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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

CENTRO DE INFORMAÇÕES DO EXTERIOR 1 SECRETO 

CIEX ns 406 / 73 

NATUREZA: I n f o r m e 

AVALIAÇÃO^ 0 - 3 

REFERÊNCIA: 

DATA: 04/SETSKBRO/1973 

ANEXO: 

DATA DA OBTENÇÃO DO INFORME: 28/AG0/73 
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ÍNDICE: Situação do M. L. N. 

1. 0 M. L. N. está acelerando o recrutamento de militantes 

nas esferas profissionais liberais e estudantis de nível ginasial. 

2. 0 ponto fraco da organização situa-se no plano militar , 

reduzido agora a cinco células das quais apenas três estão operando em 

Montevidéu. 

3. Retornaram ao Uruguai, depois de alguns meses no Chile e 

na Argentina, os Tupamaros GABINO MARTIN FA1ER0 MONTES DE OCA, ASDRUBAL 

PEREIRA CABRERA, LIBER FERNANDO DE LÚCIA GRAJALES, JORGE MARIO BLAITCO 

GONZALEZ, que fugiram de um quartel em 24 de fevereiro de 1973. 

4. .FALERO MONTES DE OCA, um dos fundadores do M. L. N. é a-

tualmente Comandante militar dos grupos de Montevidéu. Suas divergênci_ 

as sobre estratégia com RAUL BIDEGAIN GEEISSING mantêm separada a ala 

dissidente do M. L. N. 

5. BIDEGAIN viajou ao Uruguai, na última semana de julho de 

1973, para tentar unir a seu grupo dissidentes do M. L. N. que estavam 

tendendo a ingressar na frente de massa "Resistência Obrero Estudian -

til (ROE)", braço da "OPR-33". Na ocasião, BIDEGAIN participou de duas 

ações junto com argentinos do "SKP". 0 nominado entrará periodicamente 

no Uruguai para comandar ações. 

6. 0 esquema atual dos Tupamaros é acionar apenas as cinco 

células militares combinados com outras cinco células que operarão no 

Uruguai, mas serão baseadas no exterior. 

7. Dentro de um prazo calculado em quatro meses, o M. L. N. 

contará com uma pequena infra-estrutura , que se expandirá ao lon^o dos 
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