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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTEp 

SEÇXO DE SEGURANÇA NACIONAL 

030.14 í" 'FEV66 

«EBIllõíS 
SSNJ/MEM/42/66 Em 2 de fevereiro de 1966 

Senhor Chefe do 8.C.: 

Solicito seja protocolizado o presente memorando, 

a fim de formar processo de caráter SECRETO em face de notícia 

jornalística. 
Cordiais saudações 

/ ( 
Josias de Carvalho Argons 

Diretor da SSNJ,-

lE/.-
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Eweit», sulocã levante no Pârmà 
T^pas dq III E:fército conseguiram 

sufrfar um íevantaiferganizado por 501 
col«os do siidoe;^ do Paraná que, ar-
mafcs de caronas "Winchester", re
volvas e Xaroes, decidiram se revoltar 
contra *á pretensão da Companhia Pi
nho, cujas terras haviam ocuptóo, e que 
estava exigindo um pagamento semes
tral no valor de 500 mil cruzeiros. 

A revolta foi motivada, principal
mente, pelo fato dos colonos possuírem 
registro de propriedade do Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária, razão 
pela qual, não desejando precipitar os 
acontecimentos, com uma intervenção 
armada da Policia Militar do Estado. 
O Govérno dp Paraná solicitou a cola
boração da 5* Região Militar. 

O INÍCIO 

O levantê^teve inicio'em São clemen
te, segundo narram os repórteres Nel
son Gatto e Antônio Moura, enviados 

especiais dos "Diários Associados", es

palhando-se, a seguir, por tôda a re

gião, com homens armados, em grupos, 

dispostos a enfrentar as tropas da Po

licia estadual. 

O sargento Maia, comandante d» 

destacamento de Pôrto Mendes, cêrca 

de 100 quilômetros distante da Foz do 

Iguaçu, foi o responsável pela operação, 

conseguindo fazer com que os colonos 

depusessem as armas. 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

SSIIJ/I04/66 3 de fevereiro,1966 

Diretor da SeçSo de Segurança Haolonal do M.J.F.I. 

SxoelentíseiBO Senhor Secretário do Interior, Jastiça e 

Segurança Pdblioa do Betado do Paraná*-

Senhor Secretário 

Tenho a honra de solicitar a Tosaa Excelência 

as necessárias proridênoias no sentido de ser informado, com a 

possível brevidade, acerca do noticiado levante amado de 500 co. 

lonos, no Sudoeste desse Estado, iniciado em SSo Clemente que te, 

ria sido sufocado, em Porto Mendes, com a colaboração das autoxl 

dades da 5a. Região Militar. 

2 - Iiatando-se de informaçSo a ser prestada a 

autoridade superior, multo agradeceria a Vossa Sxoelência se pu

desse deferir urgência para o atendimento desta solicitação. 

3 - Esclareço que esta Seção de Segurança Racio

nal tem sede no Elo de Janeiro Estado da Guanabara, à Bua Máxico 

nfi 128, 6* andar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos

sa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. 

Joslas de Carvalho Ax^ons 
Diretor da SSHJ.-

Om/JGC.-
PK>0. It 3014/66 
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ESTADO DO PARANÁ 

c3ecrelana ^sla^ó ^õs ^e^óciôs S^nleri 

(g^ablneke 

Si. '  G/183/66, -

eríôr e 

SurLtLba, 24 de fevereiro de 19 66 

Senhor Diretor: 

xs 
vNo 

O 

ro 

Tenho a honra de acusar o recebimento do Ofício NS 

104/66y de 3 do correntef de caráter secretoj cujo expediente enca/ni^ 

nhei nesta data a Secretaria de Estado dos Negocios de Segurança Pu 

blicaf que e a competente para apreciar o assunto ali  ventilado, 

No ,ensejo apresento a V,Exêf os meus protestos de 

consideração e apreço. 

\ 

JOSÉ immioz d d mhzlo 

Secretario de justado 

Sr, 

JCSIAS DE CARVALHO ARGQNS 

M,D, Diretor da Secção de Segurança Nacional do 
Ministério da Justiça e Negocios Interiores 

RIO DE J.\:rJ]IRO'GB 
£1', * 
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NC l/A: 

Estado do Paraná 
=SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA= # 

Curitiba, 26 de fevereiro de 1.966, 

O 

Senhor Diretor: ! \ 

T> 

3 
k-

No 

Em resposta ao ofício lOk/66 SSNJ, informo a V. 
8. que um grupo de, aproximadamente, 100 homens armados reuniu-se em / 
São Clemente, pequena localidade do Município de Marechal Candido Ron
don, no Oeste do ̂ stado do Paraná, 

Nessa Região estiveram acampados elementos da 

2a D,L, de Ponta Grossa fazendo o levantamento de determinada área.Pr£ 

ximo ao acampamento localizaram-se assalariados de proprietários de / 

terras que, valendo-se da presença dos militares, hostilizaram os pos

seiros aí residentes, 

A reunião acima mencionada deu-se no dia 26 de 

janeiro do corrente ano e em ocasião que o acampamento já fora levanta 

do, e teve por objetivo revidar as ofensas recebidas. 
Esta Secretaria, tendo conhecimento do fáto, e 

por tratar-se de zona de fronteira, comunicou-se com o Comando da 

R,M., o qual determinou, providências pelo ic Btl, Fron, de Foz do Igua 

çú. Assim e que, uma patrulha,vinda de Porto ̂ endes,para Foz do Iguaçu, 
passando por São Clemente, desarmou o grupo de colonos, apreendendo 1 

Winchester, kZ espingardas "pica-páu", algumas garruchas de dois canos, 
facas e um revolver e deteve três dos posseiros mais exaltados, que a-

presentou ao comando do batalhão. 
Em 8 do corrente, o Delegado Chefe da Divisão 

do Interior, da Polícia Civil, desta Secretaria, percorreu a região,-

encontrando a situação normalizada, mas propôs e foi aceita, a creação 
de uma Delegacia Especial de Polícia em São Clemente,para manter a re

gião sob controle mais direto. 
Na oportunidade apresento a V.S. meus protes

tos de alta estima e distinta consideração. 

= Geh. Junot íléBello Guimaraes 
Secretário de Estado,-

Ao IlmC,Snr,Dr. JOSIAS DE CARVALHO ARGONS 
MD. Diretor da Seção de Segurança Nacional do M.J.N.I, 

RIO DE JANEIRO- EST. DA GUANABARA. 

ílTüTclilzT o 
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MINISTÉRIO OA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

SSIJ/Í51/66 17 d« março do 1966 

Diretor da Seção de Segurança Vacional do M.J.B.I* 

Senhor Qhefe da Ág#nola do Rio de Janeiro do S.I»I. 

Senhor Chefe 

Sneanlnho o presente prooeseo dffste Ministério# 

nxímfrc 3014/66, o. fia de q[uw VowwH Oeu)wM»i&, a fiw de que Vossa Se

nhoria, tomando ciência do m^^smo, deteminp ae providencias que 

gar oportunas. 

2. Solicito a devolução do mesmo, tão logo não se 

faça mais necessária sua permanência nesse Serviço, 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Senhoria protestos de estima e consideração. 

Joeias de Ofirvalho Árgons 

Diretor da SSIJ,— 

Proo, 3014/66 

JOA/IX.-
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

OFICIO Nfi /ARJ/S1ÍI/66 Rio de Janeiro, CíB, 

de abril de 1966. 

Do Chefe da Agência do Rio de Janeiro. 

do Serviço Nacional de Informações. 

Ao Sr Diretor da Seção de Segurança Na

cional do MJKI, 

ASSUNTO: Remessa de Processo, 

ANEXOí Processo MJNI n® 3014/66« 

REP; SSNj/251/66. 

Restituo a V.st, depois de compulsado nesta Agen

ciado Processo n® 3OI4/66, 

Ao ensejo, renovo a V.S? os meus protestos de el£ 

vado apreço e consideração. 

/;  ̂ ..  ̂ /9 
.y JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA MGUEIREDO^ ^ 

Coronel Chefe da Afll^S 

PI- 3 
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