
 

 

 

 

 

ENTREVISTADORA: Helena Rolim, 7 de junho, entrevista com Nilmário Miranda, sobre o caso 

Nestor Vera. Nilmário, a questão do Nestor Vera, que. 

NILMARIO: (trecho incompreensível). 

ENTREVISTADORA: É, basicamente a questão da ida lá, do MPF, o que que o MPF fez e a ida 

com o Claudio Guerra para tentar descobrir o lugar que ele teria enterrado, executado e enterrado 

o Nestor Vera. Você foi junto. 

NILMARIO: Para nós a questão do Nestor Vera ela é um mistério, não tinha uma pista, nada, pista 

nenhuma, nós nunca saberíamos se não tivesse surgido a história do Claudio Guerra. 

ENTREVISTADORA: Isso. 

NILMARIO: É, aí tinha outras informações né, ele foi deixado na Paraná, numa banca de jornal, 

que por coincidência era a pessoa do PCB. Então ele desceu ali, ali coincide a informação dada 

pelo Claudio Guerra, não era invenção. Desceu ali, ele foi capturado ali né, daí para frente só 

notícia do Claudio Guerra, ele implica pessoas que não querem falar sobre isso, Gabriel Prata por 

exemplo teria participado e saberia. 

ENTREVISTADORA: Mas isso tem integralmente? Nós lemos o livro, mas na audiência da CNV 

ele implica, nós não vimos essa implicação não, onde está esse depoimento dele? 

NILMARIO: (trecho incompreensível). 

ENTREVISTADORA: Pois é, mas onde? No livro não tá. 

NILMARIO: No livro, no livro dele, no livro. 

ENTREVISTADORA: No livro. 

NILMARIO: Você me confundiu, é, foi posterior, foi entrevista, foi, quem era amigo dele, amigo 

assim, ganhou confiança dele foi o (F) Cipriano e o Marcelo Neto. 

ENTREVISTADORA: Marcelo Neto. 

 

 



 

 

 

 

 

NILMARIO: (trecho incompreensível) que sobe e Equador, que ele tinha virado evangélico, tinha 

um câncer, queria limpar a consciência, queria falar. (F) topou, viu, conversaram, (trecho 

incompreensível). 

ENTREVISTADORA: Isso depois dele ter sumido na banca de revista? 

NILMARIO: Hoje o Marcelo né. 

ENTREVISTADORA: Ah sim, Paulo Guerra. 

NILMARIO: O Marcelo entra para fazer (trecho incompreensível), o Marcelo ficou de, é uma 

pessoa de, que fez o livro, logo a pessoa que tinha paciência com ele aí. Para mim a coisa mais 

importante do livro é o Nestor Vera, aquela história lá da usina de Campos, que ele, né, ficou a 

fala dele, vários delatores aí. 

ENTREVISTADORA: Uhum. 

NILMARIO: Agora não tem mais nada não. 

ENTREVISTADORA: Não tem mais nada. 

NILMARIO: Nestor Vera tinha verossimilhança, sempre. 

ENTREVISTADORA: E ele se tornou de dois policiais que se enquadram direitinho, dois policiais 

civis lá da delegacia, que estavam na delegacia (trecho incompreensível). 

NILMARIO: Exatamente. Então foi isso, foi só o, acho que a pessoa que mais ajudou foi o 

Marcelo Neto, e. 

ENTREVISTADORA: Pois é, mas e a história de ir lá achar o local? 

NILMARIO: Pois é, eu não fui. 

ENTREVISTADORA: Ah não? 

NILMARIO: Não, fui agora, eu já fiz muito isso, eu fui muitas vezes, esse tipo de informação 

quando eu estava procurando Onofre Pinto e os (F), entrava por Santa Helena, Foz do Iguaçu, 

aquela região ali, parque o Iguaçu, fui nuns quatro lugares indicados por gente, era tudo falso né,  



 

 

 

 

 

no caso dele eu acho que nem era tanto falso, é porque o que, o lugar que ele descreveu, depois 

de 40 anos é evidente que sofreu modificações, e foi. 

ENTREVISTADORA: (trecho incompreensível). 

NILMARIO: Não tinha referências, né, era perto de Nova União, não tinha referências, nem ele 

falou em Nova União, ele falou 40, 50. 

ENTREVISTADORA: É, ele falou quilômetros, aí sai de Itabira, indo para Itabira. 

NILMARIO: Indo para Itabira. 

ENTREVISTADORA: Que ele saberia levar, mas ele errou na curva lá, e quando ele chegou no 

lugar que ele chegou não adiantou nada. 

NILMARIO: Difícil de localizar depois de tanto tempo sem referência, sem referência concreta né, 

tinha que ter pelo menos o perímetro para delimitar: “Ó, é entre aqui e aquele segundo poste”. 

ENTREVISTADORA: Uhum. 

NILMARIO: É isso aí, ó, tem meios de pesquisar isso, os equipamentos de pesquisa geológica 

permite fazer coisas. 

ENTREVISTADORA: É, mas o. 

NILMARIO: Mas não tinha nem isso. 

ENTREVISTADORA: É, o ministério público parece que ficou com muita dúvida de investir nisso, 

porque o local não tinha (trecho incompreensível). 

NILMARIO: Então, a referência de. 

ENTREVISTADORA: Exata, é. 

NILMARIO: Eu, eu, de qualquer ser humano tenho dificuldade de. 

ENTREVISTADORA: Eu também acho. 

NILMARIO: Localizar uma coisa sem um ponto de referência. 



 

 

 

 

ENTREVISTADORA: Uhum. 

NILMARIO: Só na memória, aquele lugar tudo é parecido, muito cheio de curvas. 

ENTREVISTADORA: E o ponto de referência muda também né, (trecho incompreensível). 

ENTREVISTADORA: Aí nós temos novidade, eu tenho até novidade para te falar disso. 

 


