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quatro meses seguintes. As previsões fundam-se no apoio que o movimen 

to tem recebido de setores operários em "bairros montevideanos como Cer 

ro e La Teja. 

8. Houve modificações na estrutura orgânica do M. 1. 1T. A 

chefia do movimento passará a situar-se fora do Uruguai, com um coman 

do militar na Argentina e um comando político no Chile. Fão ha vara mais 

ligação entre a linha de massa e a linha militar dentro do Uruguai. As 

células poderão ligar-se em si apenas por meio de contactos situados 

no exterior. 

9. Soh o aspecto econômico, o M. L. N. não está em má situ 

ação. Além do que ficou em caixa depois da derrota militar, adicionam 

se os resultados de ações levadas a cabo na Argentina por Tupamaros a 

colhidos no esquema do "EBP". Afora expropriações, esses elementos re 

alizaram dois seqüestros, entre os quais o de um industrial uruguaio' 

que vive em Buenos Aires. Essas operações renderam mais de trezentos 

e cinqüenta (350) mil dólares. 

10. Os Tupamaros ainda não identificados pelas Forças de Se

gurança dispõem-se a reiniciar os seqüestro3, tão logo a infra-estru

tura permita tais ações. Contudo, ao contrário da prática anteriormen 

te seguida, seria estabelecida uma infra-estrutura especial para cada 

seqüestro, não se tocando na organização. Cada operação finalizada, se 

desmancharia a infra-estrutura correspondente. 

11. Por enquanto, se prossegue o trabalho de levantamentoso 

bre o pessoal da Embaixada do "Brasil em Montevidéu. 0 Adido Militar foi 

seguido por cinco vezes pelo M. L. N. Sua esposa conversou numa rece£ 

ção com um integrante do M. L. H". (pessoa pertencente ao setor de PER 

REIRA ALDUíTATE). 0 objetivo é colher impressões e informações da pes

soa contactada e saber quem é quem. na Embaixada do Brasil. 

12. Grupos do M. L. W. procuram convencer a setores do "ERF 

e da "ALI!" para uma ação contra um diplomata sediado em Montevidéu , 

sem interferência direta do M. L. H. 
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