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Ex-terrorista arrependido

- E rei contra o meu país

Lungaretti

o ex-terrorista Celso Lungar,etti,
que n u ma carta dcrtadcr de 2 de julho renega a subversão - ccuta essa
liberada cmte-ontem pelo I Exército
f 01 visto , ontem, " em rápidos
'<flashes» de u m .. video -tape» transmitido por u ma rêde de televisão,
qu and o respond eu a alg umas per"
gun tas.
em nada acrescentar ao
docum ento ,
Confirm ou que e ntrou para a;
Vanq uarda Popular Relrolucionária
(VPR). contando em que assim ajudcnla ao povo, mas agora vê. «arrependido_o que meu 18 anos de então
me fizeraDl errar c-ontra meu pais,
q ue trai com m eus a t 06, e contra
m eu povo, q ue qu is atirar nu ma
s anguinária aventura que só nos le"
varia ao caos",
Disse q ue o din hei ro da organização subversiva "erQ', esbanjado, ver-

gonhoiament~, embora tiveSlioe custado a vida de muitos jovena idealistas ClODlO eu. Uns tantos maneiros
explorcrvGm o idealllimo de nós, jovens, para viver como nababos e
atirru: nosso Pais no fratricídio cívil.
rui iludido e aviso à juventude para:
que não le deixe, também, enganar
como fui",

Em outro trecho, diz o ex-terrorista:
«Que não queira' n ossa juventude
desperdiçar a oportunidade que lhe
é oferecida, de c.:lns truir um Pais liVre e soberano, Qu e não se permita
iludir por um; poucos des vairad os.
que cons omem o :iinheiro conquistaco ilicitamente. mantend:) um r.,drão
:te vida d e longe invejado pe' verdadeiro operariado e pelOl verdadeiros trabalhador,es.'.

Socióloga: - Nunc a fui do PCB
o promotor da 1" , Aud i 10ri a ri
AewnáutÍPa vai entr,egar hoje, ao
Jui z João Nunes da. N{,H~ ~ a tle núncia contra Fernancl
Palha
Freire, Colombo Vieira de Sousa e
Jessie Jane, como autare::: do :cqiiestro do C'aravelle da CrUl,"ir o do Sul"
Ontem, n 2' Auditoria do Exército, em pros "l'guimento ao proce so d formação de culpa contra 23
ci vis denu nciados como integrantes do Partido Comunista Brasileiro Revol u 'ionario, fundado p OI
Carlol\ ?>! a ri ghella, (oram interrocados a socióloga Isabel Guima-

rãc~ dr " breu, o ad\ogadu .Iar\;eln ! "ogueira da CI U7. , o el'tudanI Bruno Daw;ler ~{agalhãl!$, o co merdant~ Jo<{> COfl'eia e o ('omer'Iano Iigul'l Bari:-ta dos Santo
I~abel negou tôda a acu:;açõe
f! di.':::e que atribu i li,PU envolvimento no inquérito ao fato de ser
nora de Apolônio de Carvalho (\"te um dos li bertados em troca
do embaixador alemão, e que se
encontra em rgel.
O advogado Marcelo também
afirmou qu.I> nu nca pertenceu ao
PCBR e ('onte~l o u que tive "e cedido o apartamento par reuni ões

subver;õivas, O estuda nte Bruno
adm itiu ter -ido membro do p artido, m as dis_e q ue não procediam
as acusações contra i , Também o
comercianr,e protestou inocência e
o ~omerciárlo ::>'l iguel l'econheceu
ter sido m ilit ante do PCB a té ] 961,
do q u a ~ fo i expu lso por discordar
da linha política, ingre;"a n do então
no PCBR, onde não chegou a ter
qualq uer p articipaçã o.
Chegou a Belém o ntem à.!I 16
horas. o Samurai' YS-n, ' p refixo
PP-CTJ, da Cruzeiro do Sul aue
foi de vi ado para Cuba n o sá'bado,
n o võo entre Belém e Macapá.

