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Morte ou prisão 
perpétua para 
nove terroristas 

Rio - O Promotor José Coelho de 
Araújo Silveira, da 2a. Auditoria da 
Marinha, denunciou nove pessoas por 
prática terrorista, enquadrando-as 
no parágrafo único do artigo 28 da Lei 
de Segurança Nacional que estabele
ce pena de morte, em grau máximo, 
ou prisão perpétua, em grau mínimo. 
Os acusados são Carlos Alberto Sales. 
Jjinies Al!en,LuzT Hélio Silva. NeT^n 
Rodri;mies.Mr.r lilio do l^eatroíogo, 
Pauio Ribeiro Bastos., i K T i mothy 
Wiifemm Waltkin Ross.^ Norma Sa 
Perma, ,^^jgio LanduLfo Furtado e 
Fãülo RcAeTto J^bour. Militantes dos 
movimentos süliversivos conhecidos 
por i\ií\-o, \ AR Paixnare.-! e PCB. 

Revela o libelo acusatório que os 
arusado.s, no dia 22 de novembro de 
1971, Ebtrada do Portela, atacaram o 
c a r r o  - 1  r a  n  s  p o  r t  e  d e  v a l o r e s  
(Transport S.A), aprnpriando-se de 
Cr.ç 261.411.30. 
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de ^2]mie. 
Das Sucursais do 
Rio e BRASÍLIA 

O promofor José CoeiHo á« 
Araujo Silvsfra, da Za Audito-
na da Marinhe, no Rio, pediu 
ontem a pena de morte para 
Carlos Alberto Sales, James 
Alen Lui, Hélio Silva, Nelson 
Rodrigues, Paula Ribeiro Ba». 

TImoty V/ilüam V/altkin Ro
sa, Norma Sá Pereira, Sérgio 
Landuífo Furtado m Paulo Ro-
bsrío Jabour. São acusados da 
r r n r * - <  < - ' A  — x  .  ^ . , /  '  • "«í WO-

Se 00 Amaral Vile/j, que chefia-
va a guarnição de um carro 
Transportador d? valores. 
, Spsiiii, pOr unanimfda. i 

ce, o STM não tc>mou conheci, 
mento do pedido de habeas-cor. 
pus em favor ri-> jornalista Sér. 

parque c ar. 
igo 10 do AI-5 suspendeu essa 

sarantia nos casos de crime po. 
lítico. 
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Promotor enquadra iio^vc 
por assalto e morte na : 
Lei (]e Segurança Nacional 

o Promotor José Coelho de Araújo Silveira, da 
2a. Auditoria da Marinha, enquadrou nove pessoas 
por prática de ato terrorista no Parágrafo Único do 
Artigo 28 da Lei de Segurança Nacional, que esta
belece pena de morte, em grau máximo, ou prisão 
perpétua, em grau mínimo. 

Os acusados são Carlos Alberto Sales, James 
Allen Luz, Hélio Silva. Nelson Rodrigues. Paulo Ri
beiro Bastos. Timothy William Waltkin Ross, Nor
ma Sá Pereira, Sérgio Landulfo Furtado e Paulo 
Roberto Jabour, militantes do MR-8, VAR Palmares 
e Partido Comunista Brasileiro. 

Assalto e luorlc 

Diz a denúncia que no dia 
22 de novembro de 1971 os 
acusados assaltaram u m 
c a r r o  d e  v a l o r e s  d a  
Transport S/A, aproprian-
do-se de CrS 201 mil 411 e 30 
centavos, na E.strada d u 
Portela, cm Madureira. 

Durante o assalto, atira
ram contra os guardas, pro
vocando a morte do militar 
da reserva José do Amaral 
Vilela, que chefiava a equi
pe de seprurança do carro, 
te rindo ? rave ni ente o.-. 
guardas Sergio da Silvr Ta-

ranto, Emilio Pereira e 
Adilson Caetano da Silva. 

Ainda na 2a. Auditoria da 
Marinha, o Juiz-Auditor 
Paulo Jorge Simões Correia 
recebeu a denúncia ofereci- • 
da pelo Promotor contra 
Sebastião Francisco de Sou
sa. José Acioli de Oliveira, 
Aloisio Augusto de Lima e 
Valter da Silva (ou Valter 
O lveira I, acusados da ten
tativa de a.^^.sallo ao Banco 
Bamerinrtus, a 2 ê n c i a de 
Olinda, Município dr Nova 
luiiaçu. cm ju'ho de 1972. 
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eilio de Justiça deve 
ogar quarta-feira 
iütaiües cto lVIR-8 

Treze acusados de atividades subversivas atra
vés do chamado MR-S (Llovimento Revolucionário 
Oito de Outubro) serão qualificados e interrogados 
quarta-feira, a partir das 13 horas, pelo juiz-auditor 
Osvaldo Lima Rodrigues, da 3a. Auditoria do Exér
cito, em nome do Conselho Permanente de Justiça. 

Todos foram denunciados ceio promotor Hum
berto Augusto da Silva Ramos, que os enquadrou 
nas sanções do Artigo 27 da Lei de Seeuranca Nacio
nal, qu- estabelece reclusão de 10 a 20 anos', deixan
do de figurar na denúncia a indiciada Ana Maria 
Nacinovich Correia, "por haver falecido, conforme 
certidão de óbito anexada aos autos do processo." 

temunhas Fernando da Cos
ta Cardoso, Manuel Matias 
de Sousa, Aldamira Castro, 
Luis Augusto d.a Cunha, Ma
ria Adjair Silva Sousa, Na
dir Diniz Carvalhais, João 
Fidélis da Silva e Valcemir 
Teixeira Vogas, 

ACUSADOS 

Os acusados são: Nelson 
Kodrigues, Paulo Roberio 
Jabur. Sérgio Rubers ã? 
Araújo Torres, Sírgio Lp.n-
dulfo Furtado, Roberto 
Mcriiks, Carinora 
Jaconiini, João Luis da Sil
va Ferreira, íllisp.bste Cor
reia Lima, Paulo Teixeira 
Vinhosa, Paulo da Ceuta Ri
beiro Bastos, nv.nn-,M-iy 
liam W£Ltkin.,JE£íi^ N- rn-.a 
Gc Sá Pereira e Dirceu 
Greco Monteiro. 

Diz o representante do 
Ministério Público Aíilitar 
que "no dia 29 de agosto de 
1971, às 15hl5m, foi assal
tada a filial da firma Dis
tribuidora de Comestíveis 
Disco S.A., na Rua Pompeu 
Loureiro, 15, em Copacaba
na, quando foram rouba
dos CrS 42 400,00 e um re
vólver marca INA, calibre 
38, n® 078000 de proprieda
de da empresa. Alguns com
ponentes da quadrilha usa
vam disfarces, como sejam: 
perucas, bigodes, cavanha
ques, costeletas postiças e 
boinas, de modo a dificul
tar o reconhecimento. Tais 
disfarces foram retirados 
após a consumação do cri
me, quando os membros do 
grupo já se encontravam no 
interior do VoUcswagen azul 
chapa GB 12-01-93 c o Vol
kswagen verde chapa GB 
AB-73-70, furtados anterior
mente." 

Com a prisão de Nelson 
Rodrigues e Paulo Roberto 
Jabur, que haviam sido re-
conliecidos através de foto
grafias, como os demais as
saltantes, o promotor re
quereu que fossem eles reco
nhecidos ao viro pelas tes-

MOSCOU E PEQUIM 

Refere ainda o promotor 
Humberto Augusto da Silva 
Ramos que a quase totali
dade dos denunciados res
ponde a outros processos 
em diversas auditorias, in
clusive na 3a. do Exército, 
sendo que alguns já foram 
condenados. Os acusados — 
esclarece o promotor — 
pertencem ao MR-8, cuja 
principal finalidade é a to
mada do poder para im
plantar no pais o comunis
mo, em obediência às or
dens de Moscou e Pequim. 

Afirma ainda que "a cha
mada ação de expropriação 
(assaltos a baneos, casas 
c o m e r c i a i s ,  v e í c u l o s  q u e  
transportam valores, postos 
de gasolina, etc.), foi o úni
co meio que os subversivos 
encontraram para sobrevi
ver depois de abandonarem 
seus lares e serem repudia
dos pela sociedade em que 
viviam." 

Para tal — continuam — 
não vacilam e, armados de 
metralhadoras e revólveres 
e usando cs mais diversos 
disfarces fisionômicos de
sencadeiam uma série dc 
assaltos, não vacilando em 
usar o máximo de violência, 
ceifando vidas de chefes de 
família e deixando na or
fandade crianças inocen
tes." 
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Auditoria do Exército vai 
processar treze acusados 
de subversão na Guanabara 

o juiz Osvaldo Lima Rodrigues, da 3a. Audito
ria do Exército, recebeu a denúncia oferecida pelò 
promotor Humberto Augusto da Silva Ramos con
tra 13 acusados de atividades subversivas através 
do Míl-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubrq) , 
— enquadrados nas penas do Artigo 27 da Lei de 
Segurança Nacional^ que prevê reclusão de 10 li 
20 anos. 

Os acusados são Nelson Rodrigues, Paulo Ro
berto Jabur, Sérgio Rubens de Araújo Torres^ Sér
gio Landuífo Furtado, Roberto Menks, Carmen' 
Monteiro Jacomini, João Luís da Silva Ferreira, 
Elisabete Correia Lima, Paulo Teixeira Vinhosa,' 
Paulo da Costa Ribeiro Bastos, Tómothy William 
Watkin Rõss~*Nõrma de Sá Pereira e Dirceu Grecco 
Monteiro." "" ' 

o ASSALTO 

Revela a denúncia que 
no dia 29 de agosto de 1071, 
às 15hl5m, foi assaltada a 
filial da firma Distribuido
ra de Comestíveis Disco 
S.A., na Rua Pompeu Lou
reiro, 15, Copacabana, oca
sião em que foram rouba
dos Cr$ 42 400,00, bem as
s i m  u m  r e v ó l v e r  m a r c a  
INA, calibre 38, n? 078 000, 
de propriedade da empresa. 

E s c l a r e c e  o  p r o m o 
tor; "Alguns dos compo
nentes da quadriiiia usa
vam disfarces, como se
jam: perucas, bigodes, ca-
vanliaques, costeletas pos
tiças e boinas, a fim de di-
ficultarem o reconhe
cimento, disfarces esses que 
foram retirados após a 
consumação do crime, 
quando os assaltantes já se 
encontravam no inte
rior dos veiculos VW azul 
c h a p a GB-120193 c VW 
verde placa GB-7330, fur
tados na prática do de
lito." 

PRISÃO 

Prossegue a denúncia: 

"Com a prisão de Nelson 

Kodrr^ues e Paulo Itobcrto 

Jabour,  anteriormente reco

nhecidos fotograficamente, 
como os demais, requeremos 
que as mesmas testemunhas 
façam o reconhecimento ao 
vivo a fim de que não paire 
o menor vislumbre de dúvi
da, sendo o fato confirma
do. A quase totalidade dos 
ora denunciados responde a 
outros processos em diver
sas auditorias, inclusive es
ta, sendo que alguns estão 
condenados. Isto porque 
pertencem ao MR-8, cuja 
principal finalidade é a to
mada do poder para im
plantar o comunismo em 
nosso Pais, cm obediência 
ks ordens de Moscou e Pe
quim." 

TESTEMUNHAS 

O Ministério Público Mi
litar arrolou como testemu
nhas de acusação, as se
guintes pessoas: Fernando 
da Costa Cardoso, Manuel 
Matias do Sousa, Aldamira 
Castro, Luís Augusto da 
Cunha, Maria Adjair Silva 
Sousa, Nadir Diniz Carva-
Ihares, João Fidélis da Sil
va e Valdrmir Teixeira Vo-
gas. 

O juiz Osvaldo Lima Ro
drigues marcou o inicio da 
instrução criminal para o 
dia 13 cie juiilio, a jjartir das 
13 horas. 
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O promotor Humberto Au
gusto da Silva Ramos, da Ter
ceira Auditoria do Exercito, 
ofereceu denuncia.-, contra Nel
son Rodrigues, Paulo Roberto 
Jabur, Sergio Eu bens de Arau
jo Torres, Sergio Landulfo Fur
tado, Roberto Jlenks, Carmem 
Monteiro Jacoraini, João Luis 
da Silva Ferreira, Elizabeth 
Correa Lima, Paulo Teixeira 
Vinhosa, Paulo da Costa Ribei
ro Bastos, Timothy William 
Watkin Ross, Norma de Sã Pe
reira, Dirceu Grecco Monteiro, 
todos incursos na Lei de Se
gurança Nacional. 

Segundo a denuncia, no dia 
29 de agosto de 1971 foi assal
tada a filial de uma firma co
mercial, de onde os indiciados 
roubaram Ci$ 42.400,00, e uni 
revolver INA, crJibre 33, de 
propriedade da organização. 

Alguns dos indiciados usa
vam disfarces, como perucas, 
bigodes, costeletas postiças e 
boinas, a fim de dificultarem o 
reconhecimento. Com a prisão 
de Nelson Rodrigue.s, Paulo 
Roberto Jabur, anteriormente 
reconhecidos por fotografias, 
bem como os demais implica
dos, foram posteriormente re
conhecidos ao vivo. 

O promotor acentua; "A qua
se totalidade dos indiciados já 
respondem a outros processos 
em outras auditorias, sendo 
que em algumas estão conde
nados. Isto porque pertencera 
ao MR-o, cuja principal finali
dade é a tomada do poder, pa
ra implantar em nosso pais o 
comunismo em obediencia às 
ordens de Moscou e Pequim. A 
chamada ação de expropriação 
(assaltos a bancos, casas co
merciais, veículos que transpor
tam dinheiro, postos de gasoli
na, etc.), foi o único meio que 
os subversivos encontraram pa
ra sobreviverem depois de 
abandonarem seus lares e se
rem repudiados pela sociedade 
em que viviam; para ta', não 
vacilam e, armados de metra
lhadoras € revolveres e usan
do oí.-Mais diversos disfarces 
fisionômicos. desencadeiam-
uma serie de assaltos, não titu
beando em usar o máximo de 
violência, ceifando a vida de 
chefes de familias e deixando 
na orfandade crianças inocen
tes. Deixo de denunciar Ana 
Maria Nacionovick Correa, por 
haver falecido, conforme certi
dão de óbito, anexado aos au
tos". 

O juiz Oswaldo Lima Rodri
gues recebeu a denuncia e 
marcou o dia 13 de junho para 
o inicio da instrução criminal. 


