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volta·do PC
I

ção de dois: Francisco Candido
Nona, já falecido, e Antonio Lo.
serviço locll
pes Wanderlei da SJ1\,>a, que es. ,
tA sendo processado á revelia.
O jornalista Osvaldo Peralva. Segando, a denuncia, os indicia·
que se afdtou do ex-PCB em dos, orgamzados na associação de
1957 -e escreveu sobre sua expe· clêiSse dos ferrovia rios. promorlencia poUtlea comO militante vl:l1U todas as greves ilegais. procomunista um livro intitulado "O vocando-as mesmo sem razões
Retrato", depôs no lUo como teSo aparentes para causar a paralisa.
temunha de acusação no proces. çao dos trens. e oU,tras ativJdà"
80 dos implicados na tentativa de des da ferrovia. Agiam entrosa.
reorganização do Partido Comu- dos com outras cl~s~es, especial·
, Dista Brasileiro, cuio sumario de mente estudantes flhados .á. UNE'
, culpa foi inictad~ ontem,
e . sargentos ,do Ex.ercltoJ que
; Dos 16 denundados pelo pro- 8gl~m subve~lvamente nos meios
motor Walter WIgderowltz, com. mihtares. ~Ultos deles participapareceram apenas () ex-deputado ra~ de dIversos congressos em
ROland Corblsier e a modista p8ISeS da ~'cortina de ferro l ', on·
Maria Segavla Jaeobsen. Estão -àe_ Jleceblam instruções para a
incursos no 8rt. 21 da Lei de Se- acao.
.
,eUfanca Nacional, 112 ats 8S alte. G~ra1do Silvmo d.e Oliveira, ex../
: racões da lei 510. O processo preSidente do Sindica~o dos Tra.~
; corro no Conselho Permanente baI~adores na Industna de DesU·
de Justiça da 2.a Auditoria do laça0 e Refjna~~o d~ Petroleo e
I . t.a Região Militar. Em seu de- sell& . com~anbelros de diretoria
I poimento peralva confinnou o Gelaslo Au'es Fernandes. José
i que já dissera na fase do inque- Wilson de Albuquerque Silveira,
i rito.
F.&rld Splttl, Mauro Cunha. Nel·
I .
DEFESA
lIOB Azeredo Coutinho e UbirajaI
roa de Araujo Franco, por decisão 1
!
Após a lellura da denunciA) o da Justtca Militar foram
d í
advogado Lino Ma.chadO Filbo. nsdo9 anteontem. itesta caá~~. ~J
'patr~x:o do ex-deputado ~~and penas diversas, por crime de sub'Corbl!ner~ levanto!! a. prebmmsr versão.
'de exceçao da COisa julgada. em De acordo Aom
race da.d~clsao
. - d S
- Tr'
'"
a peça proces· :
o uperlor
l' sual, oriunda da 4.a Vara Cnmi.'
bunal Mlhtar. Esta côrteJ em 19 nal de Santos, os acusados guan.
~e dezembro d: 1965. concedeu do, até 1964. ocuparam a direção
b:~beas corpus ao seu const!o daquela entida<le de classe, pro-'
, !Ul_nte. sob .0 fundame!1~? do que moveram movimento político
ll80 hâ crIme a ,PUUlr . O fato dentro da Refinaria Presidente
era ldentico - alr:ga o causldico Bernardes, em Cubatão.
, - uma vez ~ue o Tribunal con·
"Pretendiam, diz o promotor,
, cedeu a med~da. sem p.re~ulzo d~ cem suas ações. implantar no
I nova denunCIa. A prehmmar fOI Bra.sll o governo sindicalista
ue
i rejelt.ada pelo Conselho.
sena o primeiro passo para o ~().
Pnt outro .lado. o Conselho ,minio do socialismo e implanta,também reje1tou a preUmlnar cio do comunismo no Brasil",
t\Uc;teutada pelos ad,'ogado!i Os Com esse objetivo o presidente
val~o M('ndon~a e L~urival No- do Sindicato realizava cornicios
"uElra Lima, no senbdo d~ qut' em frente á Refinaria, em uma .
fôssem ouvidas .apenas três tes- praça que passou a denomin!lr
temunha!i\ das Oito arroladas pc- dn "Praça Vennelha".
la aC'usação.
I
I
Os demais implicados são:
ReTIROU-SE
-. I
Adalberto Timoteo da Silva.
Todos os acusados haviam comAfonso Celso Nogueira Monteiro, parecido ao julgamento, realiza},
Benedito Carvalho: Francisco AI· ao na 2.a Auditoria de Guerra. da
ves da Costa, Francisco Valter 2.8 R.M. Entretanto. Geraldo Sil- i
de Souza Motta, Givaldo Pereira ",}no retirou-se antes do tecnino t
dl'l Siqueira, Glauco da Rocha dA sessão, o que não impediu
Frota. Humberto Alves Campelo. fósse condenado a cinco anos.
JOfi.é Albuquerque Sales, Lui~ Jr.sé Wilson de Albuquerque sn./
Gutlhardine. Miguel Batista dos vrira foi condenado a 4 anos e I
Santos, Salomão !\Ielina e WaJtcl' os demais a 3 anos. todos por
Gomes dos Santof'.
trillgencla ao art. 12, 11 n.o 4. da
O DEPOIMENTO
~ntiga LSN, sendo ontem mesmo ' ' - 4
Em seu depoimento o jornali.s. recolhidos ao DOPS, com exeecão 'I,
ta Osv~ldo Peralva confirmou in.. do presidente que se retirara.
egralrnt!nte as ·declaraoõcs pres·
'
1tadas durante a fase do lnqueri·
to. Afirmou, quP., na qualidadE'
de ex-mllitante do extinto Parti
,do Comunista. Brasileiro, integrando a respectiva cupula, re·
conhece entre os acusados ape'nas Benedito Can'alho e Francis 1
. CD Gomes. Esclareceu que, desde I
que sr. afastou do peD. em 1957J i
5Ó conhece suas btividades por'
melo da imprensa. Por isso l igno-l
~ava se aquele partido desenvol'
i1CU
ou desenvolve qualquer,1
atuação após a Revolução de
de março de 64. Não tem CO"I
nhecimento se a Frente de. Li·
bertação Nacional recebia orten.l
tação do extinto PCB. Os acusados.. por ele referidos como seus I
companheiros na época, não o
procuraram após o seu desliga.,
mento daquele putido. Se não
lhe falha a memoria. ambos eram
membros do Comité CentralJ dis-,
se ainda.
I
DI sucursal e do

1
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FERROVIARlOS

'

Na segunda Auditoria da Ma~
rinha, o Conselho Permanento
. de Justiça deu prosseguimento
nntem ao sumario de culpa dos,
98 ferrovia rIos implicados em
atividades subveróivas na EFCB.
na época do governo João Gou·
lart. Quase todos os implicados ~
estiveram presentes, com exce-

t

