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Itapetininga, 12 de Abril de 2015
Ofício Convite n° 14/2015

Ilmos familiares do voluntário Octávio Seppi
Soldado do Batalhão 14 de Julho falecido em combate na Revolução de 1932
Saudações de Itapetininga, SP, de onde essa missiva no seu formato eletrônico
chega e espera encontrá-los com saúde e entusiasmo.
Prezados familiares, neste memorável ano de 2015, em 9 de julho próximo,
completaremos 83 anos do maior Movimento Cívico da História do Estado de São Paulo,
a Revolução Constitucionalista de 1932.
A Sociedade Veteranos de 32-MMDC, nas suas sucursais dos municípios paulistas
de Itapetininga e Buri, vem por meio deste ofício convidá-los, familiares que são do
voluntário Octávio Seppi, para participarem de solenidade a ocorrer no dia 8 de Julho de
2015 na Floresta Nacional de Capão Bonito/Instituto Chico Mendes (FLONA ICMBio).

Foto 1. Placa oferecida à FLONA de Capão Bonito declarativa da condição
de teatro de operações deste órgão federal na Revolução de 1932.

Os conflitos armados que ocorreram na atual jurisdição territorial da FLONA de
Capão Bonito e que custaram dezenas de vidas de ambos os lados dos contendores
foram os Combate do Morro do Alemão, ocorrido a 22 de agosto de 1932, e o Combate
do Fundão, ocorrido entre 31 de agosto a 1 de setembro daquele ano.
A palavra “Fundão” foi, inclusive, apelido conferido pelos beligerantes na época à
extensa região que caracteriza a FLONA de Capão Bonito, cuja porção limítrofe é onde
hoje existe Monumento que ali fora colocado por familiares e amigos de Octávio Seppi,
em sua homenagem póstuma pelo então Instituto Nacional do Pinho, em maio de 1952.

Foto 2. Momento da inauguração e afixação da cruz no Monumento a Octávio Seppi
no então instituto Nacional do Pinho, em 1952, atual Floresta Nacional de Capão Bonito (Flona)

Ambos os combates, assim como os demais ocorridos no período de 9 de julho a 2
de outubro de 1932 nos municípios vizinhos de Itararé, Guapiara, Apiaí, Capão Bonito,
Buri, Itapeva, São Miguel Arcanjo e Itapetininga foram todos parte da ofensiva de tropas
adversárias advindas dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
Pernambuco e Paraíba pertencentes ao Destacamento do Setor Sul, este sob comando
do general Waldomiro Castilho de Lima e com a missão de tomar São Paulo pelo eixo sul
de acesso a nosso estado.
No entanto, exército constitucionalista de quase 5000 homens, entre voluntários e
militares do Exército Brasileiro e então Força Pública de São Paulo (atual Polícia Militar)
foi organizado para fazer frente ao avanço desses adversários na defesa desse precioso
rincão de nosso estado, tornando-se o então Exército Constitucionalista do Setor Sul, este
sob o comando coronel Brazílio Taborda.

O lendário Batalhão 14 de Julho, do qual o então estudante do curso preparatório
de Ingresso à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (atual FMUSP)
Octávio Seppi pertenceu, foi formado por estudantes de Direito, Medicina, Engenharia e
tantos outros profissionais liberais, tornando-se uma das unidades mais combatentes que
integrou esse Exército Constitucionalista. Este batalhão foi ainda a última unidade a
deixar o campo de batalha mesmo após o Armistício a 2 de outubro, estando ele em
Taquaral abaixo (Capão Bonito) até 4 de outubro, teatro de operações das últimas
trincheiras do Setor Sul.

Foto 3. Monumento a Octávio Seppi no ano de 1965.

Octávio Seppi, vosso digno familiar, foi soldado da 1° companhia desse batalhão e
faleceu em combate a 26 de agosto de 1932. Detalhes sobre como foi seu falecimento no
Combate do Morro do Alemão podem ser colhidos na página 100 do livro “Batalhão 14 de
Julho” de Augusto de Souza Queiroz (Gráfica Sangirard, 1982).

Foto 4. Monumento a Octávio Seppi no ano de 2015.

Outrossim, é nosso desejo resgatar a memória e os feitos de Octávi Seppi e de
seus companheiros paulistas voluntários e militares, pertencentes ao batalhão 14 de Julho
e tantas outras unidades que lutaram nesse precioso torrão de nosso estado com o
sacrifício da própria vida pela Constituição, pela Liberdade e pela Democracia.

Foto 5. Detalhe da placa existente no Monumento à Octávio Seppi

Para tanto, a Sociedade Veteranos de 32-MMDC, nas suas sucursais de
Itapetininga e Buri, irão realizar em parceria com a FLONA de Capão Bonito (vide
documento em anexo) a solenidade de reinauguração do Monumento Octávio Seppi e de
descerramento de nova placa que ornamentará este monumento, a 8 de Julho de 2015,
quarta feira, às 14 horas, na referida FLONA em local onde existe o monumento.

Foto 6. Placa a ser descerrada no Monumento a Octávio Seppi em 8 de julho de 2015 na Flona

Esperançosos estamos de vossa participação neste importante evento de resgate
da memória e dos feitos de Octávio Seppi e de seus companheiros revolucionários de 32.
Encontramo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e detalhes referentes
à solenidade, localização do monumento e demais detalhes pertinentes a vossa almejada
participação.

Atenciosamente, grato e no contato

___________________________________________________
Professor Jefferson Biajone
Presidente do Núcleo “Paulistas de Itapetininga! As Armas!!” e
Pesquisador Associado do Núcleo “Baionetas de Buri”
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