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ludido Congresso,

e que se hospedava no Hotel Glória.

te os policiais entram na casa,

Kovainen

desta feita para se comujDica -

rem por telefone com seus superiores. Devem ter recebido ordem
para abandonar o local.

Saem e na.o voltam nessa noite,

a de sábado, 'dia 28 de fevereiro,
seguinte,

dez horas da noite.

que era
Ho dia'

lá retornam, Nao encontram o professor, mas sao por'

seu filho informado de que ele regressaria a Sao Paulo na tarde do outro dia (segunda-feira,
ra,

ontem).

Um tal Capitao Ubiraj^t

integrante da Operaçao Bandeirantes (ou_DOI),manoém então'

uma conversa telefônica com o

Dá- lhe instruções pa-

ra apresentar seu pai na Rua Tutóia,
boje),

ás nove horas.

na manha de terça-feira (

Em vao o aflitíssimo filho

^enoa desco —

brir o porquê daquela insólita e ilegal intimaçao. Hao recebe'
explicações, mas evasiyas.
imperiosa;

Como quer que seja,

a "ordem"

era

'

o professor Samuel Pessoa deveria comparecer ás no-

ve horas de terça-feira,

E o professor submeteu- se á violên —

cia, Para lá se dirigiu hoje,
sequestrado em. seu lar.

a fim de evitar o vexame de

E até o momento,

ser

não retomou. Retorna

rá?
3. Meritíssimo Juiz

0 Professor Samuel Pessoa está com seten
ta e sete anos de idade. Padece de acentuadíssimas deficiêncí—
as auditivas. Mal enxerga. Tem seríssimos problemas cardíacos.
Quer pela idade avançada,

quer pelas questões de saúde preca -

ríssima, há mais de vinte anos nao
lítica, Heste particular,
vida,

exerce nenhuma atividaoe po_

como em tudo que diga respeito á sua

é um cidadão acima de toda suspeita. Dedica seus dias ao

estudo.

Atualmente,

está escrevendo mais um livro,

que vem so-

mar— se aos trezentos e tantos trabalhos que já publicou.
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