Encerramento da Campanha de Solidariedade - Cel Ustra

O Instituto Endireita Brasil agradece a todos que colaboram na campanha de solidariedade ao
Cel Ustra e transcreve a carta/prestação de contas, dando transparencia na destinação da
importância arrecadada.

Prezados/as colaboradores, no dia 29 de novembro de 2012, encerramos a CAMPANHA DE
SOLIDARIEDADE, para indenizar as custas processuais que envolvem, na condição de réu, o
Cel. Carlos Alberto Brilhante Ustra, em diferentes processos judiciais com a defesa interposta
pelos escritórios de advocacia contratados.

Temos a satisfação de informar que até aquela data foram arrecadados R$ 69.776,14.

Informamos, ainda, em divulgação anterior que foram repassados R$ 20.000,00 e R$ 8.000,
00, respectivamente, para dois escritórios de advocacia. Posteriormente, foi repassado para o
primeiro escritório mais R$ 10.000,00.

No encerramento da Campanha foram transferidos os R $ 31.776,14 restantes para o
Escritório, que atuará como Gestor daqueles recursos.

O Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Ternuma, o Gestor e o Coronel Carlos
Alberto Brilhante Ustra assinaram e registraram no Cartório do 4º Oficio de Notas de Brasília,
em 06 de dezembro de 2012, o "Compromisso do Fiel Depositário", que define a guarda
daqueles recursos a serem utilizados para pagamento de honorários correspondentes aos
serviços advocatícios a serem contratados pelo citado Coronel.

Na medida em que surgirem necessidades futuras, caberá ao Gestor pagar as custas
processuais, apresentando ao Cel. Ustra e à Diretoria do Ternuma os comprovantes de
pagamentos e respectivos recibos.
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Apesar de termos encerrado a Campanha em 29 de novembro, nesta data já contabilizamos a
existência de mais R $1. 800,00 depositados por colaboradores na Poupança do Ternuma, que
serão repassados para o Gestor, assim como quaisquer outros valores que venham a ser
depositados, a partir do encerramento da Campanha.

Nós, que estamos diuturnamente com o Cel. Ustra, testemunhamos a sua gratidão para com o
Ternuma pela iniciativa da Campanha e pelo maravilhoso gesto de solidariedade de todos
aqueles que acolheram de coração aberto a nossa Conclamação.

Em nome do Cel. Ustra e do Ternuma, saudamos a todos, respeitosamente, pela distinção e
consideração que tiveram conosco.

A todos, o nosso muito obrigado e a nossa eterna gratidão.

Brasília, DF, 10 de dezembro de 2012

Gen. Bda Rfm Valmir Fonseca Azevedo Pereira

Presidente do Ternuma
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