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- 0 Pastor GKfflWTTB KllOiíUS pertence a Igreja Evangélica kxUra 
na, sendo seu reprMentonto no Distrito de Entre Rios, município 
de Mal. Candido Rondoiv̂ Pr. È casado com uma peruam chamada Glà 
ria Mercedes V. do Kirinus. Ambos são professores do Colégio /-
Pio XII. 
- GERNOTTE KIRIHUS em suas aulas faz com que as fontes de cons £ 
ta de seus alunos sejami- A Revista v eja, os Jornais "0 Estado / 
de São Paulo e o Movimento". 
• fi conversa corrente na região de que ele é fugitivo do Poru. / 
Pertenceu ao grupo dos onze, sendo declaradamente admirador do /-
Brizola, Jango e Carlos Prestos. Comenta-se no Distrito do que 
ele iiiclusive teria fotografias dos elOEientos aclua mencionados 
ma paredes do sim casa. 
• Sua esposa criou no Colégio om que leciona uma ALA JOVEM, aoa 
de aê se fala en politica, c ela procura sempre fazer com que et 
presentes se mnifestea contra o governo. 0 Pastor GKMOfSE ny 
oa de suas aluías declarou que o povo não devia acomodar-se o 
•im reagir como os argentinos* 
• 0 Pastor Kirinus 6 da oposição e comparece aos comícios fazefl 
do graves críticas contra as atitudes tomadas poios Governos da 
Revolução. 0 fato poderá ser avaliado através dos seus discur
sos nos comícios do MDB realizados nas localidades de Bela Vis
ta e Iguiporã em Mal. Cândido Rondon/Pr. 
- Continua na fla* 02 ••• 



- o iMiw KUíCT WALm laTJB, taab&i pertenet a Igroja «vangélica Lutox̂  
na u 5 .o.. ^^i;o .^.t^ m i>isti'.;to | | .ato ariH^lo/. .al • Camião .on-
do«/Pp. COBO SOU coap&nheiro anterlortaentc citado, port*** o oposição 
• foi pnqftganda polítioo ao suo Igroja o na Bscola quo lociona, aUa do 
coaparooer aos coaícios do MSB. 
* 0 Advogado OSMAA UUMMCSU ÎG^S $ ligado oos dois pastoro». 
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