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Após 27 anos de retorno à democracia, o Brasil ainda luta para desen-
terrar e reconstituir uma dolorosa história de crimes e desaparecimen-
tos passada nos porões do regime militar. Seu amigo esteve aqui faz 
parte desse árduo trabalho de investigação. Dirigente da organização  
clandestina de esquerda VAR-Palmares e desaparecido aos 31 anos,  
Carlos  Alberto Soares de Freitas, o Beto, codinome Breno, é o protagonista  
dessa história arrebatadora.

Nascido em Belo Horizonte, Beto acordou para a política na universida-
de, no início da década de 1960. Aderiu ao grupo socialista de esquerda 
Polop, colaborou para a formação das Ligas Camponesas de Minas Gerais 
e foi preso em 1964 por pichar um muro com palavras de solidariedade 
a Cuba. Libertado com um habeas corpus, foi condenado à revelia a três 
anos de prisão. Na clandestinidade, ajudou a fundar a Colina, que adiante 
formou a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares – VAR-Palmares – 
com ramificações em todo o país. Pela força de sua liderança, Beto atraía 
para a resistência inúmeros jovens – entre eles a então secundarista de 
dezesseis anos Dilma Rousseff, uma das personagens dessa trama.

Em 15 de fevereiro de 1971, Beto foi preso no Rio de Janeiro e nunca mais 
foi visto. Uma década depois, descobriu-se que ele fora assassinado em 
uma casa em Petrópolis (RJ), a Casa da Morte, onde presos políticos eram 
mantidos em cárcere privado, sendo barbaramente torturados e quase 
sempre mortos. 

Num texto digno do melhor jornalismo investigativo, o livro traça o  
perfil desse personagem a partir de pesquisas em jornais e documentos  
inéditos e cerca de 60 depoimentos de ex-militantes, parentes e ami-
gos do Beto. Cristina Chacel reúne e monta pedaços de episódios,  
narrativas imprecisas entremeadas por lacunas, fazendo uma costura de  
lembranças, muitas delas trazidas à tona pela primeira vez. Nessa  
tessitura, percorre um caminho tortuoso para qualquer biógrafo, o de 
desvendar uma vida clandestina, e revela uma nova história, até mesmo 
para quem a viveu. 

 
CRISTINA CHACEL é jornalista. Passou pelas principais redações do país 
– Rádio JB, Última Hora, Jornal do Brasil e O Globo. Foi repórter, redatora e 
editora, quase sempre nas áreas de economia e tecnologia. Há 20 anos 
é freelancer. Trabalha com comunicação corporativa, criação de textos 
institucionais, políticas públicas e projetos sociais e solidária no Rio de 
Janeiro, cidade onde nasceu e vive. 
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Prefácio: 
Álvaro Caldas

“Não posso deixar de ter uma lembrança 
especial para aqueles que não mais  

estão conosco. Para aqueles que caíram  
pelos nossos ideais. Eles fazem parte de 

minha história. Mais que isso:  
eles são parte da história do Brasil. ...  

Carlos Alberto Soares de Freitas, Beto,  
você ia adorar estar aqui conosco.”

Trecho do primeiro discurso  
de Dilma Rousseff como candidata  

à Presidência da República,  
em fevereiro de 2010


