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Tentavam rearíícuiar
O Partido Comunista
Marc1l.do para as 13 h.;.'E.s, seú;,

i ~ : : _J~ "

hoje, pelo Copselho. p~rmanente · de ~ _" . .lo ;,1.\
3' Auditoria do ExercIto, o julgal::e. .. o t:" v •. •
.rios cidadãos enquadrados na an~ ,L,,: (e
Segurança. Nacional, sob a a.cusaç_v de t .l·
tativa de reorganização do Fal:~Lo COl.~:· _ .•
.ta. do Brasil, Os réus são: Epif.1nio de o;~. (li.
r-a. Bl'aga (fllllcionã.rio aposentado C:o Ij:'i:':-'''; J,
José Soares Bowlho, Mário dos Sa"ltOS, Níl·
ten Matos de Lima, Nivaldo Cavalcâl1a L:3cimento, Pedro· da Silva Guerra, Frallc ,: o
de Oliveira Rodrigues e Man1-lel Ant.3l1:o , :J3
Santos (ex-empregados da .CTC); Sei)asL':'a
cardoso (motorista prOfissional) e AlJXrto C~·
sal" Romeu Marchesini e JoSé Toledo de Oil·
veira. (bancários) .
Segundo a denúncia oferecida. pelo Promotor VAlter W!gderowitz, os acusa";os tentaram colocar em funcionamento . o extuIlto
PCB através da criação de Ulna or:,·an!z., ~ãv
de base no Conjunto Residen cial de Maga.lhãea Bastos, realizando. COll} tal objetivo, r;:u·
nióes clandestinas n a. RUa Líbia . Afirma a.:n.
da o representante do Ministério Público que
um dos denunciados, 'Sebastião Ca.rdoso, na.
qualidade de militante comunista, re ·~ebeu do
partido u ma Kombi para conduzir os del,la:'
réus a reuniões. Além disso - acrescenta tinha sob sua guarda Um mimeógrafo' para a
impressão de boletins subvoarslvos.
Funciona.rão na. defesa. os a d"ogados serrano Neves, Técio Lins e Silva. Marcelo Ger·
queira. Antônio CarlOl Barandier e R osa Ma·
. ria Ca.rdoso .
O . Conselho Permanente de Justiça. da 2'
Auditoria ·do 'Exército, a requerime.nto ~OI
advogados Heleno Fra.goso e Wilson l\1ir..,<l..
expediu carta precatória à Auditoria. da :1Circunscrição Judiciária Militar. em Bras::i_a.
a fim de qUe sejam ouvidos COmo teskmunhas de defesa. do editor :t!:ltiO Silveira e ~o
jornalista. Maia Neto os ex·Ml.n!atros
Jus·
tlça Milton campOS e Mem de Sá. l'ilnlo sa·
ve1ra e Ma.1a Neto· estão sen do processados 1100
acusação de terem publ1cado o livro eBrasllGuerra Quente ·n a América Latinu. de au·
toria do 'aegundo.
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