Trecho da reportagem “Relatório revela detalhes da violência militar no
Chile”
Santiago - Abusos sexuais, violações, fuzilamentos, queimaduras e afogamentos
foram alguns dos métodos utilizados pela ditadura de Augusto Pinochet,
segundo o Relatório sobre Tortura e Prisão Política, que será divulgado na
próxima quinta-feira (11), no Chile.
[...] entre as antecipações, o diário chileno divulga o quarto capítulo, que fala das
formas de tortura. "Aplicação de eletricidade, abusos sexuais, violações com
animais, fuzilamentos dissimulados, tortura de familiares para pressionar os
presos, queimaduras, imersões na água", são as violações aos direitos humanos
descritas.
Fonte: Carta Maior. Relatório revela detalhes da violência militar no Chile. Carta Maior: 8 de novembro de
2004.
Disponível
em:
<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/Relatorio-revela-detalhes-da-violencia-militar-no-C
hile/6/1934>. Acesso em: 27 de abril de 2019.

Trecho da reportagem
Chile”

“A memória do horror, no Estádio Nacional do

No fundo do Estádio Nacional do Chile [...] ali 20.000 pessoas viveram um
improvisado campo de concentração durante dois meses.
“As piores torturas eram feitas no Velódromo. Chamavam as pessoas, uma por
uma, por aqueles alto-falantes e levavam pela porta da Maratona. Voltavam
quebrados, cansados, ou não voltavam… Alguns eram jogados no rio Mapocho,
ou nos canais de irrigação. Um companheiro nosso acordou três dias depois
cercado de cadáveres.”
Fonte: CIFUENTES, Pedro. A memória do horror, no Estádio Nacional do Chile. El País: 11 de junho de 2015.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/11/deportes/1433979308_782555.htmli>.
Acesso em: 15 de abril de 2019.

Trecho da reportagem: “10 coisas que você talvez não saiba sobre a
ditadura de Pinochet”
[...] Em 2010 – durante o primeiro governo de Sebastián Piñera – a Comissão
Valech determinou que entre 1973 e 1980 o regime de Pinochet deteve e
torturou pelo menos 40.018 civis. Desse total, segundo o relatório, 3.065 civis
foram assassinados.
Fonte: PALACIOS, Ariel. 10 coisas que você talvez não saiba sobre a ditadura de Pinochet. Época: : 10 de
set.
de
2018.
Disponível
em:
<https://epoca.globo.com/10-coisas-que-voce-talvez-nao-saiba-sobre-ditadura-de-pinochet-23054621i>.
Acesso em: 15 de abril de 2019.

