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. O,pedido deEmanuel
pr:orro~açã,od!tpriS~lt:prev~~l~va do .Co- \
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subverslvils .,·des~nvolvldas ·por" aquele "ex-oficial da FAB
1serãapreciado
:pelo Coriselho Permanente de JUstiça da
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I' Auditoria' de Marinha em sua reunião~de hoje.
julgamento do habeas-corpus (preventivo) impetra,
do pelos. advogados Alclone Barreto e Sussekind,de Morais
Rêgo , em', favor da espôsa, três filhas e do genro do excoronel, que foram intimados a prestar declaração. no
IPM,'dev,eráser julgado na próximá.quarta-feira no SuI perior·Trlbunal Militar.,
.
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Resistência,

, 0 .Coro,nel Nicollfoi apontado. como ch~fe ~ de. um mo-

VlIDento érJado no Uruguai denommado Reslstencla Armada Nacionalista:, queviBava à ,derrubada do Govêrno' ea
nlUdança das .instituições, .Em 'conseqüência de tal denúncia o ex-oficiat·ao abandonar o seu exílio em Montevidéu,
fo) prêso é 'levado 'ao DOPSi 'sendqposteriormente removido para0 quartéldo Batalhão de ,Manutenção aa Divisão'Blindada . do' I Exército.
,.O.·CoronelMoura, encarregado do. IPM intimou os paren~e,sdo Coronel Nicoll, Sra,' Ermínia Dinlz Nicoll (es"
pôsa) , Marilena; Liane. e :Elaine Nicoll (filhas),.e Gaulter.
,de ·CastroMelo. (genr,o) a depor no inquérito, Os d,efenso. res do ex-ofléiál, ao impetrarem ó «habeas :corpus» "alegam
'que «os pacientes estão temerosos de, pelo' fato :de não,
atenderem' a 'intimação da autoridade apontada ,como coatora, virem a ser, por ordem da mesma presos e, ,portanto,
privados, em' sua liberdade de ir' e vir»,
,
Devetá ser sorteado' hoje, 'no SuperiOr ,Tribunal 'MIli, tal'; o relator do «habeas corpus» .(preventivo , impetrado em
; favór do BispO de Crateús (Ceará), D. Antônio, Fragoso,
pelo ádvogadO,.EstanisláuBatistaFragoso, qUe é ~.1rmão do
" paciente.
t
pedido deverá. ser julgado na sessão de quarta-feira.
'
'
,
I próxima',
Conselho 'Permanente de JustiÇada l' Auditoria da!
\'10 RM interrogará, hojt), a partir das 13 horas,o. ~tu-i
dantede Direito;-Paulo Gomes Neto,'que está sendo pro-,
,cessado' como ..incurso na' Lei de. Segurança Nacional sob
la, acusação ,de ter. distribuído' comoutro,s ; colegas; bole-'
~tiI1&. subversivosD Il A:,e..n~::,y_encesl~~ __ - - 1
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