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QuinZe .,dos Íntegrantes do
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pUlSa0 foi sol1eitada, figuram
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ctad08, Í'evelaa den11nela. de-

Movimentó' Revolucionár10 8
ainda como indiciados, maiS
senvolvls . ação .no . Sentido de
.....
de- Outúbrotivemmseus pe11 pessoas,tôdas já UberadaS,
' ativar 'a ehamadaorganlza-"
~,didOS .ãeprlsãopreventiva· 'peIaSautorldades que apur&m'
çãOpopular (Partido ComucdeCretát:ia:'lon,.te~" através do
Os fatos .correlatos às ativida-:
ntSta), sendo surpreendidos.
'.,
juiZ Osvaldo LIma' R.ocha; do"
dés dO"grupO.
'.'etem.rl·.aflaldgera"~
...con...,dnUd·zl
· .Íldco·~;;Fde-_·' 1"
COnselÍ:íi;'Permanente de, Jus:'~
\'
'
... _ ........_ ."
a u ..,
t1çada 1.a Auditorladá Ma.DENtJNCIAI,)OS
rada subverslVa.'O ~aglÍltrn:" :
tinha: 'EJ:lqÚanto ,ist~a .~,"'(
Oito pessoas envolvidas na.'. do vai estudar oS8.utOS do'
Auditoriáda 1," Reglao Mlcélula 'do extinto Pa.rtido CoprOcéssO
Se . Julgar prOcefitar recebia denúncia formu- : , muÍlista, locáUzáda· há dias
dentes os' ràtos 811 contidos'
lada ,contra Oito' pessoÁssOb
no subúrbio do caca.lcaritl,p(lderl. deCretara. prISão preo' fundamento de' tentarem
fOram denunc1adasonr.em. ~ao , ventlva dos' acusados.
'reórganizaro Partido Comujuiz José BollvarRégis.da 2,Q
\ Quanto ao MR-8.euJas prt" nis:ta •. ' :
' .'
AuCtitona da l,a RegiãoMisões preventlvás foram decre-:
O' pedido' foi .baseado no
litar, "Os indiciados. segundo
tadas'ontem, deveria ser ri!'Artlgô 149. dO, CódigoE'enal
a· denúncia. prOmOvlalnrell~
distrlbuidos pelas Unidades
:; MIlitafe"considera,todósos
nlões, preparação é distribUl-' . MiUtares a fim de aguardá-" , .lndiciadosoolno passlveÍs 'das
Ção' de. Impressos,· além de ou-rem os jUlgamentos. pelo Crtme
, 1··.· mesmâSpunir.ões~lndependentros meios; tudo visando rea.contras,segurança . nacional,
>i-.'. ,', ',te,. :ciás' res.
: )í'o,ns,. abilidades.' . quegrupar essa~'entidade poiitiea.
emque:eSÍãó~lnc\:tn.o~prlnc1'" ,
, "cle...<>empenhavam na c é,l uI a.
exclntá por fôrça da leI.
pallÍlente assaltoS"a; f:stabeleo: I
" l\.m-8. Além dos tiomes,cuja.
. Cada. um dos nomes índio::
einleptoa báJlc4r1os.~> " ' \ I
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