Juiz .decreta

ETS DE S PA.ULO

Das Sucursais

a

j uiz Teoerito de Miranda, da
1.a Auditoria da Aeronautica, decreQ,u ontem a priSão -preventiva
do .]najor-aviador Roberto Fer·
nando de Carvalho e do civil Jorge :Eduardo Saavedra Durão, ser·
ven4.uario da Justicai acuaados de
partü:ipacão no movimento subverswo intitulado "VAR·Palmares' . O major·aviador iéfVilr-na
Inspetoria Geraf dá Aeronautica
• tállto ele como Jorge Durão já
se e!lcontram presos.
O ' edido de prisão foi. formulado pelo tenente·coronel Cunha
Bas os, encarregado do IPM, que
juntou ao pedido copias do dp.po~nto de ambos e uma copia
xerO![ da dedicatoria feita pelo
mllilàr á sua esposa, no livro "O
Vietnã segundo Gilip", de autoria
do 'general Nugwien Giap,. viceprimeiro-mlnistro da Republlca
Democratica do Vietnã do Norte
e comandante-chefe das forças
mUlJ,ares desse pais.,
CARPEAUX
O- Superior Tribunal Militar

não 'tomou conhecimento do "ha·
. be. COrpUli" impetrado em favor
do "éscritor Otto Maria Carpeaux,
denunciado por atividades sub-

versivas na Auditoria da . 5.4 Re- absolveu, por unanimidade, os
glão Militar, em Curitiba. A me- deputados cassados Helio Rieardlda foi negada sob a alegacão do Carneiro da Fontoura e Vil·
de que o Ato Institucional .n.o 5 mar Taborda. Ambos haviam sid;;:
não permiti! a concessão de "ha· acusados de organizar "grupoa
beas corpus" a pilssoas. denunc11!" dos lI" no Rio Grande do Sul.
das por cri/pes políticos.
Helio Fontoura, residente na
O escritor está .incurso ..na Lei Tristeza, era acus~do de estar .orde Seguranca Nacional, acusado ganlzando o seu grupo naquelE'
de aUvldades subversivas na bairro, distante lete quilometros
União Páranaense dé Estudantes, do centro de Porto Alegre; VU.
incitamento pubUco visando criar mar Taborda fôra ~cusado dI'
animosidade entre as classes
agir no municlplo de Glruá, a
madas e ~tudantls.495 quflometrOl da ·capltal gau.
p . _
cha .
umçoes
O eX.deputado He110 Fontoura
Com base no Ato lnstltucion~ era acusado também de incenti.
D.O li, o presidente da RépubHca ·var a luta de classes, enquanto
reformou ontem o subtellenté TJlborda respondia a. processo
Antonio Coelho com os proven. por desobediencia ás autoridades
tos proporcionais ao tempo de ser. constituidas. O primeiro não asviço e sem: preluizO das sancõe.s sistiu ao seu ~uliamento! tend? o
penais a . que estiver sujeito.. . advogado Eloar Guazzeli exphc~.
Invocando os mesmos diipositi- do que ele se encontrava no RIO
vos. o chefe do governo demitiu de Janeiro. por motivo de força
o tenente Marcos Allierto Martlnl maior, jUltlflcttlva e88a que foi
do corpo de oficiais da re$erva. aceita pelo Conselho. .
cassando-lhe a respectiva carta. . O julgamento d~ro~ duas hopatente
ras para a conclusao fmal: absol·
Ex d'
. d .,
vição por Insuflciencla de provas.
.
• eputa OS '
Na defesa de Vllmar Taboroa esf
. h I' d
teve o deputado PUnia Dutra. O
oram a .80 VI os
Conselho era integrado por um
O Conselho . Permanente de coronel e três capitães do Exel'.Justiça da 1.a Auditoria !la 3.a cito, além. do. j).liz:auditor. DOll1a·
Regiã<;) Militar,. em Porto _Ale.u . Uno Tonin.
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