
RESGATE DE EMOÇÃO 

 

 

 Inicialmente queremos agradecer, e nos congratular com a bela iniciativa do 

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR, na pessoa dos seus 

dirigentes Roberto de Oliveira Monte, Luiz Gonzaga Dantas, e Aluizio Mathias, que 

junto ao Professor e Advogado Hélio Xavier de Vasconcelos, proporcionaram a toda 

sociedade o resgate devido a todos que deram tudo de si, a causa da DEMOCRACIA, e 

da PAZ no Brasil, especialmente nos quadrantes do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Estamos fazendo neste momento importante e emocional, para todos nós a 

chamada dos nomes dos que morreram, e que no anonimato e simplicidade de suas 

vidas muito fizeram, pela restauração do Estado de Direito, e pelas liberdades, 

individuais, e constitucionais, para o pleno exercício da real cidadania. 

  

1. ZACARIAS FRANCISCO RODRIGUES, líder Marítimo na Cidade de 

Macau, e companheiro de prisão nos Cárceres, do Antigo R.O. (Regime de 

Obuzes. Em Natal. 

2. JOSÉ DE LIMA, líder ferroviário, na época Delegado do Sindicato dos 

Ferroviários em Natal, Companheiro de Prisão no Antigo R.O. 

Regime de Obuzes. Em Natal. 

3. João Ferreira de Macedo Sobrinho, (Macedão), líder sindical, Ex. Vereador 

pelo PTB, a Câmara Municipal de Natal, companheiro de prisão do antigo 

R.O. (Regime de Obuzes) em Natal. 

4. Salomão Sarmento de Morais, Dirigente Partidário, Organizador social, de 

varias entidades de caráter trabalhista, e comunitária, falecido de pertinaz 

moléstia na Cidade de Serra, no Estado do Espírito Santo. 

5. Mario de Castro, Sapateiro de Profissão, homem de Ideias, Marxistas, 

procurava didaticamente orientar e informar com bastante talento e fluência 

os que o rodeavam, faleceu na Cidade de São Paulo. 

6. Eliezer Alvaro de Menezes, Sapateiro de Profissão, Organizador Partidário, 

Ex. Vereador pelo PCB á Camara Municipal do Municipio de Nova Cruz., 

vítima de acidente automobilístico em Natal em circunstancias misteriosas. 

7. Poty Ferreira, Organizador partidário, e figura de importância na estrutura de 

organização da Direção do PCB, na época, falecido em Natal. 

8. Sidrack de Oliveira, participante do Movimento de 35, dirigente partidário da 

Executiva, ou Diretorio Estadual do Antigo PCB falecido em Natal. 

9. Carlos Alberto de Lima, Jornalista Editor do Jornal de Natal, Professor 

Universitário e Comerciante conhecido como “Caladinho” Sapateiro de 

Profissão Menbro do PCB, Residente e domiciliado no município de Nova 

Cruz, falecido no mesmo município. 

10. José Nunes da Silva, carinhosamente conhecido como “Caladinho” Sapateiro 

de Profissão, Manbro do PCB, Residente e domiciliado no município de 

Nova Cruz, falecido no mesmo município. 

11. Joel Martins do Nascimento, ou simplesmente Joel Paulista líder salineiro na 

região Oeste, Ex. Vereador pelo PCB, á Camara Municipal daquele 

município, falecido na mesma cidade. 

12. Lidia Dantas, líder do setor gráfico, depois Advogado do Mov. Rural, 

dirigente Estadual do antigo PCB, falecido em Natal no Hospital Dr. Luiz 

Antônio, vitima de câncer maligno. 



13. Leido Cicero da Silva, desportista, líder comunitário, no conjunto Nova 

Natal, Zona Norte da cidade, e menbro do Diretorio Estadual do PCB, 

falecido em Natal. 

14. Julio Santana da Silva, líder Campones, Ex. dirigente do Sindicato Ruraldo 

Municipio de Barreiros, Serinhaem, e Rio Formoso , Faleceu de Trombose 

Cerebral, em pleno cumprimento da pena na Antiga Casa de Detenção do 

Recife. 

15. Washingtom Luis Fernandes, de profissão protético, falecido em Natal, 

companheiro de prisão no Antigo R.O. (Regime de Obuzes) 

16. Afranio Magalhães de Noronha, Servidor do antigo DCT, morto em acidente 

automobilístico de maneira estranha e misteriosas. 

17. Professor Arsenio Celestino, colaborador na ajuda e apoio de vários presos 

políticos vitimas do regime militar de 64. 

18. E há pouco mais de dois anos, perdemos uma figura mutipla e muito querida 

do nosso convívio, trata-se de SERGIO DIEB, Ex. Vereador por doze anos, 

defensor intrasigentadas causas populares, e da paz no mundo, Dirigente da 

Executiva Estadual do PCB, e vitima de brutal ato de violência inominável 

que consternou e revoltou a todos que o queriam bem. 

 

 A todos estes nomes de inesquecíveis figuras, o nosso preito da eterna saudade, 

na certeza, de que suas vidas sacrificadas, foram a afirmação dos ideais de 

LIBERDADE E DEMOCRACIA. 

 

 

Muito Obrigado. 

 

 

Mery Medeiros da Silva. 

 

 

 


