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houve
julgamento
grupo. A principal delas· foi
realizada' nos ultimos dias de ju.
lho de 1967, com a presença de
A Auditoria da 4.alWgião Mi. cêrca de 20 lavradores. A reu.
litar. em Juiz .de,Fora,transfor. nião foi iniciada em ilnia sexta·
mou' emdiligencia o processó feira e terminou na tarde da seresultante de IPM instaurado gunda·feira seguinte, em uma
• pela l1.a Região Militar para chacara na altura do km 28 da
apurar ,movimento subversivo rodovia Goianià·ltumbiara.
descoberto, no, municipio , goiano Esta reunião foi organizada
de Itauçu, em 1967. Esse movi- por Oswaldo Rocha. Marcos
mento,viSava" a tomada di> }lO' Panzera e Antonio Rabelo....e au·
der através .de luta armada c, xiliaram ria instrução os lavra·
para ,tanto. 'estavam, sendotrei. dores Aristeu do Nascimento,
nados ruricolosem fazendas da. Lourival Gonçalves Ramos. Ma;
quele município.
noel Teixeira Neto, Hipollto Ba·
O movilriento de ltauçu era' tista, da Silva,;e U~ l!vradOr co·
inspirado pelo. movimento' de nhecld,o por NarCISO.
.
educação de base que tinha sua .OslDstrutorese mODitores
direção dominada por elemen- foram tr<~~por:~dos em uma
MEB ~ural
Wl~~YS e ~~ 2. ou 3
tos da Ação Popular.' .
e 'politizava' láVl'adores', Vo~kswagen do .~mlstérl0 da
das êscolas' rádlofonlcas Agricultura" por milItares da AP
.alfabetização. O trabalho de e pelos ag:onomos ,Marcos Pano
aliciamento de ,. novos membros z7 ra e Jose ,Marclo de Moura
foi ,intensificado após a reunião SIlva.
d(i';:<tomitê Naciomil da AP, Foram ministadas instruções 50réalizado em', São". Paulo em bre a preparação de artefatos ex'
. . Em meados desse ano, a plosivos e Í!llcendiados, feitos
de'Coiania,'com elementos com .gomos. de bambu, polvora"
JUe e algUns :agronomos do garrafas de, ga.solina.l>avios etc.
IMinistério da AgricuItur.a, inten. Oswaldo RoCha deu instruções 80süicou o movimento ;no meio bre armamento, e conduta dOj
i-uraJ.
guerrilheiro,Oí; lavradores rece·
, Em maio de 1966, Oswaldo Ro- ,beram, ainda, ensinamentos IJObr~
,eM, ·lider, da AP em. :Golania, primeiros socorros ..; " -''' - I
[determinOu a ida do ,lavrador' · E M SÃO' PAULO
'
Oscavu: José Coelho a São Pau· Dadas as ligações do movimen:
o, para ,um. cUrso de "capacita. to de Itauçu com a AP paulista;
Cão PO.li,'t. I08..•... d,e a. gitacão, e guer. foram tra'llSportados para São
'rilhas"; O .curso, teve a duração Paulo osindioCiados Oscavu José
de 15 dias e "foi. realizado em Coelho e Alexandre Alves dé
uma pensão, na rua 18 de Maio, Souza, a fim de identificarem .lo.;
,358, de propriedade de Benedi· cais e pessoas. Cónsegulu-s:e, ên.
to Ramos, Te,~ta.
tão, localizar' a pensão onde ha·l
R-ECRUTAMENTO
vi'a sido ministTado o curll~ ~e,
{
..
capacitacão em ,maio de 1~6 n!1
Em fins 'de 1966, a AP' tentou rua 13 de Mala. Esta pe;~iÍo' ha}~
___ restabelecer' relacões com' os via sido vendida após 11:' realiza.!
. .'
-.J
:lavradores/perdidas tempora- ção do curso.
,riamente';pelo MEB, Foram
____ '
APrincipais, encarregados . do res- il'--------..I"tabelecimento'de contato Oswaldo' Rocha, '.'Marcos Panzera e
,Antonio Rabelo,' que. além de
. ampliar os quadros <\Ie milita·
tes, :'faziamintensa doutrinação
'politiea. '
'Esta doutrinação era ,baseada,
! principalmente na exaltação dos
1 rcgimespoliticos cubano, chinês
1
e russo. Instruiam ainda os'
rúricolas sobre "a tomada do
: poder por meio de grupo de
! guerrillias, ,cujos,
componentes
seriam: armados . por ,armamen·
tó tomado dos quartéiS e da poi licià, por meio de infiltracão de - .
: elementos' do movimento AP na:
queles locais" _ 'Faziam ainda
pãfte- dãs pregacões-:politicils-- ã~'-- ,.
afirmações de 'que "os guerri·
\ lheiros' deveriam implantar o
terror, praticar sabotagêns, desi truir
pontes até a derrubada
i do governo e colocação do regi;.
: me sócialista no Brasil". - Ao
: que se apurou, "contavam com
,[CelUlas em outras cidades e por
todos os Estados do Brasil" ,
Dás,' Sucursais
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REUNiõES
A partir de maio de 1967, ~ .. , I

tensificaram-se as reuniões '

~

