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,DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA
PARA O GRUPO DE 15 DO MR-8

Os Ui integran tes do .2\lH-8 recol/lido, it lIfla
' dag Fl ó res, 1iveram , on te1l1, pr isã o preven Liva de,'e ta de. pelo Conse lho Permanente de J U3liça da
l ' Auditoria de Marinha, atendendo ao pedid;, rio
en carregado do IPlIL A decisão foi tomada p O l'
u llll nim idade dI' volo. , com bae no Artigo 149
do CódigO d2 Justiça Militar, e tem por objetivo
facilitar a .seq üên cia das inv stiga ções,

Quem são

São Os seg uintes o, ai ingldos pela mediria :
l'eà r o Porfirio Sampai o, 1na dI> S ousa Medeir o~,
e_ l ucia ntc~ N i el~e Fernandes, !lIal' ja Când ida rt~
S0 Usa. G u\ pia Hu mbert o 'rl'i gupil'(l Li m e., 1\il t on Gaia Leite, Rui ardo~o de Abreu Xa\'i ~r e
P2,ul o R obN' to da,. X \'es Bellchil1lo1 (jomali~
tas ) ; Ma r ta lI'Í ot a Li ma A l val'ez, e H éli o Gomes
d ~ Med ci t'os, estud a nfes : Jo,'gc Merleilos do Vale .
f lincion ário d'u Banco ri o Bl'asi l: F ra nciSco das
Ch aga Monteiro do, SalltO!;, Césa r Cab l'UI Roza ne Rednik e João Manuel Fel'Dande,~ ~tu'
dan t es,

Em liberdade

.

o en "sl'l'('gado (lo IP M ('onlUl1lr OU ItO Juiz
Osva ld o L ima Rotlt Igul'" Lcl' Ilb('l'lado as $C'gui nte s pesS'0 a : P au l o Am a ra ll Le Ban'elos, Carla!

Eduat'do ria Silveira l\'Tat o~. Rosa ~lal' i a Gomea
P ires, Domingos Gusmã o Filho, Adelaide Alnl('i !la Cahral, Sebastião PereIra Filho, Aisio COI'de!m da Fonseca, Vanderlej P inheír() do~ Santos,
PaulJ Machado Marques, Nllt,on da Silva, F.lou
Al1g?li (;alage Klintowilz. Todos foram ouvidos
lW inq uér ito que está sendo realize.do para apurar
as atividades do grupo subversh·o . •

Denunciados

o Ju iz José Boliva)' R egis, da 2' AudiLOl'la
da 1" Região Militar recebeu , '"ntem, a denuncia
iOl' l11u l ada contra Os civis COnrado .Jean VâJl..r
Guislain Det rez, Jo elirlo Pereir<1 Ramos, Amelia
Maria :\'[ayall GUl lI yn , Ana Mula Galano ::vrochl'o,
vi tc h , Anl.õnio Amara.l Serra, Eurlóxio Rodrigu<,s
de A I1I'eu, .l o\'ge E dual'dv Saavedra Dmão e Mar ia 011\,,,, i r8 das Chagas e Uva,
T odos são tleusado, de tente.rel11 rpol'gani<.il r
e por em funciona m en t u o Partido Comuni ta do
B ra,,;il exti nto por fôrça de rei, empregando para
I!s,~f' fim reu n iões, estudos de pla nos e
J'er m'a,ão
d~ im pre_sos, a lém de outros m e io ~ ao se u a lCll 11t'e.
Re I ela ai nda o Pr,;m otor qUe <, carl a" rl enlll1ciarilJ de,en volveu \a!' ta a c;ão no ~c nl!rI(} d Rliva ,ão da o rgan izaçã o deno ltl lI1 acl a .A~ ã o Po-

pulai , sendo apreen.didv em seu poder, ma.teriais

de nal U I eza subverSiva.

O representante do Ministério Público arrolou

05 Sr~ . Jorge
Ramada , Alexandrino Pedro da Paixão e Washington Dias de Pinho e Nilton Alves.

eemo testemunhas de acusação,

Incom unicáveis
'A gentes do DOPS de 'locaram-se ontem para
'am[1o Grande, nag pegadas rle remanescentes do
MR-S, e e~pel'am localizar, naQuela área e adjacencia.", no\'os aparelhOs Ilocais de encontro) da
rede subv"'rslva, Os oilo f'lement"s presos, na madrugada de ler ça-feira, na Zona Sul. continuam
incon ,unil'á\-ei, e :uas identidade: não serão, por
ora, l'evele.da5, em bencCício das rü!igel1cias, inlot-mou-se no DOPS,

Quatro transferida s
Enqual1t0 iSSO, continua endo aguardada a l' emor;-ão pa l'a o presidio feminino, São Judas Tarleu,
da ', 4 in lcgl'ante~ do MR-8 também recolhidas
Rvzmi ck a Vânia: Mat'la Cándida rle
ou~a
r:oll\'ei ;J, e. Káf la : Mal'f.a ~[ola Lima Ali al'e~, «
Helena; e R';8ana ReznicJ.::, a Tânia,

