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Para poder funcionar, o guerrilheiro urbano tem que estar organizado em pequenos grupos, dirigidos e 
coordenados por uma ou duas pessoas, isto é o que constitui um grupo de fogo. 
Dentro do grupo de fogo tem que haver confiança plena entre os camaradas. O melhor atirador e o que 
melhor sabe manejar a metralhadora é a pessoa encarregada pelas operações. 

Quando existem tarefas planejadas pelo comando estratégico, estas tarefas tomam preferência. Mas não 
há tal coisa com um grupo de fogo sem sua própria iniciativa. Por esta razão é essencial evitar qualquer 
rigidez na organização para permitir uma maior quantidade de iniciativa possível por parte do grupo de 
fogo. O velho tipo de hierarquia, o estilo do esquerdista tradicional não existe em nossa organização. 

Isto significa que, a exceção da prioridade de objetivos designados pelo comando estratégico, qualquer 
grupo de fogo pode decidir em assaltar um banco, seqüestrar ou executar um agente da ditadura, uma 
figura , identificada com a reação, ou um espião norte-americano, e pode levar até o fim qualquer tipo de 
guerra de propaganda ou de nervos em contra de um inimigo sem a necessidade de consultar o comando 
geral 

Nenhum grupo de fogo pode permanecer inativo esperando ordens de "cima". Sua obrigação é de atuar. 
Qualquer guerrilheiro urbano que quer estabelecer um grupo de fogo e começar a ação pode fazê-lo e 
desta forma fazer-se parte da organização. 

Este método de ação elimina a necessidade de conhecer quem esta realizando as ações, já que existe a 
livre iniciativa e o único ponto de importância é aumentar substancialmente o volume da atividade 
guerrilheira para desgastar ao governo e obrigá-lo à defensiva. O grupo de fogo é o instrumento de ação 
organizada. 

Com ele, as operações da guerrilha e as táticas são planejadas, lançadas e executadas com êxito. 

O comando geral conta com o grupo de fogo para realizar seus objetivos de natureza estratégica e para 
fazê-lo em qualquer parte do país. Por sua parte, ajuda aos grupos de fogo com suas dificuldades e 
necessidades 

A organização é uma rede indestrutível de grupos de fogo e de coordenações entre eles, que funciona 
simples e praticamente com o comando geral e que também participam nos ataques; e organização que 
existe com o único propósito, simples e puro, de ação revolucionária. 
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