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Auditoria da Marinha decreta prisão para sele membros do MR-8

Foram d ...crotndab, ontem, pulo Conse ~
lho Pem:uUlcnte d\l JUlitiçu. da 1," AudItoria dlL Mar1nhll" fIl3 pr1:lões preventlvll.:l
do advogado Rodtigo José d F a.rl8S Llmn,
do pr p11etãr10 d um hott.l no Estado do
Rio ReU8i.O Ma6cll.f Ilhas de SOusa e dOI!
est~dantes He 'rto Jc ~tO Oons;alves Tavurl.s, l\hriv QuelrÕl;. Duluwl0 COelho JÚmor, P au] Oer Ido l'erel.m • Sérgio Tel"dra Rollns, RCU do do participarem do
MR-8.
prit>
!
UI! decretad s a Pt:dldo do
rregado do lPM e ra t:!.flcRdo
pelo prot:l to. JoA.o Vielrs do Nascimento.
Ao ser lnlclada a SCEBi\o o j UiZ auditor
Osvaldo de UnIa
gues fê:!. um rcJa.to
do pr
o tendo li.! rtsOes sido decr ta.dl1S (',: ,Ordo c
o seu voto.
t.

mb.mt pr.lo C •

por u .n1mlu,~dtt de votoo, w;tàr \) 1
o
do ullár10 de culpa. de blratã Vatutln

11:

Aillno Leôncio,

arcado para ontem.

sob o fundamento de que ambos estão
em·'Olvidas tmS IDt' 'mna; a tividades ,evoluclonir' ~ .. , cUj pr e&o será anexado 800
MR-S, cujo encllrregBdu \.1.:01 o ~razo de
3U dias para conclui as l n ~t1gaçõee. se-

8undo dec1_ü.o do Conselho.
O juiz auditor
I\ldo de Lima Rodrisues votou contra o pedido de pr1sáo
preventiva do ex-gerente da agênda de

Iplillema do Banco do BrasU, J orge Medeiros do Va.le, uma v z que .11\ está com
prisão preventiva decretada em processo
tenor. O voto fol 8 C mpanhado pelOS
demllJ.s membros do Conselho.
PROMOVIA CASAl\fENTOS
DUIante a audiência o juiz aud1tor relatou. sellundo 06 autos, as atividades dos
Indlcladoo. qu '6 reuniam em pontos d1I
rentc's do Rio. Alguns dêles, foram tt
'uh !aroer cure06 (le i'.lCrrUI1.aS urbana:;
de volto. estiveram na Tc coslóváquia e
em Paris,

Do movimento ainda. COl1sta dos autl'll,
participaria o ex-go" mudor Miguel Arr 1s, de Pernambuco, que foi citado como
um dos chefes dM etlQuerrlas para a den a ração da uerra rev !, cionária. Consta
também aue o chefe do grupo promOVia
"ca.srunenios" entre os elementos femininos e mascuHnos.
CUMPRINDO P ENA
O sr. Fred Von Der Wa.1d, pai do

eJ>-

tudânte Jean are Fred~ric Charles Von
Der Wald, recebeu comunicaçãO de Q.ue
!'eu fIl ho está recolhido na. Dha das P'16r , cumprtndo a pena a que foi condenado - doi:; anos de reclusão - pelo
Conse ho pennanenw de JusttçG dll 3·
Aucl1torla do Exército.
O ClItudante foi cond ne.do seu ~ (lCU . çAo de ter ateado f OBO a, uma viatura do

Exército.

