QUALIFICADOS
23 ACUSADOS
DO "MR-S"

Assistidos por 11 advogados, na l.~ Auditoria da Marinha, 23 dos 33 acusados do
processo do Movimento Revolucionário 8 de Outubro
- MR-8 - , foram qualificados ontem perante o Conselh o P ermanente dE' Jllstiça, em audiência que ~e prolongou por duas horas consecutivas. Após a audiência,
o Advogado Augusto Sus:;:ekind de Moraes R~!jn, def(" nsor do bancáno .Jurç,e Mcdeiros Vale ou "BomBurguês" - protestou contra a maneira de como os
r éus foram conduzidos à Auditoria, comprimidos num
furgã o da SUSIPE, de e3paço ínfimo e sem ventilação.
Ao chegar na Auidtoria.
a porta du viatura E'nguiçou
e sómente 20 m inu tr>s rJerois
foi aberta por um chélveiro
chamado ao local. No desembarque dois pre<os caíram desmaiados, f'nqu'lnto
um outro vomitélva e os de. mais mostravam-se asfixiados. Um m édico da Marinha foi chamado às pressas.
Em segnida ao prote!"to. o
J uiz Osvaldo Lima Rodrigues deu a palavnl ao Prom otor João Vieira do 1\'a5cimento, que reconheceu a
impropriedade do trat'lmento, afirmando que a polícia
civil deveria oferecer outras condições aos pr",~os . O
Juiz Osvaldo Lima, por seu
t urno, explicou qUE', como
afirmara o próprio anvogado, os réus semprE' foram
bem cuidados quando sob n
responsabilidade da Marinha.

Qualificados

Foram qualificados! Tiago
Andrade de Alvarez, Fl andsco Jas Chagas Cordeiro
dos Santos, Jor~e MNlcirns
Vale, Mauro Fernandes õe
Sousa, Rodrigo José de Faria Lima, Hélio Gomes de
Medeiros, Iná de ~ousa,
Maria Cândida de Sousa
Gouveia, Marta Mot:l Lima
Alvare7.. Ziléa Reznik, Geraldo Galiza Rodrigues, ]Har'
co Antônio Faria dI' lVTedeiros, Antôn io Rogério Garcia
da Silva, Mílton G8.ia Lei1e, César Cabral, Nielsen
F ernandes, Antônio C."Ilegari, Ru i Cardoso de Abnm
X avier, Pedro Porfírio S8.mpa io, IJ oão Carlos de S0ma
San tos, Luis Carios rlp SrJll1'a San~os, Sebélsti8éJ l\"'rc~ei
r os Filho e Carlos Roberto
Bechimol.
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