.155 Cartazes apreendidos, intitulados “Anistia ampla e irrestrita para o povo...”.

20-C-44-3.790 Boletim Anistia, elaborado pelo CBA da cidade de Bauru, SP, em 28/6/1979.

20-C-44-3.781 Relatório sobre o movimento pela Anistia na Universidade de São Paulo -  
USP, de 5/7/1979.

20-C-44-3.743 Panfleto de divulgação do Ato Público pela Anistia.

20-C-44-3.742 Boletim do Comitê pela libertação dos presos políticos de Itamaracá. 

20-C-44-3.709 Panfleto de divulgação do Ato Público, a ser realizado no teatro TUCA da 
cidade de São Paulo, pela libertação dos presos políticos de Itamaracá.

20-C-44-3.699 Panfleto comemorativo do Dia Nacional de Luta pela Anistia.

20-C-44-3.659 Panfleto de apelo à população pela liberdade para os presos políticos do 
Itamaracá.

50-Z-261-2.779 Artigo publicado no jornal O Diário de Piracicaba, intitulado “Anistia na voz de 
Clarice Herzog”.

20-C-44-2.461 Folheto do Comitê Brasileiro pela Anistia, localizado na Baixada Santista, 
1979.

20-C-44-2.354 Folheto do Comitê Brasileiro pela Anistia, intitulado “Anistia, uma luta de todos 
nós!”.

50-Z-130-2.445
Relatório referente à distribuição de convites para noite de autógrafos do 
livro “Anistia: semente da liberdade” de autoria de Terezinha Godoy Zerbine, 
23/8/1979.

50-G-2-2.130 Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, intitulado “Na Cúria Enviada da 
Anistia”, s/d..

50-Z-98-2.207 Reportagem publicada no jornal Diário de Notícias, de Porto Alegre, RS, 
intitulada “Anistia Ampla e generosa”, de 4/10/1975.

50-E-3-1.673 Relatório da Anistia Internacional, contendo notícias chegadas às redações de 
jornais.

50-J-152-1.455 Reportagem do Jornal do Brasil, intitulado “Movimento em São Paulo reúne 
600 por Partido Socialista”, publicado em 20/3/1978.
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50-J-152-1.418 Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, intitulada “Anistia Internacional 
ganha Nobel da Paz de 1977”, publicada em 11/10/1977.

50-Z-71-1.229 Reportagem do Jornal do Brasil, intitulado “Delegada da Anistia não vê os 
presos”, publicado em 22/03/1978. 

50-Z-71-1.227 Reportagem do jornal Notícias Populares, intitulado “Anistia Internacional já 
chegou a Curitiba”, s/d..

50-C-0-1.111
Relatório de investigação sobre o campus Universidade de São Paulo –USP,  
mais especificamente sobre o movimento pela Anistia ocorrido na Faculdade 
de História e Geografia.

30-B-38-979 Boletim da Comissão pelo Ato Nacional dos Jornalistas, reivindicando anistia 
aos presos e exilados políticos.

30-B-38-924 Folheto do Movimento Feminino pela Anistia.

30-C-1-22-846 Boletim de reivindicação pela construção de um comitê contra a repressão e a 
tortura na América Latina. 

50-G-2-651 Boletim da Anistia Internacional sobre o Arcebispo de São Paulo. 

50-A-14-501 Informação sobre a libertação de todos os presos políticos, noticiado pela BBC 
de Londres, Inglaterra.

50-L-0-198 Reportagem do Jornal da Tarde, intitulado “Anistia: a visita de Hammarberg ao 
Brasil”, de 14/11/1977.

50-L-0-197 Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, intitulado “Anistia: Brasil tem 
213 presos políticos”, publicada em 15/11/1977.

50-L-0-196 Reportagem do jornal Última Hora, intitulado “Café na cama – O homem da 
Anistia”, de 16/11/1977.

50-L-0-195 Reportagem do Jornal da Tarde, intitulada “Anistia Internacional quer abrir um 
escritório no Brasil”, publicada em 12/11/1977.

50-K-118-304 Artigo escrito por Nelson de Melo para o jornal O Estado de São Paulo, 
intitulado “Anistia a todos – menos para os terroristas”, s/d..

50-E-15-45 Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, intitulada “A Anistia inicia ano 
de ação pelos presos políticos”, s/d..

50-E-15-41 Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, intitulada “A Anistia 
Internacional é parcial”, publicada em 14/12/1975.

50-K-118-135 Reportagem de jornal O Estado de São Paulo, intitulado “Anistia divulga lista 
de 39 desaparecidos”, publicado em 5/11/1978. 

21-Z-14-5635 a 
5637 Relatório sobre a Semana da Anistia, realizada na cidade de Sorocaba, SP.

50-E-10 (seq. 10 a 
12)

Relatório sobre o presidente da Anistia Internacional, Thomas Hammarberg, 
em visita a Brasília e fotografia, de 15/11/1977.

50-Z-0-14.854/ 
14.855

Boletim do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, da PUC de São Paulo, de 
3/11/1978.
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50-Z-0-14.814/ 
14.831

Boletim do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, da CBA de São Paulo, de 2 a 
5/11/1978.

50-E-10 (seq. 9) Carta aberta da Amnesty International, proveniente da Suíça, enviada ao 
DEOPS de São Paulo.

50-Z-0-14.407 a 
14.409

Carta dirigida ao Almirante Hélio Leite sobre o movimento pela Anistia de São 
Paulo.

50-Z-0-14.376 a 
14.380

Relatório da 3ª reunião do Comitê de Anistia, realizada na cidade de São 
Paulo. 

50-L-0-190 a 195 Relatório referente a Thomaz Hammarberg, membro da Amnesty Internacional.

50-E-10 (seq. 5) Carta aberta da Anistia Internacional, dos Estados Unidos, enviado ao DEOPS 
de São Paulo.

50-Z-9-43.852/ 
43.856 Relação dos réus anistiados, de 17 de setembro de 1980.

20-C-44-28.777/ 
28.778 Relatório sobre o lançamento do livro “Anistia”, de 26/1/1983. 

20-C-44-4848/ 4849 Jornal O Trabalho, contendo artigo intitulado “Luta pela anistia ampla, geral e 
irrestrita”, s/d.

20-C-44-4759/ 4760 Informe do DEOPS sobre o show pela anistia, realizado no S.C.Corinthians 
Paulista. 

20-C-44-4672/ 4673 Boletim do Diretório Central dos Estudantes sobre Anistia.

20-C-44-4.753 a 
4.755  

Relatório do DEOPS sobre o ato público em prol da anistia, realizado na 
cidade de Santos, SP.

20-C-44-4635 e 
4635a

Boletim e folheto do CBA, das cidades de Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano e São Paulo, sobre as limitações da Lei de Anistia. 

50-E-15-36/ 37 Carta do membro da Anistia Internacional ao DEOPS, solicitando informações 
a respeito de cinco professores desaparecidos.

20-C-44-4827 a 
4.828 Programação da Semana Jurídica da PUC de São Paulo.

20-C-44-3793 a 
3794 Relatório sobre o CBA, da cidade de Bauru, de 5/7/1979. 

20-C-44-4577 a 
4578

Carta aberta reivindicando “Anistia irrestrita e liberdades democráticas”, 
publicada no jornal Causa Operária, de 8/8/1979.

20-C-44-3760 a 
3762 Folheto “Liberdade para os presos políticos de Itamaracá”.

20-C-44-27.759 a 
27.762

Relatório sobre o XI Congresso da UCBC (União Cristã Brasileira de 
Comunicação Social), realizado na PUC de São Paulo. 

30-B-38-1.001/ 
1002

Cartas escritas pelos membros da Anistia Internacional sobre o preso político 
Renato Tapajós.
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20-C-44-4850 a 
4.858

Relatório detalhado sobre o ato público pela Anistia, realizado na Praça da Sé, 
cidade de São Paulo, SP.

20-C-44-28.764 a 
28.772

Relatório sobre II Encontro Ecumênico dos Direitos Humanos no Brasil, 
promovido pela Anistia Internacional da Seção do Rio de Janeiro.

50-C-22-10.871 a 
10.873

Relatório sobre a participação do movimento estudantil no ato público 
realizado na cidade de Campinas, SP, reivindicando a anistia ampla, geral e 
irrestrita.

50-K-119-91 Reportagem do Jornal do Brasil, intitulada “Anistiado é intimado a dizer como 
Theodomiro escapou”, de 17/9/1979.

50-K-119-90 Reportagem do Jornal do Brasil, intitulada “Exilados voltam com festa e 
lembram os que ficaram no exterior sem anistia”, de 15/9/1979. 

50-Z-30-5.514/ 
5.515

Carta escrita pelo membro da Anistia Internacional do Canadá, solicitando 
informações a respeito do caso João Massena Macera Melo, ex-deputado 
estadual.

50-K-119-89
Reportagem do Jornal do Brasil, intitulada “Prestes decide voltar ao país 
mesmo com anistia parcial. Partido Comunista insiste na ampla e irrestrita”, 
publicada em 24/7/1979.

50-K-119-84 Reportagem publicada no Jornal do Brasil sobre o livro “Anistia: semente da 
liberdade”, escrito por Terezinha Zerbini, de 16/8/1979. 

50-Z-71-1210 a 
1211

Ficha de Terezinha de Godoy Zerbine, elaborada pelo DOPS do estado do 
Paraná.

50-Z-71-1217 a 
1219 Histórico político e social de Terezinha Zerbine.

50-J-1522-1.419 Reportagem do Jornal do Brasil, intitulado “Premio Nobel a Anistia 
Internacional”, s/d. 

50-Z-130-5182/ 
5183

Boletim do Comitê Brasileiro pela Anistia, da cidade do Rio de Janeiro, sobre o 
Iº Congresso Nacional pela Anistia, realizado na PUC da cidade de São Paulo, 
de 3/11/1978.

50-Z-130-5000/ 
5001

Boletim do CBA de Sao Paulo, sobre o Encontro Nacional do Movimento pela 
Anistia, realizado na cidade de Salvador, BA, em 9/9/1978.

50-Z-130-5218 a 
5219 Relato sobre o Iº Congresso Nacional pela Anistia. 

50-Z-130-5251 a 
5252 Carta aberta dos grevistas de fome à população. 

50-Z-130-5010 a 
5012 Boletim do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, de 2 a 5/11/1978.

50-Z-130-5221 a 
5223

Relatório sobre sessão de debates do Congresso Brasileiro pela Anistia, de 
4/11/1978.

50-Z-130-5227 a 
5229 Relatório sobre o Iº Congresso Brasileiro pela Anistia, de 2/11/1978.
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50-Z-130-5006 e 
5009

Boletim do CBA, do estado de Minas Gerais, intitulado “Subsídios para 
discussão sobre quem são os terroristas no Brasil. Luta pela anistia”, de 
novembro de 1978. 

50-Z-130-5230 a 
5236

Relatório sobre o Congresso Nacional pela Anistia, realizado no TUCA, PUC 
de São Paulo, de 2/11/1978.

50-C-1329. Relatório sobre o Ato Público pela Anistia dos Presos Políticos, realizado no 
campus da PUC de São Paulo, de 3/5/1977.  

50-Z-130-5013 a 
5017 e 5027 Boletim do Iº Congresso Brasileiro pela Anistia. 

30-Z160-12.499 Panfleto da Anistia Internacional, sediada em Londres, Inglaterra.

50-Z-0-14-856 a 
14.862  Boletim do CBA, contendo pesquisa sobre a Anistia.

Grupo: Delegacia Especializada de Ordem Social
Descrição: 
A Delegacia de Ordem Social era responsável por investigar movimentos sociais, como 

greves, campanhas contra a carestia, além de fiscalizar a ação dos sindicatos e dos trabalhadores 
organizados, produzindo inquéritos, relatórios e prontuários de presos. 

Outras atividades mais específicas também faziam parte da rotina de trabalho da 
Delegacia de Ordem Social, sendo elas: proceder à prevenção e à repressão aos delitos contra 
a Ordem Social; despachar os pedidos de autorização para a realização de assembleias em 
sindicatos e sociedades; examinar para remessa à Justiça os inquéritos referentes à Ordem 
Social, instaurados pelas Delegacias do Interior, processando neles as revisões necessárias, 
determinando o preenchimento das lacunas existentes pelas autoridades processantes (dos 
municípios de origem); organizar escalas especiais para o policiamento de reuniões, manifestações 
públicas de natureza de Ordem Social e datas comemorativas que costumam ser festejadas 
por organizações ou partidos de orientação subversiva da Ordem Social, no sentido de impedi-
las; enviar diariamente ao Serviço Secreto um relatório das investigações feitas e dos fatos 
principais que possam interessar ao governador do Estado, relativo à Ordem Social, tais como 
greves eclodidas, comícios relâmpagos, prisões em flagrantes etc.; policiar pontos de embarque 
e desembarque de transportes públicos no sentido de deter elementos suspeitos, prevenir 
sabotagens etc.; organizar cadastro de elementos que se orientam por credos ou ideologias 
contrárias ao regime democrático ou à ordem social vigente, incluindo um índice para as buscas 
de urgências; anotar nas fichas de cadastro todas as atividades dos elementos referidos, inclusive 
os processos e prisões que sofreram; encaminhar ao Serviço Especial de Vigilância (SEV) os 
elementos referidos que forem estrangeiros para o necessário processo de expulsão do território 
nacional; apresentar, no fim de cada decênio, ao senhor diretor do DOPS, um relatório de todos 
os trabalhos executados pela delegacia especializada. Secretaria de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública/ Ver: Departamento de Ordem Política e Social. Resumo histórico do Dops. 
São Paulo: Tipografia do Departamento de Investigações, 1953, p.17-33.

Séries datas-
limite localização

Dossiê Anistia 1978-1979 OS 0006/ OS 0007

Dossiê Comitê da Baixada Santista Pró-Anistia (doc.1); reunião 
da executiva regional do Comitê Brasileiro Pró-Anistia, 08/10/79 
(doc.2).

1978-1979 OS 1063
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Dossiê Comitê Brasileiro pela Anistia - Iº Encontro Regional Sul 
das Entidades de Anistia (doc.1B). 1979-1980 OS 1095

Dossiê Anistia e Denúncia - Denúncia completa elaborada pelos 
condenados com a colaboração do advogado Luiz Eduardo 
Greenhalgh - Relação dos condenados com as respectivas 
penas (doc.15); “Terroristas Condenados Excluídos da Lei de 
Anistia” (doc.21).

1978-1979 OS 1116

Dossiê do Comitê Municipal pela Anistia em São José dos 
Campos. 1978 OS 1181

Grupo: Delegacia Especializada de Ordem Política
Descrição: 
As Delegacias Especializadas de Ordem Política e de Ordem Social foram as que tiveram 

maior atuação e destaque dentro do DEOPS. Apesar de sua separação a partir de 1945, possuíam 
competências muito semelhantes, o que as levava a atuarem paralelamente ou em conjunto em 
muitos casos.

Entretanto, as questões políticas ficavam a cargo da Delegacia Especializada de Ordem 
Política. Além de acompanhar comícios e eleições, esse setor ainda fornecia informações sobre 
a situação política nas cidades do interior, dos partidos políticos, personalidades e cargos. Nesse 
acervo, encontram-se dossiês, contendo recortes de jornais, relatórios e inquéritos que, por sua 
vez, também possuem duplicatas arquivadas na série prontuários. A partir da década de 1960, 
com a demanda crescente do aparelho repressivo militar, essa delegacia ampliou suas atribuições, 
passando a investigar as ações dos movimentos estudantis e das organizações clandestinas.  

Séries datas-
limite localização 

Dossiê Anistia, contendo recortes dos jornais do “O Estado de 
São Paulo” e “Folha de São Paulo”. 1977-1982 OP 0610

Dossiê Comitê 1º de maio pela anistia e dossiê do Comitê de 
Defesa dos Presos Políticos - C.D.P.P. s/d. OP 1601

Dossiê Anistia Internacional 1977-1982 OP 0612

Dossiê Anistiados 1979-1982 OP 0613

DOCUMENTAÇÃO SOBRE ANISTIA DA HEMEROTECA
O levantamento a seguir é parcial e não representa a totalidade de fontes a respeito 

do tema “Anistia” existente no acervo de hemeroteca do Arquivo Público do Estado. Serve, no 
entanto, de guia para a condução inicial de pesquisas que tratem do assunto.

Coleção: Jornais

Descrição: O Arquivo Público do Estado guarda uma grande coleção de jornais que 
datam do século XIX aos dias atuais, totalizando mais de 200 títulos. O acervo é composto 
por títulos como Correio Paulistano (1854-1949), Folha de São Paulo (antiga Folha da Manhã) 
(1925-2008), O Estado de São Paulo (antiga Província de São Paulo) (1875-2008), Cidade 
de Santos (1893-1987), Movimento (1975-1981), Opinião (1972-1977), Pasquim (1969-1989), 
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Última Hora (1953-1970) e Jornal do Commercio (1842-1920). Nesse acervo encontra-
se também a coleção de diários oficiais: Diário Oficial do Império do Brasil (1871-1889), 
Diário Oficial do Brasil (1889-1899) e Diário Oficial do Executivo do Estado de São Paulo 
(1891-2004). Esta documentação é disponibilizada no original, sendo que alguns títulos são 
acessados a partir de microfilme. 

A Gazeta

Data Título da matéria

13/8/1979 “Anistia: semana poderá ser decisiva” 

13/8/1979 “Governo inicia hoje o exame das 305 emendas que foram apresentadas ao seu projeto 
de anistia”; “Trabalhadores pedem anistia ampla, geral e irrestrita” – p.3

22/8/1979 “Congresso rejeita a anistia ampla” – p.3

22/8/1979 “Congresso Nacional rejeita substitutivo do MDB por uma anistia, geral, ampla e 
irrestrita por 209 x 195” – p.3

Diário Popular

Data Título da matéria

1/7/1979 “Brossard não vê relação entre a anistia e extinção de partidos”; “Estima-se em 195 o 
número dos que deixarão de ser anistiados” – p.4

1/7/1979 “Waldheim convida 60 países para discutir problema dos refugiados”; “Argentina liberta 
190 presos políticos” – p.6

4/7/1979 “Anistia Internacional da Finlândia aprecia o projeto de anistia” – p.4

4/7/1979 “Freitas Nobres analisa o projeto de anistia do chefe do Governo”; “Oposicionistas 
preparam um substitutivo ao projeto de anistia” – p.4

7/7/1979 “Tancredo Neves elogia projeto de anistia de iniciativa do Governo”; “Arena não 
aceitará qualquer emenda ao projeto de anistia” – p.4

8/7/1979 “Vilela colhe dados para Comissão que examina o projeto de anistia” – p.4

9/7/1979 “Condenado à morte quer que Teotônio Vilela ouça presos políticos” – p.4

9/7/1979 “Argentina liberta seis sindicalistas” – p.5

10/7/1979 “Teotônio Vilela foi a Barro Branco conversar com presos sobre anistia”; “Preso político 
é solto após cumprir pena ao lado de presos comuns” – p.4

11/7/1979 “Teotônio não ouviu magistrado”

11/7/1979 “Juiz auditor pede ao STM que esclareça funções de Teotônio”; “Dom Paulo Arns 
pensa que os torturadores não merecem anistia” – p.4

12/7/1979 “Violência e anistia” – p.10
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14/7/1979 “Exilado volta e fica surpreso” – p.6

15/7/1979 “Não há condições favoráveis para retorno dos cientistas”; “Advogado anuncia 
pressões sobre a refugiada uruguaia” – p.6

16/7/1979 “Readmitidos funcionários dispensados”

16/7/1979 “Superintendente do Hospital do Servidor readmite funcionários”; “Paulo Egydio 
defende a legalização do PC. O Coronel Erasmo discorda” – p.3

16/7/1979 “O bispo Dom Angélico defende a legalização do Partido Comunista” – p.4

18/7/1979 “Marchezan não vê sentido em se resolver caos ocorrido no passado” – p.4

20/7/1979 “Aureliano admite que emendas ao projeto de anistia sejam aceitas”; “Hugo de Abreu 
declara ser favorável a uma anistia total” – p.4

20/7/1979 “Anistia com conciliação”; “Exilado volta após 6 anos” – p.6

21/7/1979 “Teotônio Vilela visita a única presa política em São Paulo”; “Mandados de prisão 
contra Arraes e Francisco Julião” – p.4

22/7/197 “Sala: SBPC contribuiu para abertura política”

23/7/1979
“Teotônio responde ao ministro da justiça e fala sobre anistia”; “Deputado do MDB 
disposto a debater com militares o projeto de anistia”; “Militares punidos pela Revolução 
analisam o projeto de anistia” – p.4

23/7/1979 “Anistia: Freire quer volta dos militares ao serviço ativo” – p.7

24/7/1979 “Freitas Nobre visita presos políticos em greve de fome no Rio” – p.4

26/7/1979 “Dom Paulo Evaristo não pôde ver presos políticos” – p.5

26/7/1979 (Portugal) “Esquerda aprova anistia militar” – p.7

28/7/1979 “Marco Maciel diz ser inócua a greve de fome dos presos políticos” – p.4

29/7/1979 “Música e anistia na Casa de Detenção” – p.7

31/7/1979 “Anistia volta a ser um problema” – p.6

01/8/1979 “Continua a greve de fome dos presos políticos do Rio e de Pernambuco” – p.4

02/8/1979 “Teotônio Vilela vai convocar entidades para falarem sobre a anistia” – p.4

03/8/1979 “Instalada a Comissão de Anistia”

04/8/1979 “Falta de número impede discussão do projeto da anistia” - p.4

05/8/1979 “Oposição apresentará substitutivo ao projeto de anistia do Governo” – p.4

06/8/1979 “Visita a presos políticos em greve” – p.19
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08/8/1979 “Anistia: oposição apresenta amanhã substitutivo ao projeto do Governo” – p.4

08/8/1979 ”Suarez no Congresso critica anistia para os crimes de sangue” – p.6

08/8/1979 “SBPC quer modificar o projeto de anistia” – p.15

09/8/1979 “Anistia: governo admite aperfeiçoamento do projeto no Congresso” – p.4

09/8/1979 “O MDB deverá votar pela anistia” – p.6

09/8/1979 “Suarez em São Paulo, desmentindo o que falou da anistia” – p.12

10/8/1979 “Anistia: oposição quer presença de Portella na Comissão do Congresso” – p.4

12/8/1979 ”Estudantes e emedebistas em ato pela anistia ampla” – p.4

12/8/1979 “Visita de D. Hélder a presos políticos” – p.17

13/8/1979 “Teotônio Vilela diz que projeto de anistia não passa de engodo”; “Governo começa 
hoje a decidir sobre emendas ao projeto de anistia” – p.4

15/8/1979 “Ainda em setembro, depois da anistia, reformulação partidária” – p.4

16/8/1979 “Governo admitiria pequena modificação no projeto de anistia” – p.4

17/8/1979 “Anistia: comissão inicia debate do substitutivo Ernany Satyro” – p.4

18/8/1979 “Sarney garante que ARENA estará unida no projeto de anistia” – p.4

18/8/1979 “É esta a situação dos presos políticos em greve de fome” – p.15

18/8/1979 “Ampliação da anistia” – p.20

19/8/1979 “Suspensas as visitas aos presos políticos do Barro Branco” – p.4

20/8/1979 “ARENA fechará questão para aprovar o substitutivo ao projeto de anistia”; “Permitido 
ontem só a parentes visita aos presos políticos” – p.4

21/8/1979 “Repercute a fuga do terrorista”  - p.4

21/8/1979 “Congresso inicia hoje discussão da anistia que será votada amanhã” – p.4

21/8/1979 “Theodomiro já deve estar fora do País” – p.7

21/8/1979 “Anistia: na USP aulas de protesto” – p.11

22/8/1979 “Congresso vota hoje a anistia”

22/8/1979 “Congresso vota hoje projeto da anistia discutido em clima tenso”; “Brizola regressa 
dia 6 de setembro via Paraguai”; “Governo diz que propôs a anistia possível” – p.4

22/8/1979 “Mulher de Theodomiro não acredita em sua fuga para o Exterior” – p.10
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23/8/1979 “Anistia. Congresso aprovou projeto que o Governo queria”

23/8/1979
“Congresso aprova anistia, na forma proposta pelo Governo”; “O substitutivo aprovado”; 
“Críticas e aplausos na Câmara Municipal”; “Deputados estaduais do MDB, com 
exceção de Sala, criticam decisão” – p.4

23/8/1979 “Anistia e suas frustrações” – p.8

24/8/1979 “Após a anistia, indulto”

24/8/1979 “Figueiredo quer conceder indulto, mas com exame de caso por caso”; “Repercussões 
da aprovação do projeto de anistia”; “Preparativos para a recepção a Brizola” – p.4

24/8/1979 “Presos políticos encerram greve de fome”; “Nenhuma pista surgiu ainda sobre a fuga 
de Theodomiro” – p.6

24/8/1979 “Exilado chegou e foi para o DOPS: condenado a 20 anos” – p.8

25/8/1979 “Prosseguem as críticas da Oposição à aprovação do projeto de anistia”; “Oposição 
prepara recepções a Brizola e Arraes” – p.4

26/8/1979 “Veto no projeto de anistia”

26/8/1979 “Figueiredo vetaria parcialmente anistia aprovada pelo Congresso” – p.4

27/8/1979 “Figueiredo deverá sancionar hoje sem solenidade a lei da anistia” – p.4

28/8/1979 “Marinho garante que anistia não trouxe desgaste ao Governo”; “Imediata libertação 
de presos beneficiados pela anistia” – p.4

29/8/1979 “Anistia já é lei”

29/8/1979 “Figueiredo sanciona projeto de anistia com veto parcial” – p.4

30/8/1979 “A marcha da anistia no Brasil”

30/8/1979 “Alguns presos políticos poderão ser soltos hoje” – p.4

30/8/1979
“Presidente da CM de Porto Alegre reempossa vereadores cassados”; “Exilado 
regressa criticando regime”; “Anistia a funcionários municipais punidos por participarem 
de greve” – p.4

30/8/1979 “Anistia:  juizes começaram a expedir alvarás de soltura” – p.22

31/8/1979 “38 foram anistiados ontem” 

31/8/1979
“Governo não tem esquema especial para a volta dos exilados políticos”; “Prestes e 
outros exilados políticos já podem voltar”; “Mantido veto à anistia a servidores que 
fizeram greve” – p.4

31/8/1979

“Os 326 anistiados” ; “Ontem, em São Paulo, o Superior Tribunal Militar soltou 38”; “O 
benefício também atingiu Edval Nunes da Silva, o Cajá”; “Quase todos os vôos trazem 
os anistiados”; “Ninguém incendiará este País – eu garanto – palavras do ministro do 
Exército em entrevista concedida ontem”; “No Rio, 3ª Auditoria também anistia Leonel 
Brizola”; “Délio Jardim pede união e deputado ataca Brizola”– p.20
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Diário de São Paulo

Data Título da matéria

1/6/1979 “Projeto de anistia ainda sem definição”

1/6/1979 “Servidores ficaram a salvo: anistia virá protegê-los” – p.4

1/6/1979 “Anistia reúne-se, no fim do mês, em Roma” – p.6

1/6/1979 “Publicado na Argentina apelo por desaparecidos” – p.7

2/6/1979 “Os limites da anistia do Governo” – p.6

2/6/1979 “Time do MDB só joga no Torto se sair a anistia”; “Itamar quer convocar Portella” – 
p.7

3/6/1979 “Familiares de presos criticam ação das auditorias paulistas” – p.6

5/6/1979 “Anistia pronta 2ª feira”

5/6/1979 “Os convidados para o Congresso pró-anistia” – p.2

5/6/1979 “MDB e Arena acabam mesmo. Projeto da Nova Lei Orgânica dos Partidos vai ao 
Congresso em agosto”; “Itamar perde e Petrônio não mais será convocado” – p.5

5/6/1979 “Anistia, doutrina de consciência para Ruy Barbosa” – p.6

5/6/1979 “Dom Eugênio quer anistia sem demagogia” – p.7

6/6/1979 Charge – p.2

6/6/1979 “Fon confirma torturas e dá os nomes”; “Aparecido Galdino: depois de sete anos, a 
liberdade” – p.4

6/6/1979 “Eu fui preso no Congresso de Ibiúna”; “Um estudante no exílio” – p.5

7/6/1979 “Os retornados“

7/6/1979 “Anistia ou adjetivo restritivo?” – p.2

7/6/1979 “Alves Corrêa, chefe do EMFA. Matogrossense é favorável ao pluripartidarismo”; “D. 
Avelar defende concessão de anistia total e irrestrita” – p.5

7/6/1979 “Galdino: a liberdade, afinal ‘Sinto-e cansado. Mas não pretendo exigir reparações 
tardias’”; “Ibrahim: trabalhadores nunca deixaram a luta” – p.6

8/6/1979
“Metalúrgica propõe anistia irrestrita e recebe aplausos”; “Após oito anos no exílio, 
regressa ao País, Valéria Pinho”; “Arenista faz defesa de anistia ampla na Câmara” 
– p.6

9/6/1979 “Anistia: Ulysses responde”; “Projeto no Congresso dia 15”

9/6/1979 “Uma anistia sem restrições” – p.2
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9/6/1979 “Temores pelo regresso de Leonel Brizola” – p.5

9/6/1979 “Ulysses rebate arenistas. Anistia parcial não traz esquecimento, diz o presidente do 
MDB”; “CBA e MFA fazem concentração pelos mineiros desaparecidos” – p.7

10/6/1979 “Anistia vai amanhã a Figueiredo”

10/6/1979 “Antigo padre clama por anistia”

10/6/1979 “Para D. Agnello, terroristas não devem ter anistia” – p.6

12/6/1979 “Brizola perde a paciência. Cansado de esperar anistia, quer voltar de qualquer 
jeito”

12/6/1979 “Anistia em forma quase concreta” – p.3

12/6/1979 “Em Brodosqui, bispos fazem apelo à anistia”; “Anistia precisa beneficiar ex-militares 
da Aeronaútica” – p.4

12/6/1979 “Brizola ameaça voltar já. Diz que sua paciência está se esgotando diante das 
protelações” – p.5

12/6/1979 “Vamos desarmar os espíritos. Esta a palavra de ordem de Délio Mattos, numa 
alusão à anistia” – p.6

13/6/1979 “Ulysses não polemizará com Brizola”

13/6/1979 “Anistia é de nossa índole (Arena)” – p.2

13/6/1979 “Brizola pôs muita lenha na fogueira”; “Representação pede apuração de 
assassínio”; “Justiça e Paz procura os desaparecidos” – p.5

13/6/1979 “Ulysses poupou Brizola. Não fez comentário” – p.6

13/6/1979 “Anistia não pode incluir terroristas” – p.7

14/6/1979 “Quem pegou em armas, mesmo sem matar, estará excluído”; “A nova Lei Orgânica 
já tem as suas linhas estruturadas” –p.5

16/6/1979 “Figueiredo vai ouvir o CSN sobre a anistia. A medida faz parte do ritual legal para 
encaminhamento da matéria ao Congresso”

16/6/1979 “O que estão dizendo de Brizola em Brasília”; “Anistia e impunidade” – p.2

16/6/1979 “Na anistia, o fim da Arena e do MDB”; “Conselho recebe, segunda-feira, projeto de 
anistia” – p.3

16/6/1979 “Voltei a viúva de Lamarca, depois de ter passado dez anos em Cuba” – p.7

17/6/1979 “Quem financiou Leonel Brizola?”; “Como ficará o MDB depois da anistia?” – p.2

17/6/1979 “Anistia: atraso foi provocado por detalhismo” – p.6

19/6/1979 “Anistia vai chegar ao Congresso dia 27. Portella garante que ela é mais ampla do 
que se espera”
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19/6/1979 “Corruptos ficarão fora da anistia”; “Anistia e censura” – p.2

19/6/1979 “Em Brizola, dois seres em conflito” – p.3

19/6/1979
“Alcançaremos os objetivos da anistia?”; “A anistia já está pronta. O Conselho de 
Segurança está convocado para o seu exame, dia 27”; “Os que voltarem antes 
serão recebidos com rigor, pela lei” – p.5

19/6/1979 “Partidos livres e povo organizado. Esta a bandeira de Brizola, que pretende lutar 
pelos marginalizados” – p.6

20/6/1979 “Farhat acha que Brizola deve esperar”

20/6/1979 “A psicologia em forma de anistia” – p.3

20/6/1979 “Anistia: ponto final ainda não foi decretado” – p.5

20/6/1979

“Ex-presidente da UNE não se beneficiará”; “Punições serão revistas. MEC 
reestruturará situação de professores atingidos pelo arbítrio”; “Zerbini aprova 
medida ‘É hora de conciliaçaõ’”; “Castro Lima não vai procurar cientistas”; “La 
Roque lamenta restrições impostas” – p.6

21/6/1979
“Forças Armadas repudiam manifestações de Brizola. Exército e Marinha emitem 
comunicado e Aeronáutica se manifesta”; “Ulysses admite que MDB poderá ter sua 
anistia”

21/6/1979 “Mais críticas a Leonel Brizola”; “General condena a ressurreição da UNE” – p.2

21/6/1979 “Ministros militares reagem. E relembram Brizola como insuflador da subversão 
antes de 64”; “Ex-punida recebe homenagens” -  p.5

21/06/1979 “Governo quer anistia. Nem mesmo as declarações de Brizola vão interferir”; “Se 
participasse, STF agiria como ditador”; “Será difícil fazer emendas, diz líder” – p.6

22/6/1979 “Revisão de punições a professores vem como projeto de anistia” – p.13

22/6/1979 “Salário antes, anistia depois. Nova política salarial do Governo quase pronta para ir 
ao Congresso”; “Portella: manifestos não afetam a anistia”

22/6/1979 “Vereadores preparam debate sobre anistia” – p.2

22/6/1979 “Portella: anistia não sofrerá modificação” – p.3

22/6/1979 “Físicos querem recuperação de cargos perdidos” – p.6

23/6/1979 “Anistia: Figueiredo fala 2ª”

23/6/1979 “A atmosfera que espera por Brizola” – p.3

23/6/1979 “Conferência pela anistia no Brasil” – p.4

23/6/1979 “Anistia pode ser ampliada. Governo estuda a possibilidade de admitir emendas ao 
projeto” – p.5

24/6/1979 “Anistia: a luz no fim do túnel” 
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24/6/1979 “MDB insistirá na anistia irrestrita” – p.2

24/6/1979 “Herança de 15 anos” – “De Prestes a Alencar Furtado. Existem, ainda, 844 cidades 
que não completaram os dez anos de silêncio a que foram condenadas” – p.3

24/6/1979 (continuação) “Herança de 15 anos” – “Apesar do radicalismo, Médici cassou 
menos”; “ A maioria já purgou os efeitos do ato. E aguarda a anistia” – p.4

24/6/1979 (continuação) “Herança de 15 anos” - ”O período de Castelo a Medici foi o mais 
duro, com maior número de punições” – p.5

24/6/1979 (continuação) “Herança de 15 anos” – “O caminho da anistia está aberto. Conduzirá 
para a pacificação?” – p.6

26/6/1979 “100 pessoas excluídas da anistia”

26/6/1979 “Apelo em favor da anistia” – p.2

26/6/1979
“Figueiredo interpelado. Familiares querem saber dos guerrilheiros mortos”; “Projeto 
de anistia ganha hoje a forma definitiva”; “A oposição aceita, mas ainda quer a 
ampliação” – p.4

26/6/1979

“Cem pessoas, aproximadamente, não serão beneficiadas pela anistia, nos termos 
de que se tem conhecimento, a ser proposta ao Congresso pelo presidente 
Figueiredo. Esse contingente é basicamente formado pelos integrantes da chamada 
Esquerda Armada. Estas pessoas ficarão na dependência do julgamento dos seus 
casos, na Justiça. A espera da saída jurídica. O governo poderá pagar um elevado 
preço político por essas exclusões” – p.6

27/6/1979 “Sumiu o projeto de anistia. Dor de cabeça para Portella, um dia antes da festa” 

27/6/1979 “Virgilio foi ver a anistia de perto” – p.2

27/6/1979 “Figueiredo, o introdutor da nova era”; “Tenso, Portella grita: o projeto foi roubado”; 
“Provas foram obtidas com torturas, denuncia Dallari” – p.4

27/6/1979 “Anistia, hoje, no Congresso. Mensagem será assinada à tarde, na presença de 300 
convidados”; “Parlamentares criticam o benefício”; “O reencontro de irmãos” – p.5

28/6/1979 “Figueiredo cumpre a palavra. Quando candidato prometeu a anistia, e ela aí está”

28/6/1979 “Anistia responsável” – p.2

28/6/1979
“João Figueiredo: ‘o dia mais feliz da minha vida’. Depois de 15 anos, a paz, afinal”; 
‘Eu disse, Guilherme, que iria cumprir o que prometi’; “Três de setembro será o 
prazo fatal de análise” – p.3

28/6/1979 “Veio na hora certa para reconstruir. Foi unilateral e muito mais abrangente que a do 
MDB”; “Enfim, o começo da reconciliação” – p.4

28/6/1979

“Meditei sobre as exclusões. Conheço esse sofrimento.Tenho, porém, a consciência 
tranqüila”; “Porque o ideário da Revolução de 64 continua vivo”; “Os presentes 
concordaram, foi um ato generoso e histórico”; “Ulysses: o texto é restritivo. E nós 
vamos emendá-lo rapidamente’ – p.5

28/6/1979 “Anistia ampla, geral, irrestrita. Além da manutenção dos partidos, anistia total é o 
que pede documento aprovado pelo MDB” – p.6
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29/6/1979 “Anistia alcança até torturadores”; “MDB tentará melhorar projeto de Figueiredo” – 
p.2

29/6/1979 “São falsos os que querem ampla”; “STF recebe interpelações de informes sobre 
mortos” – p.4

29/6/1979

“Injustiças serão sanadas”; “Para professores, uma farsa”; “Não é isso que 
sonhávamos”; ”Parece um deboche, diz cassado”; “Para Fagundes, o projeto é 
inusitado e ilógico”; “Um ato cristão. Mas não se pode perdoar torturas”; “Meia 
anistia é reflexo do relativismo”; “Apesar de não ter grandeza, é melhor que nada”; 
“Próximo passo é dar autonomia” – p.6

30/6/1979 “General não comenta indulto”; “A surpresa como arma de Figueiredo” – p.2

30/6/1979 “Missão irrestrita para a anistia “- p.3

01/7/1979 “195 fora da anistia. Mas ainda existem dúvidas e o projeto poderá sofrer 
desdobramentos”

01/7/1979 “Direitos e deveres” – p.2

01/7/1979

“Dúvidas vão ao STF. Sobral entende que aquela Corte deverá dissipar as 
divergências”; “Discriminação vai ser corrigida, diz senador”; “Itamar confirma 
substitutivo da proposta da presidência”; “Para Audálio, ficaram brechas, e os 
torturadores, sem punição”; “Conferencistas de Roma aprovam rejeição ao projeto 
restritivo”; “Foram 195 os excluídos da anistia de79” – p.5

01/7/1979 “Direitos Humanos – Foi uma ‘caçada de loucos’. Um crime político que, tumultuado, 
tentou-se converter em crime comum” – p.6

01/7/1979 “Anistia para os Municípios” – p.7

01/7/1979 “1.723 presos políticos na Argentina” – p.8

03/7/1979 “Uma bandeira desfigurada. É como o parlamentar vê o projeto de anistia proposto 
pelo Governo”; “Exilado volta 13 anos depois” – p.7

03/7/1979
“O decreto corrigirá a Lei. Senador acha que a regulamentação vai melhorar a 
anistia”; “Imperfeito e restrito. Mas uma conquista”; “Linguagem dúbia objetiva 
beneficiar torturadores” – p.8

04/7/1979 “Direitos Humanos: Portella convoca segunda reunião”; “Debatida a ampliação da 
anistia”

04/7/1979 “Uma lição aos escravos do ódio”; “Anistia em duas versões” – p.2

04/7/1979 “Uma estranha anistia. Preparada para dar margem a rendimento político”; “Um 
estrangulamento não é crime de sangue. Arranhão é” – p.5

05/7/1979 “Mário Soares cumprimenta pela anistia”

06/7/1979 “Petrônio examina tortura”

07/7/1979 “Novos partidos acima da anistia” – p.3

07/7/1979 “Sem amor não há mão estendida e nem anistia”; “Anistia ‘vai dar muito discurso e 
reclamações’” – p.4
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08/7/1979 “O dilema do prefeito Reynaldo” – p.2

08/7/1979
“Governo quer esquecer ranços da UDN. O desejo de pôr fim à repressão aumenta. 
Mas a paz só virá quando a anistia não descriminar”; “Vítimas também devem 
anistiar, diz D. Paulo” – p.6

10/7/1979 “A nova etapa da anistia ainda está sem previsão” – p.4

10/7/1979
“Projeto é discriminatório. É o que diz Villela sobre anistia, repetindo a opinião de 
presos”; “Substitutivo vai depender da sensibilidade”; “Que faça boa viagem. É o 
desejo de Pires a Brizola” – p.5

11/7/1979 “Anistia e bom senso”; “Instrumento da subversão”

11/7/1979 “MDB pode recusar o projeto de anistia” – p.6

12/7/1979 “Anistia poderá vir em setembro”

12/7/1979 “Já se pensa em ampliar. Mudanças podem anistiar muitos não beneficiados”; 
“Pedida extensão a trabalhadores vítimas do AI-5” – p.4

13/7/1979 “Reforma só irá ao Congresso após a anistia”

14/7/1979 “Um ‘purgatório’ para os anistiados” – p.3

14/7/1979 “As falhas da anistia” – p.4

Diário do Estado de São Paulo

Data Título da matéria

11/12/1975 (Madrid) “Operários em greve por anistia” – p.18

11/12/1975 “OAB pede apoio a acordos sobre direitos humanos” – p.28

14/12/1975 “Anistia Internacional” é parcial – p.17

16/12/1975 “Deputado pede anistia no Natal” – p.22

20/12/1975 “Cardeal lamenta a falta de anistia a presos por ideais” – p.12

20/12/1975 “Inquérito conclui pelo suicídio de Vladimir Herzog”; “A íntegra do relatório” – p.14

20/12/1975 “IPM conclui pelo suicídio de Vladimir Herzog” – p.15

21/12/1975 “Cresce dúvida sobre reforma institucional” – p.5

21/12/1975 “Igreja de Portugal pede anistia” – p.20

24/12/1975 (Madrid) “Militares pedem anistia para os presos espanhóis”
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30/12/1975 “Mulheres vão propor emendas ao Código Civil”

19/07/1979 “Conselho quer ampliar a anistia” – p.1

20/7/1979
“Sarney condiciona indulto político”; “Petrônio nega que fale pelo conselho”; “Presos 
políticos da BA darão sugestão a Vilela”; “Para Abreu, é incoerente não beneficiar 
terroristas”; “Délio conhece radar do CTA” – p.5

22/7/1979 “A anistia e a imagem do Brasil”

22/7/1979 “Mesmo restrita, a anistia repercute bem o exterior” - p.8

22/7/1979 “Analistas dos EUA acreditam no projeto”; “Anistia propõe investigação”; “Imagem no 
Brasil melhora”; “Exterior passou a divulgar mais o País, diz Itamaraty” – p.9

24/7/1979 “Ayrosa diz que pressões não vão alterar a anistia”; “Governo acha greve de fome 
‘natural’”; “Para Richa, projeto prejudica MDB” – p.2

24/7/1979 “PCB diz que a anistia fortalece luta da oposição” - p.6

25/7/1979 “STM já analisa a situação dos presos”; “OAB quer medida ampla” – p.4

26/7/1979 “Mãe de exilado diz que Figueiredo é ‘generoso’”; “MDB promoverá passeata no Rio” 
– p.4

27/7/1979 “Marchezan admite estudo sobre lei contra terror”; “Anistia poderá sair no dia 7” – p.2

9/8/1979 “STM não divulga mais nomes dos não-anistiados” – p.4

9/8/1979 “Governo acusado de ‘negociar’ a anistia” – p.5

9/8/1979 ”Suárez: a anistia foi passo necessário” – p.7

10/8/1979 “Figueiredo diz que vetará o substitutivo da anistia” – p.2

11/8/1979 “Comissão vota 4ª feira parecer sobre anistia”; “MDB insiste na ampliação” – p.2

12/8/1979 “Sátyro não quer ampliar a anistia” – p.2

12/8/1979 “Anistia é questão de honra para a SBPC” – p.30

14/8/1979 “Ampla, geral, irrestrita...” – p.2

14/8/1979 “26 de junho será o limite para anistia” – p.4

15/8/1979 “Anistia vai beneficiar estudantes e sindicalistas” – p.2

16/8/1979 “O substitutivo de Sátyro altera vigência da anistia”; “Congresso pode antecipar a 
votação”; “Délio defende restrições do projeto” – p.2

17/8/1979 “15 de agosto, novo limite para concessão de anistia”; “Até os arenistas admitem 
falhas” – p.4
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18/8/1979 “Votação da anistia é antecipada para terça”; “Passarinho acusa Vilela”; “Ministro 
rejeita pressões” – p.5

18/8/1979 “STM ignora anistia e absolve acusações”; “Depois de nove anos, exilado vem de 
férias” – p.9

19/8/1979 “MDB ainda não decidiu como vai votar a anistia”; “Partidos não conseguem chegar 
a um entendimento”; “Polícia proíbe visita aos presos políticos” – p.2

19/8/1979 “Anistia a todos – menos para os terroristas” – p.10

21/8/1979 “Petrônio: anistia sai sem pressão”; “Passarinho admite presa na votação”; 
“Marchezan confia na bancada”; “Amaral pede medida ampla” – p.4

21/8/1979 “MDB quer votar a emenda de Marinho”; “Almirante admite a anistia por etapas” – 
p.5 

22/8/1979 “Governo decide: Arena não pode ampliar anistia” 

22/8/1979 “Agora as atenções são para volta dos anistiados” – p.3

22/8/1979 “Congresso aprova anistia hoje”; “Arena decide fechar questão”; “Sarney não atende 
MDB”; “Petrônio: governo rejeita ampliação” – p.4

22/8/1979 “Farhat  deseja retorno dos exilados” – p.5

23/8/1979 “Aprovada anistia que exclui os terroristas”

23/8/1979 “A anistia e a esperança” – p.3

23/8/1979 “Anistia é aprovada sem a emenda Marinho”; “Denúncia e tumulto prejudicam 
votação”; “Arenistas falam sob vaia”; “Substitutivo divide MDB” – p.4

23/8/1979 “Farhat: Congresso aceita conciliação”; “Greves são suspensas”; “Brizola lamenta a 
limitação da lei” – p.5

24/8/1979

“Marchezan: a Arena evitou um novo 68”; “Generais desejam feliz retorno“; “Sanção 
ainda não tem data”; “Maciel admite fazer ‘apelos’”; “Marinho diz que o Brasil precisa 
esquecer passado”; “6 ficarão livres em SP”; “DEOPS detém exilados”; “STM nomeia 
comissão” – p.4

25/8/1979 “Para STM anistia não atinge 40”

25/8/1979 “Figueiredo dará o indulto aos presos antes de 1980” – p.3

25/8/1979 “STM ainda discute quem será excluído” – p.4

26/8/1979 “Anistia poderá receber veto parcial”

26/8/1979 “Artigo 1º da anistia poderá ser vetado”; “OAB lança campanha para punir maus-
tratos a presos”; “Exilados na França ainda esperam” – p. 4

28/8/1979 “A lei da anistia será sancionada hoje, com veto”

28/8/1979 “Anistia e não lei para favorecer interesses” – p.3
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28/8/1979 “Petrônio: anistia sai hoje com veto”; “Exército prepara o retorno de oficiais” – p.5

29/8/1979 “O governo poderá ampliar a anistia com outro projeto”

29/8/1979
“Figueiredo sanciona anistia com veto parcial”; “Governo corrige erro”; “Fagundes: 
medida não era necessária”; “Ministro admite nova etapa para se evitar 
discriminação” – p.4

30/8/1979 “Arenista teme a volta de exilados”

30/8/1979 “Farhat nega nova anistia agora” – p.5

30/8/1979 “Milton: volta de exilados não preocupa o exército” – p.6

30/8/1979 “Anistia já beneficia 69 pessoas e 6 são soltas”; “Auditorias estudam casos de SP”; 
”Mais de 27 presos devem sair hoje” - p.11

31/8/1979 “Para o ministro, exército não teme a volta de exilados”

31/8/1979 “Petrônio diz que a posse no sul é nula” – p.4

31/8/1979 “Délio espera que os exilados colaborem” – p.5

31/8/1979 “STM dá anistia a 326”; “5 deixam Barro Branco”; “Ainda não definida a situação de 9 
presos”; “A relação dos nomes” – p.10

28/11/1985 “E Constituinte já está promulgada”

28/11/1985 “Promulgada a emenda Constituinte” – p.4

5/12/1995
“FH sanciona lei sobre desaparecidos políticos. Familiares de 136 militantes mortos 
durante o regime militar podem pedir indenização. Lista pode chegar a mais de 200 
nomes”. – p.A17

6/12/1995

“Brasil sacudiu poeira do passado, diz FH. Durante solenidade no Palácio da 
Alvorada, o presidente disse que o País está aberto às comissões de defesa dos 
direitos humanos e garantiu que os erros apontados serão corrigidos”; “ Sociólogo 
diz que pediu asilo político”. “Plano propõe que crimes passem à jurisdição federal” – 
p. C6

Folha de São Paulo

Data Título da matéria

1/7/1979 “Sem anistia 195, diz Planalto”
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1/7/1979 “A prova da anistia” – p.2

1/7/1979 “STF deverá dirimir dúvidas da anistia” – p.5

1/7/1979 “Anistia: Quércia tem substitutivo” – p.7

1/7/1979 “A luta de um jurista contra a repressão”; “Anistia discriminatória e humilhante”; 
“Projeto frustrou expectativas” – p.8

1/7/1979 “Por mais anistia e mais liberdade” – p.10

1/7/1979 “O começo da anistia” – p.11

2/7/1979 “Depois da anistia”; “Anistia para o Congresso” – p.2

2/7/1979 “Projeto de anistia provoca injustiças”; “Presos políticos do Rio não vão aceitar 
indulto” – p.4

3/7/1979 “Anistia ou reabilitação” – p.3

3/7/1979 “Para os intelectuais, anistia lhes nega o perdão esperado” – p.8

4/7/1979 “Teotônio colhe subsídios para ampliar anistia” – p.4

4/7/1979 “Vilela estuda forma de ampliar anistia” – p.5

5/7/1979 “Anistia terá substitutivo da oposição”

5/7/1979 “Freitas condena condições que o projeto impõe”; “Vice-líder considera a reforma 
inevitável” – p.4

6/7/1979 “Contra-sensos da anistia” – p.2

7/7/1979 “Anistia em duas etapas é decisão oficial intocável” – p.5

7/7/1979 “CDDPH poderá examinar casos de torturas no Rio” – p.6

8/7/1979 “Teotônio inicia a visita aos presos políticos”

8/7/1979 “Vilela inicia contatos com presos políticos” – p.4

8/7/1979 “Militares conservadores acham anistia prematura” – p.7

9/7/1979 “Governo anistia a si próprio, diz Teotônio Vilela” – p.4

10/7/1979 “Ninguém quer indulto, diz Teotônio”

10/7/1979 “Presos pediram a Vilela anistia irrestrita” – p.4

11/7/1979 “Vilela afirma que anistia do governo é massa de manobra” – p.4

12/7/1979 “Petrônio diz que ordenou o fim de interrogatórios” – p.4
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13/7/1979 “Figueiredo reitera veto a terroristas”; “Para Teotônio anistia é um projeto 
‘maquiavélico’”

13/7/1979 “Figueiredo vetará emenda que ‘anistia terrorista’” – p.4

13/7/1979 “Teotônio, a anistia decorre da política externa” – p.5

14/7/1979 “MDB admite toda emenda à anistia”

14/7/1979
“MDB garante que substitutivo não afasta as emendas”; “Farhat acena com a 
possibilidade do indulto para depois”; “Gaúchos criam nova entidade, a Ampla”; 
“Petrônio admite prazo amplo”; “Presos políticos apelam a Vilela” – p.4

15/7/1979 “Vilela fará relatório sobre presos políticos”

15/7/1979 “Senador incentiva a luta pela anistia ampla ‘mas sem adotar radicalismos’” – p.31

15/7/1979 Charges - Folhetim – p. 16

17/7/1979 “Entidades querem que MDB rejeite a anistia parcial” – p.4

17/7/1979 “MDB diz que vota anistia sem pressões”

17/7/1979 “Brossard desmente pressões para rejeitar anistia” – p.4

18/7/1979 “Igreja não consegue impedir greve de fome”; “CDDPH reúne-se para debater casos 
de torturas” – p.5

19/7/1979 “Presos dizem a Vilela que consideram anistia injusta” – p.5

19/7/1979 “STM levanta processos para aplicar anistia”; “Petrônio pedirá anistia ampla, decide o 
CDDPH”- p.6

20/7/1979 “Hugo Abreu quer anistia irrestrita” – p.4

20/7/1979 “Portella justifica restrições à anistia” – p.5

20/7/1979 “Presa vai aderir à greve” – p.6

21/7/1979 “Teotônio já falou com 50 prisioneiros”

21/7/1979 “A anistia não comporta adjetivos, diz Dom Ivo”; “Greve de fome tem solidariedade no 
Rio” – p.5

21/7/1979 “Fagundes crê que Portela levará pedido do CDDPH” – p.6

22/7/1979 “Os caminhos da anistia” – p.2

22/7/1979 “Hoje, presos políticos do Rio iniciam greve de fome” – P.7

22/7/1979 “Ausência do MDB dificulta melhor atuação do CDDPH”; “Ampliar e não combater a 
anistia, diz Cardoso Alves”; “Os exilados anônimos” – p.8

23/7/1979 “No Rio, 14 iniciam greve de fome”
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23/7/1979 “Vilela aponta omissões e deficiências de anistia ampla”; “Começa greve de fome dos 
presos do Rio”; “D. Eugênio é contra” – p.4

24/7/1979 “Anistia poderá receber emendas, dizem arenistas” – p.4

24/7/1979 “Médicos atentos à greve de fome dos presos políticos”; “PC analisa a anistia”; “CBA-
SP inicia campanha para informar povo” – p.6 

25/7/1979 “Para OAB, anistia oficial é mesquinha”

25/7/1979 “OAB condena a ‘odiosa discriminação’ da anistia”; “Para Teotônio o parecer é 
perfeito”. “No Rio, CBA promove apoio público a presos políticos” – p.5

26/7/1979 “O poder anistiante”

26/7/1979

“Vilela termina visita aos presos”; “Presos políticos em greve de fome recebem 
intelectuais”; “Dom Paulo é impedido de entrar no Barro Branco”; “Encontros 
preocupam médicos”; “Em São Paulo público apóia greve”; “Os grevistas e suas 
penas” – p.6

27/7/1979 “Chargistas visitam presos”; “Dom Paulo novamente não pôde ver presos”; “Em 
Itamaracá, 8 aderem 2ª feira”; “OAB-SP proporá emenda à anistia” - 

28/7/1979 “Anistia mais ampla é melhor, diz Dilermando”

28/7/1979 “Dilermando espera que o Congresso amplie a anistia” – p.5

29/7/1979 “Anistia com indulto” – p.2

29/7/1979 “STM pretende ampliar anistia com rapidez” - p.5

29/7/1979 “Poucos voltarão com a anistia, diz cientista”; “Dinarte alerta contra os riscos da 
greve de fome” – p.6

30/7/1979 “Mães de presos políticos vão fazer pressões” – p.2

31/7/1979 ‘“Fagundes quer anistia plena de uma só vez” – p.5

31/7/1979
“Familiares de grevistas vão amanhã ao congresso”; “Itamaracá já aderiu”; “Para 
Teotônio, pressão popular ampliará anistia”; “A passeata reúne 1.500 em S. Paulo” – 
p.9

1/8/1979 “Congresso reabre com debate sobre anistia”

1/8/1979

Anistia agora em fase de definição, “Congresso reabre hoje e anistia é o tema 
principal”; “Prevê-se 70 emendas e um substitutivo”; “Figueiredo entrega a Délio 
pedidos de sargentos punidos”; “Entidade quer a reintegração de dez cientistas”; 
“Demitidos pedem a reabertura de prazo”; “Severo diz que presos não são 
revanchistas” – p.4

1/8/1979 “Délio Jardim pede compreensão para a democratização”; “Anistia e terrorismo/ 
Presos e greve/ Militares cassados/ Política e PC/ Legalidade e endurecimento” – p.5

2/8/1979 “Uma emenda à anistia já aceita”
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2/8/1979 “Prazo da anistia será dilatado”; “Cientistas punidos acham projeto ‘inaceitável’”; 
“Pressão emocional não modificará o projeto”; “Presos verão substitutivo” – p.4

3/8/1979 “Comissão mista visitará presos”

3/8/1979

Comissão Mista decide ouvir presos políticos, “Anistia começa a ser examinada”; 
“Passarinho não admite que comissão se torne uma CPI”; “MDB espera votação do 
seu substitutivo”; “Comitês criticam Passarinho”; “Primeiras emendas do projeto já 
são apresentadas”; “Planalto fica na expectativa” – p.5

4/8/1979 “Arena contra visita aos presos”

4/8/1979 “Anistia: Arena recua da visita a presos”; “MDB já tem as linhas básicas” – p.5

5/8/1979 “A anistia do MDB excluíra os torturadores”

5/8/1979 “Vereador quer anistia local” – p.4

5/8/1979 “Projeto do MDB exclui torturadores da anistia”; “Militares consideram perdão 
‘humilhante’”; “Presos de SP podem fazer greve” – p.7

6/8/1979 “MDB divulga amanhã substitutivo da anistia”; “A greve resiste aos apelos” – p.4

7/8/1979 “MDB convoca hoje comissão da anistia”

7/8/1979

“Anistia: subcomissões apresentarão relatório”, “Erro da Arena permite ao MDB 
reunir comissão”; “Teotônio divulga denúncias”; “Passarinho acha difícil a ampliação”; 
“Para Ulisses tortura não é ação política”; “Prorrogado por 5 horas o prazo para as 
emendas” – p.5

8/8/1979 “Anistia é examinada sem Arena”; “Paulo Freire retorna e fica um mês no país”

8/8/1979 “Arena não evita relatórios sobres presos”; “Vilela mantém subcomissões”; “Amanhã 
a proposta do MDB” – p.5

8/8/1979 “Presos em greve de fome no Rio são submetidos a exame” - p.6

8/8/19790 “Marcos Freire debate anistia”; “Freire volta para ‘reaprender’ o Brasil”; “Exilado faz 
apelo por passaporte/ USP quer punidos reintegrados agora/ Exilado retorna”– p.7

9/8/1979 “Tríplice apelo”

9/8/1979
“Anistia: MDB apresenta hoje seu substitutivo”; “Reforma da Constituição é 
inoportuna, diz Viana”; “Passarinho restringe emendas”; “Emenda pretende beneficiar 
os sindicalistas” – p. 5

9/8/1979 “Democracia é possível sem recessão, mostra Suárez”; “A anistia foi um passo 
conveniente e necessário” – p.6

9/8/1979 “Ulisses fará visita aos presos em greve”; “D. Hélder irá ao Itamaracá”; “Na Praça da 
Sé, 5 mil pela anistia irrestrita”; (foto)  – p.7

10/8/1979 “Anistia tem último dia para emendas”
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10/8/1979
“MDB apresenta hoje o substitutivo à anistia”; “No Rio, os artistas apóiam a greve 
de fome”; “Comissão divulgará estado dos presos”; “Cebrade pede projeto sem as 
discriminações” – p.5

10/8/1979 “Auditorias proíbem visitas a presos grevistas em SP”; “Artistas pedem anistia 
irrestrita” – p.7

11/8/1979 “Arena decide terça como vota anistia”

11/8/1979 “A Arena selecionará as emendas à anistia”; “No Rio, greve de fome atinge a fase 
crítica” – p.6

12/8/1979 “Projeto de anistia tem 305 emendas”

12/8/1979 “Anistia e Desenvolvimento” – p.2

12/8/1979 “Presos já apresentam fraqueza”; “Hoje, Teotônio participa de ato no ABC”; “Políticos 
usam a anistia com objetivos eleitorais” – p.10

12/8/1979 “Em Natal preso ainda em greve” – p.12

13/8/1979 “Anistia mutilada” – p.3

13/8/1979 “Petrônio conclui anistia”; “Em S. Bernardo, duras críticas ao projeto”; “Grevistas do 
Itamaracá vão para hospital” – p.4

14/8/1979 “Admitidas 2 emendas à anistia”

14/8/1979 “Anistias restritas” – p.2

14/8/1979 “Anistia a crimes eleitorais”; “Ulisses responsabiliza governo por grevistas”; “Em São 
Paulo mais 2 aderem”; “Projeto entra em pauta na segunda-feira” – p.6

15/8/1979 “As emendas à anistia terão decisão hoje”; “D. Paulo revela nova relação de 
desaparecidos”

15/8/1979
“Anistia: comissão mista define alterações no projeto”; “Petrônio revela hoje decisão 
sobre algumas emendas”; “No Rio, três mil vão às ruas pela anistia ampla” (foto) – 
p.6

15/8/1979 “Mais 99 desaparecidos” – p.7

16/8/1979 “A anistia na História Brasileira” – p.2

16/8/1979 “Projeto de anistia tem substitutivo arenista” – p.5

17/8/1979 “A nova data da anistia é 15 de agosto”

17/8/1979 “A Nova Anistia” – p.2

17/8/1979 “Comissão mista aprova substitutivo arenista”; “Texto final do Projeto”; “Presos em 
greve de fome estão em perigo” – p.5

18/8/1979 “Protesto na praça tranqüila”
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18/8/1979 “Marchezan pede fim da greve de fome e acena com promessas”; “O ato pela anistia 
concentra mil na Praça da Sé” – p.5

19/8/1979 “Arena confiante na aprovação do substitutivo” 

19/8/1979 “Deops divulga lista sobre presos políticos em 4 estados”; “Partidos não vão reunir 
bancadas ao votar anistia”; “Proibidas visitas a prédio de SP” – p.5

20/8/1979
“Preso político foge na Bahia”; “Portela receberá pedido por anistia”; “Luís Viana 
visita no Rio presos em greve de fome”; “Presídio é aberto a parentes”; “Exilados 
encerram atitude solidária” – p.4

21/8/1979 “A anistia, sob tensão”; “Duas versões sobre a fuga”

21/8/1979 “... Ampla, Geral, Irrestrita” – p.3

21/8/1979 “Políticos discutem preocupação com a volta de exilados” – p.4

21/8/1979

“MDB ainda tenta convencer o governo que ampliar medida”; “Congresso discute 
anistia hoje”; “Ato público na Sé, às 18 horas de hoje”; “Congresso recebe memorial 
com 30 mil assinaturas”; “Auditor restringe visitas a preso políticos em SP”; 
“Documentos explicam a não participação”; “Ulisses está pessimista” – p.5

22/8/1979 “Magalhães reafirma que o preso político fugiu”; “Mulher de Teodomiro não acredita e 
exige provas” – p.6

22/8/1979 “Projeto da anistia é intocável”

22/8/1979 “O trote da Anistia”; “Anistia Mesmo, e Agora” – p.3

22/8/1979 “Anistia é votada hoje e sanção deve ser até segunda”; “Governo não aceita novas 
emendas”; “Mil pessoas nas galerias ouvindo os parlamentares” – p.4

22/8/1979

“Em todo o País, concentração pela anistia irrestrita”; “Manifestações dispersadas 
em Minas e Brasília”; “Na Praça da Sé ato reúne 5 mil pessoas”; “No plenário vazio, 
deputado critica a insensibilidade”; “Presos suspendem a greve após votação do 
projeto”; “Juiz decide: soro mesmo à força”  – p.5

23/8/1979 “Aprovada a anistia do governo”

23/8/1979 “Duas anistias” – p.2

23/8/1979
Emenda “irrestrita” foi derrotada por apenas 5 votos, “Aprovada anistia parcial que 
Governo admitia”; “MDB vota a favor, mas com ressalva”; “Presença de soldados 
leva a protestos”; “As principais alterações”; “O substitutivo de Ernani Sátiro” – p.4

23/8/1979
Emenda “irrestrita” foi derrotada por apenas 5 votos, “Anseios insatisfeitos”; 
“Promessas de que a luta vai continuar”; “Na OAB um ambiente de decepção”; “MDB 
protesta hoje contra irregularidade na votação” - p.5

23/8/1979 “Presos políticos encerram a greve de fome no 32º dia”; “Até o final, presos 
mantinham esperança”; “No Rio, cinco mil vaiam aprovação do projeto” – p.6

23/8/1979 Charge “O Pato” (Ciça - Cecilia Whitaker Vicente de Azevedo Alves Pinto) – p.38

24/8/1979 “O indulto não sairá de imediato”
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24/8/1979 “Indulto Amplo” – p.2

24/8/1979

“Os novos passos da anistia”; “Governo avalia pressão que Vilela quer que continue”; 
“Figueiredo sanciona lei na terça-feira”; “Luis Viana já enviou projeto à Presidência”; 
“MDB continua luta contra discriminatória”; “Comissão do STM estuda medidas para 
ampliação”; “Foi um passo inicial, diz dirigente do PCB” – p.4

24/8/1979

“Os presos políticos, os exilados e a anistia (foto)”; “Comitê avisa aos exilados que 
ainda podem ser detidos”; “Em São Paulo, os presos políticos lançam manifesto”, “No 
Ceará e Recife também chega ao fim movimento”; “Conselho da OAB acredita que 
Teodomiro fugiu”; “De volta do exílio após oito anos” – p.6

24/8/1979 “Anistiados vão condicionar a reforma política” – p.7

24/8/1979 “Viúva de preso na Oban denúncia as torturas à família” – p.8

25/8/1979 “O planalto vê alternativas para anistia”

25/8/1979 “A universidade e a anistia” – p.3

25/8/1979 “Visitas aos presos continuam proibidas” – p.6

26/8/1979 “Rescaldo da anistia” – p.2

27/8/1979 “Quércia pede que o governo faça anistia social” – p.4

27/8/1979 “OAB quer apurar responsabilidade dos torturadores”; “Presos políticos do Barro 
Branco repudiam indulto” – p.5

27/8/1979 “Será sancionada amanhã a anistia”

27/8/1979 “Projeto de anistia teria veto parcial” – p.6

28/8/1979 “Indulto não sai, revela Passarinho”

28/8/1979 “Reformulação espera volta dos exilados” – p.4

28/8/1979 “Figueiredo poderá vetar expressão que amplia a anistia” – p.5

29/8/1979 “A anistia em vigor, com veto”

30/8/1979 “A espera do indulto” – p.2

30/8/1979
A anistia já está em vigor, “Figueiredo sanciona a lei apenas com veto parcial”; 
“Para juristas, veto aumentou restrição”; “Até 1981 não haverá preso político”; “Texto 
‘deficiente’ ainda pode levar a interpretação dúbia” – p.4

30/8/1979 “Anistia: a volta dos exilados e a situação dos presos políticos”; “Em São Paulo, sete 
deverão ser libertados” – p.5

30/8/1979 “No Sul, primeira crise da anistia”
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30/8/1979
A morosa aplicação da anistia de Figueiredo, “No Rio, 3 presos são libertados”; “A 
única presa do Rio já em liberdade”; “Para exilados, medida é injusta e arbitrária”; 
“Ex-líder da UEE reaparece após 8 anos” – p.4 

30/8/1979 “A morosa aplicação da anistia de Figueiredo”; “Auditores de S. Paulo ainda esperam 
comunicação oficial”; “Rituais burocráticos” – p.5

31/8/1979 “No Sul, anistiados são reintegrados na câmara” – p.6

31/8/1979 “Os anistiados já estão livres”

31/8/1979 “Anistia e burocracia” – p.2

31/8/1979

“A anistia chega para alguns do Barro Branco”; “Rio tem mais um libertado”; “Volta 
dos exilados ainda não é maciça”; “Para OAB, essa anistia não é verdadeira”; “STM 
anistia 326, entre presos e desaparecidos”; “Mortos também constam da relação” – 
p.5

31/8/1979 “Governo ‘pune’ 15 arenistas da anistia ampla” – p.6

3/11/1985 “Polêmica sobre as leis para civis e militares”

3/11/1985

“Constituinte deverá rever competência da Justiça Militar”; “Órgão para julgar crimes 
contra Forças Armadas”; “Nova Constituinte deve seguir carta de 46”; “Reformulação 
do LSN ainda causa polêmica”; “Extinção exigirá o fim de todas as justiças especiais” 
– p.6

22/11/1985 “Lista aponta 444 como torturadores”

22/11/1985 “’Brasil Nunca Mais’ acusa 444 da prática de tortura”; “444 foram denunciados de 
prática de tortura no período de 1964 a 1974” – p.8

23/11/1985 “Capitão Poeck não era Mike, o torturador”

23/11/1985 “Ex-presos políticos inocentam capitão Poeck”; “Ex-preso diz que Medeiros o 
ameaçou”; “Militares repudiam dossiê” – p.4 

26/11/1985 “E os torturadores na Nova República?” (Paulo Sérgio Pinheiro) – p.3

28/11/1985 “Congresso promulga emenda que convoca Constituinte” – p.9

5/12/1995 “Lei reconhece morte de 136 desaparecidos”

5/12/1995
“Presidente sanciona Lei dos Desaparecidos. Texto reconhece como mortas 136 
pessoas sumidas entre 1961 e 1979, comissão vai estudar novos casos” - caderno 
1.p.12

6/12/1995 “Lei de anistia e crimes conexos” (Hélio Bicudo) – caderno 1. p.3
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Movimento

Data Título da matéria

25/6 a 2/7/1979 “A cartada da anistia restrita”

25/6 a 2/7/1979

“As restrições à anistia restrita. O ministério do Exército com sua estranha nota 
contra Brizola, é um reduto dos ultra direitistas?”; “Uma exigência nacional. Em 
1975 surgiu o Movimento Feminino pela Anistia. Na semana passada já havia mais 
de 40 entidades na luta” – p.8

25/6 a 2/7/1979 “Um blefe do regime”; “Manobras de perpetuação”; ”O preço da anistia”; “Já não se 
fazem anistias como antigamente” – p.9.

25/6 a 2/7/1979 “Quem fez luta armada também merece anistia” – p.22-23

25/6 a 2/7/1979 “Charges” – p.24

2 a 7/7/1979 “O projeto de Figueiredo. Porque de tão restrito. As divergências dentro do 
governo”; “O que fazer agora?” – p.4.

2 a 7/7/1979 “O poder se perdoa”; “A oposição condena as restrições” – p.5,6.

2 a 7/7/1979 “Os beneficiados, os mais conhecidos” – p.6.

2 a 7/7/1979 “O MDB deve votar favoravelmente ao projeto da anistia parcial encaminhando pelo 
governo ao Congresso” – p.8.

2 a 7/7/1979 “Concurso vida a irrestrita” – p.10.

2 a 7/7/1979 “Charges” – p.24

9 a 15/7/1979 “Votar contra o projeto”; “A palavra na praça” – p.5.

9 a 15/7/1979 “É preciso derrotar a anistia restrita. Ela visa retardar e impedir a anistia ampla, 
geral e irrestrita” – p.9

9 a 15/7/1979 “Acusados, anistiados e promovidos” – p.10.

9 a 15/7/1979
“O governo não admitirá ser julgado”; “Anistiar torturadores? Que tese mais 
absurda!”; “Indulto: atentado a dignidade dos presos”; “Com restrições não há 
pacificação” – p.11.

16 a 22/7/1979 “O fogo cerrado de Teotônio”; “Demagógico e injusto” – p.6.

16 a 22/7/1979 “Nem todos assinaram” – p.8

16 a 22/7/1979 “Exilado pede passaporte”; “Anistia restrita para preservar o regime”; “Cravos e 
Anistia” - p.22

16 a 22/7/1979 “Torturadores e mortos sem Anistia” – p.23

23 a 29/7/1979 “Brilho político num grande final. Amazônia e Anistia foram os grandes temas na 
reunião dos cientistas” (SBPC) – p.2



36

30/7 a 5/8/1979 “Presos, torturados, absolvidos e não anistiados” – p.11

30/7 a 5/8/1979 “Anistia para os golpistas de 64?”; “Demagógico, Mal intencionado e injusto” – p.23

6 a 12/8/1979 “O Congresso tem obrigação de aceitar pressões democráticas” – p.7; “O terror 
policial, até contra crianças” – p.8; “Agonia e morte de Luiz Eduardo Merlino” – p.9

6 a 12/8/1979 “A anistia oficial e seu plano sinistro” – p.11

6 a 12/8/1979 “Fogo cerrado. As manifestações em torno da anistia eclodem por todo país, com 
as atenções voltadas para Brasília” – p.13

6 a 12/8/1979 “Contra a moral e os bons costumes” – p.22

6 a 12/8/1979 “Pouco ampla. Nada geral. Muito restrita” – p.23

13 a 19/8/1979 “A volta de Arraes” – p.6

20 a 26/8/1979

“Anistia: a batalha final. Virar a mesa pela irrestrita. O debate sobre a anistia no 
Congresso, nesta semana, promete ser apaixonante e decisivo”; “Uma bandeira 
que chega às ruas. A luta pela anistia ampla saiu dos recintos fechados e provoca 
grandes manifestações”; “O reencontro dos ex-presos. Cerca de 300 ex-presos 
políticos repudiam em São Paulo o projeto do governo, considerado ‘vergonhoso’” – 
p.6-7

27/8 a 2/9/1979 “Uma vitória de Pirro” – p.3-4

27/8 a 2/9/1979 “A derrota do regime. Os setores populares souberam tomar iniciativa e mobilizar 
para a luta contra a anistia restrita” – p.4

27/8 a 2/9/1979 “Anistia mantém ex-militares afastados“ – p.22

27/8 a 2/9/1979 Charges – p.24

3 a 9/9/1979 “As duas faces da anistia” – p.3

3 a 9/9/1979 “A sanção da lei. Não houve lágrima, nem as de crocodilo”; “O recuo cada vez mais 
difícil” – p.3

3 a 9/9/1979 “Falam os primeiros anistiados” – p.4-5

3 a 9/9/1979 Charge – p.24

Versus1

Data Título da matéria

Agosto /1979 “A Anistia do rei não serve. O menino André pergunta: O exílio acabou?”- p.1

Agosto/1979 “Anistia!” – p.3

Agosto/1979 “Leituras que la América sea solo um pilar...” - p.16-24

Agosto/1979 “Viagem através do espelho e o que André viu nele” – p.25-27

1 Matérias tratam  predominantemente do tema exílio.
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Coleção: Revistas

Descrição: O Arquivo tem sob sua guarda um diversificado acervo de revistas 
composto por cerca de 1.200 títulos e 32 mil exemplares que datam das primeiras décadas 
do século XIX aos dias atuais. É possível encontrar revistas de variedades e cultura, revistas 
femininas, de artes, religião, humor, esportes, clubes e moda, que revelam a pluralidade de 
temas e a efervescência política, econômica e social de São Paulo, de outros Estados e também 
do exterior.

Destacam-se títulos como: Revista Feminina (1915-1925), Eu Sei Tudo – Magazine 
Semanal Ilustrado (1927-1948), Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (1839-1986), 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (1895-1995), Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo (1893-1994), Manchete (1952-2004), Realidade (1966-1999), Cruzeiro 
(1929-1982). Veja (1968-2008) e Visão (1952-1992). Alguns dos títulos podem ser acessados 
digitalmente, pela internet ou no terminal de consultas do salão de atendimento.  

 
 Manchete

Data Título da matéria

14/7/1979

“As seis etapas do projeto político de Figueiredo. No Palácio do Planalto, já estão 
esquematizadas as medidas para serem cumpridas no tempo devido (1- A anistia; 
2- A reformulação partidária; 3- Adiamento das eleições municipais de 1980; 4- 
Introdução do voto distrital misto; 5- Eleição para governador em 1982; 6- Eleição 
indireta para presidente em 1984)”. – p.20-22

9/11/1985 “Sônia Morta e Viva, uma vídeo-denúncia. A história de um ideal, torturado e morto 
em 1973” – p.107

9/11/1985 “A ansiosa expectativa em torno do voto de Ulysses. O congresso varou a 
madrugada discutindo a emenda da Constituinte” – p.117

Veja

Data Título da matéria

4/7/1979
“A festa da anistia. O próximo passo já está decidido: o indulto. Mas a conciliação 
oferecida por Figueiredo apenas se completará com outra anistia - a dos indultados.” 
- p.14-15

4/7/1979 “A repressão perdoada. Os agentes dos serviços de segurança que cometeram 
abusos também estão anistiados” - p.16-17

4/7/1979 “A voz de quem manda. No “Plano Mestre”, o governo projetou o futuro político do 
país. E não permitirá alterações.” - p.18-19

4/7/1979 “Sumiu o texto da anistia do sofá de Portella” – p.20

11/7/1979 “Limites em discussão. O paradoxo da anistia: quem está fora é beneficiado, quem 
está dentro fica de fora” - p.25-26

11/7/1979 “Futuro traçado. Brizola volta pelo sul, mas fica no Rio” – p.27

18/7/1979 “Sinal de alerta. Presso do Rio articulam uma greve de fome” – p.22-23

25/7/1979 “Caso reaparecido. Oito anos depois, reabre-se a discussão sobre o 
desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva” – p.26-27
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1/8/1979
“Eu fazia cara feia por obrigação. Em sua primeira entrevista exclusiva desde que 
assumiu o cargo, o presidente Figueiredo confirma a ampliação gradual e segura da 
anistia” – p.16-20

1/8/1979 “Papel para a família. Governo vai emitir uma certidão de “paradeiro ignorado” em 
caso de desaparecidos” – p.22-23

1/8/1979 “Jejum político. O que esperam os presos de sua greve de fome” – p.24

8/8/1979 “Advertência. O STM protesta contra as manobras com presos” – p.32

15/8/1979 “Faixa de risco. Sintomas perigosos para os presos em jejum” – p.34-35

15/8/1979 “A caminho. O fim da diáspora brasileira” – p.35

15/8/1979 “Direitos Humanos - Fuga forjada. O preso foi retirado da cela para morrer” – p.36

15/8/1979 “A anistia encarcerada” (Elio Gaspari) – p.130

22/8/1979 “Leves enxertos. O projeto vai à votação com pequenas mudanças” – p.38

29/8/1979
“A página virada. Com ruidosas manifestações a favor e contra, num clima que 
lembrava dezembro de 1968, o Congresso aprovou a 48ª anistia da História do 
Brasil” – p.20-23

29/8/1979
“O jogo da moderação. O demagogo de 1960, radical de 1963, fidelista de 1967 e 
social-democrata de 1977, volta ao Brasil com a anistia e mostra-se tão cauteloso 
quanto vago” – p.24-28

29/8/1979 “Espaço ocupado. Um plano para absorver a chegada dos exilados” – p.34

29/8/1979 “Argentina – A lei dos mortos. Tecnicamente, não existem mais desaparecidos” – p.42

5/9/1979
“Nas asas da anistia. Não houve policiamento nem gestos hostis. Abriram-se cadeias 
e aeroportos, e apenas a emoção cercou os que voltaram ao país e a liberdade” – 
p.20-23

5/9/1979 “Volta à superfície. Os clandestinos começam a abandonar seus esconderijos. 
Também estão anistiados” -  p .23

5/9/1979 “O grande seqüestro. Dez anos depois descobre-se que o Cinemar juntou 200 
homens e bazucas para resgatar Elbrick” – p.76-78

12/9/1979
“A chance da conciliação. Brizola chegou, Arraes vem aí e Prestes diz que está a 
caminho. O Brasil não tem mais exilados e a sombra de 64 desaconselha o jogo da 
tensão” - p.20-25

27/11/1985 “Passado torturante. Com nomes como o do general Medeiros, sai a lista de 
torturadores do projeto Brasil: nunca mais” – p.62

27/11/1985 “O capitão Poeck prova que não torturou” – p.63
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 Visão

Data Título da matéria

9/7/1979

“Domando a ‘abertura’ com o projeto de anistia já anunciado, mais iminente 
reformulação partidária e a revisão da legislação trabalhista, o presidente João 
Figueiredo pretende criar as bases para o cumprimento de sua promessa de 
‘democratizar o país’” – p.16

9/7/1979 “Partidos - No segundo semestre, novidades” – p.17

9/7/1979 “Anistia - Na medida adequada ‘para a época’” - p.18

23/7/1979 “Editorial - A prioridade das prioridades prioritárias...” – p.11

6/8/1979
“Entre socialismo e demagogia. O trabalhismo começa a erguer-se, com a 
constituição de dois PTBs. De comum entre eles, apenas o desejo de ficar com uma 
sigla que ‘vende’. No ideário, propostas socialistas e muita demagogia” – p.16-22

3/9/1979 “Anistia - Irrestrita, não. A maioria arenista garantiu a aprovação do projeto do 
Governo, de anistia ‘restrita’” – p.21-22


