.Jl!~~!fa l!~~~rroga lioje
os terrorIstas do MR-8

Em audiência que terá inicio As 9 horas,
o <:Qn elho Permanente de .Justiça da l ' Auditoria da Marinha interrogará, hoje. Os terro\'istas que participavam do grupo denominado Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8l ~
foram denunciados pelo Promotor Joio Vieira
do Nascimento. como incursos em vário~ al'tigo~
da LE>i de Segurança Nacional, sob a acusação
dI? terem tentado implantar DO Brasil um regime soclall~ta, através de tMas as formas de
luta. inclu~Jve :trmada,
Deoois ele intenogado, o Juiz Osvaldo de
Lima Rodr~gues marcará a data do julgamento
e datÁ vista dos autos ao promotor e aos advogados dos acusados para oferecimento das razões finais,

"Bom BurlUês"

Já se encontra COm o Juiz Teócrito Rodrigues da Mil'anda, da l' Auditoria de Aeronáutica. a denúncia oferecida peJo Promoter Rubens Gomes Fe\'raz contra o primeiro tenente
do Exército, Valdir Ca$tro ~for07.ol! que é acu~a 
do de ter, a pllrtlr de fins de 1968, até aproximadamente junho ou juiho do ano passado. vendido III'mas. copiosa munição e petrechOs 80
ex-funcionário da agéflcia Leblon do Banco do
Brasil, Jorge Medeiros Vale - o "Bom Burguês" - considerado elemento chave na estru t ura Ol'ganica t: direção financeira do agrupamento subversivo mais conhecido peja sigla
MR-8, destin ndo I/. ações terroristas,

Entre o material de guerra de uso privatiyo
das Fôrças Armada. nl'gociado pelo oficiai, segundo revela o repl'esentantp do Ministério PÚblico Mllitar. COl'!~'am Sl'i, pl!'lolas, lO cal'abinas. dois riOes, ;;O facas de t rir1l'heira. 30 facões de ma.to. 1 geradol' eléh'ico manual. cinco
carl'egadores de carabinas. 50 cart.uchos e trt!s
caixa~ de munição,
6 promotor enquadrou o milllar ~n\ dl\"el'~os
artigos da nova Lei de Segurança Nacional e
arrolou como testemunhas os Tenentes Antônio
Carlos Scorza Gianini, José Félix da SiI\'a. Tito
Augusto Noronha França, do Exéclto P Jorge
Brasil de Resende, da Aeronául ice. e o Capitãode-Mar-e-Guena Cleme te Jo~é Monteiro Filho.
(tue foi o en(;al';-e~ado do IPM que apurou as
atividades do MR-8,

O procurador Milton Meneses da Costa Filho, em p'l.rccel' emitido na apelação originária
da Auditoria iediu ao STM que mantenha a
condenação da Professôra Solange Rlvanl Rodt'igues Lima e da estudante Regina Mais M3.rlano. sentcnciadas a 8 e 6 meses de detenção,
respectivament.e,
Amba.~ foram julgadas sob acusação de terl!m distribuido boletins subversivos defronte ao
portão da fóbrica da Companhia Empório Industrial do Norte. em Salvador,

