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índice Atividades do asilado Leonel de Moura Brisola. 

1. Segundo dados disponíveis sobre as atividades 

atuais de LEONEL BE MOURA BRIZOLA, esse elemento alterou sen

sivelmente o ritmo e a natureza das atividades que, desde 

1964, vem desenvolvendo no Uruguai. 

2. Entre 1964 e 1967, BRIZOLA - teoricamente in

ternado em Atlantida mas de fato com ampla liberdade de movi

mentos - inspirou, orientou e alimentou de homens e recursos 

diversas tentativas de subversão armada em território brasi

leiro. 

3. Durante esses três anos BRIZOLA disfarçou mal 

sua disposição conspiratória mantendo ao seu redor nutrido 

grupo de guardas-pessoais, recebendo freqüentes visitas, man

tendo contatos com outros grupos de asilados no Uruguai, com

parecendo a reuniões em que se discutia planos de subversão e 

"a volta imediata ao Brasil..." e fazendo manifestações públi 

cas. 

4. Be meiados de 1967 em diante, seu comportamen

to se foi alterando, embora continuasse a transitar sistemàt: 

camente entre Montevidéu e Atlantida, permanecendo mais tempc 

na primeira do que na segunda, BRIZOLA passou a evitar a mov: 

mentaçao de pessoal a seu redor nos termos registrados anterí 

ormente• 

5. Em Atlantida, o número de seus seguidores per 

maneceu o mesmo mas parece ter havido uma sensível redução n< 

número de visitas. Essa diminuição estaria sendo compensadi 

em Montevidéu, por onde BRIZOLA se desloca com absoluta faci

lidade e onde existem inúmeras alternativas para locais de ei, 

contro. 
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6. A granja de Pando, onde BRIZOLA durante mui

to tempo manteve importante centro, foi sendo depois da di

vulgação dos inquéritos relativos à guerrilha de Caparão, 

gradualmente ahandonada, havendo indícios de que venha a sei 

mesmo eliminada, pelo menos por algum tempo, como "base de 

qualquer atividade. 

7. De fontes diversas chegam notícias de des_ 

contentamente nas fileiras "brizolistas". Esse desconten

tamento, que já foi registrado em ocasiões anteriores e 

atribuído à inação e a falta de perspectivas que caracteri

zariam a liderança de BRIZOLA, depois do desenvolvimento da 

Frente Ampla e do encontro de Montevidéu, passou a corres

ponder "ao abandono de luta e a traição de BRIZOLA aos 

ideais revolucionários". 

8. Mais recentemente começaram a circular no 

tícias de desentendimentos entre os lugar-tenentes de BRIZO 

LA no Uruguai. Divergências entre BRIZOLA e DAGOBERTO RO

DRIGUES, JOSÉ GUIMARÃES NEIVA MOREIRA e DAGOBERTO RODRIGUES 

• NEIVA MOREIRA e PAULO ROMEU SCHILLING foram freqüentemen

te mencionadas. 

9. o próprio ex-governador em confissões a 

"amigos", a políticos brasileiros e até mesmo a autoridades 

e personalidades uruguaias se teria declarado "arrependido" 

da participação que tivera em atividades subversivas e dis

posto, a partir de agora, a luta, em termos políticos, pela 

recuperação tanto sua quanto de seus companheiros. E a 

partir desse momento aumentaram consideravelmente seus "en

tendimentos" com "emissários" procedentes do Brasil. 

10. Entretanto, enquanto se processa essa "re_ 

cuperação"do cunhado de GOULART, outros desenvolvimentos 

iam paralelamente sendo registrados. 

11. Apesar de "brigados" SCHILLING, NEIVA MO

REIRA e DAGOBERTO, continuam com estreitos contatos e BRIZO 

LA continua a reunir-se com esses seus auxiliares mais di-
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diretos. 

12. O PCUruguaio e os representantes do regi

me "castrista" no Uruguai continuam a alimentar de recursos 

os asilados brasileiros e os elementos de menor importância, 

que tantas críticas têm em relação ao comportamente de BRI-

ZOLA, continuam agrupados e em permanente ligação com DAGO-

BERTO RODRIGUES, a quem estão também estreitamente vincula

dos AMADEU THIAGO DE MELLO e JOSÉ MARIA RABELO, elementos 

esquerdistas radicados no Chile. 

13. Por outro lado, a casa de apoio de Boule-

vard Espana nfi 2847 ("Viet-Cong"), onde reside um pequeno 

núcleo de asilados sob a direção aparente de TARZAN DE CAS

TRO, continuaria a ser mantida por BRIZOLA e o líder estu

dantil treinado na China Comunista está em contato com PAU

LO SCHILLING que, por sua vez, continua em ligação com Pe

quim. 

14. A atividade de BRIZOLA desenvolvida nos 

dois planos acima delineados torna lícito a presunção de 

que o esquema atual do ex-governador gaúcho seja, a grosso 

modo o seguinte: 

a) aproveitar a brecha criada pela Frente 

Ampla na estrutura político-partidária 

atual do país para fazer renascer sua 

possibilidade como líder "autentico" 

de uma oposição nacional-populista in

transigente; 

b) manter aberta uma porta para sua "reto 

mada" da liderança revolucionária com 

apoio cubano, chinês ou de qualquer ou 

tra procedência na eventualidade de se 

registrar um "endurecimento" do atual 

regime brasileiro. 
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