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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

 

 

A SRA. – Senhor Cláudio, onde e quando o senhor iniciou suas atividades 

profissionais?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Profissão, profissionais? 

 

A SRA. – Certo, a profissão. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Isso foi em 1968. Espere aí. 

 

A SRA. – Quarenta e? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Espere aí. Foi eu vou dar uma data que 

eu entrei na firma. 

 

A SRA. – Certo. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Que eu entrei na firma, né? Foi em 1960. 
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A SRA. – Quando o senhor começou a trabalhar, basicamente? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Exatamente, eu comecei, vamos dizer 

assim, eu comecei a trabalhar mesmo foi em 1945. 

 

A SRA. – Onde o senhor começou? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu comecei no Departamento de 

Estradas de Rodagem. 

 

A SRA. – Qual era a sua função ou cargo lá dentro? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Minha função era trabalhar em galerias. 

 

A SRA. – Ah, certo. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Fazendo galerias. 

 

A SRA. – Senhor Cláudio, o senhor pertenceu a algum partido político no 

passado? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Pertenci. Pertenci, o primeiro partido, 

aliás, eu só entrei em um partido, só um partido, no PCB. 
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A SRA. – Atualmente o senhor ainda é militante?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Até agora. 

 

A SRA. – Continua militante? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Continuo. 

 

A SRA. – O senhor poderia relatar como foi a sua participação para organizar o 

pessoal do departamento de estradas de rodagem pelo aumento de salário? Como é que 

foi essa sua participação?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu havia chegado do estado de Mato 

Grosso. 

 

A SRA. – Sim. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Com uma filha, tinha casado, eu era 

recém-casado e a minha filha mais velha estava com seis meses. Eu cheguei e comecei a 

trabalhar em Cubatão, na Via Anchieta e aí na Via Anchieta não existia os trabalhadores 

do DER, melhor dizendo, não existia sindicato e eu tinha que procurar um jeito de 

trabalhar, mas tinha que ter sindicato. 

Como não tinha, eu organizei uma comissão de reivindicação composta de uns 

seis elementos, e isso aí era o sindicato legal, se a gente puder atuar e fazendo isso, eu 

vim aqui em Santos, na Tribuna com essa comissão anunciando a existência dela porque 
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não existia sindicato e a única forma da gente atuar legal era com essa comissão. Mas 

tinha que anunciar para a gente não correr o risco de ser punido severamente.  

Naquele tempo era difícil a gente fazer um trabalho desses porque reivindicar as 

coisas para os trabalhadores era difícil, e então eu organizei essa comissão de seis 

elementos. 

 

A SRA. – Certo. Vocês chegaram a ir nessa comissão até à Assembleia 

Legislativa e a jornais. Por que vocês exatamente foram para a Assembleia Legislativa 

de São Paulo?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Porque lá existia um deputado que se 

chama Porfírio da Paz, um são paulino, ele era um são paulino e ele fazia questão de 

falar que era são paulino e ele era muito bom, muito atencioso e nós fomos lá procurá-lo 

para ler o nosso memorial na Mesa da Assembleia que era para o público, o povo 

tomarem conhecimento que a gente estava lutando por uma causa que era a 

reivindicação dos trabalhadores do DER que naquele tempo não usava em reivindicar 

nada porque tinha medo de reivindicar as coisas. Quer dizer, eu cheguei e fui fazer isso 

pela primeira vez. 

 

A SRA. – Senhor Cláudio, em 1949, Cubatão se emancipou politicamente se eu 

não me engano. O senhor foi candidato a vereador e como foi a sua eleição? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Ela foi feita mais pelos trabalhadores do 

DER porque em Cubatão eu era novo e em Cubatão, eu conhecia muita pouca gente, eu 

não tinha assim, muito conhecimento, mas os trabalhadores me conheciam. Então, 

quando eu anunciei que iria me candidatar, eles disseram que eu pudesse me candidatar 

que eles iriam votar comigo. 
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A SRA. – E o senhor foi candidato por qual partido? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 

 

A SRA. – Certo. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Porque no PCB era ilegal, então o PTB 

que deu legenda para nós. Agora, para a gente identificar que não era PTBista, a gente 

usava para fazer a propaganda um candidato de Prestes. 

 

A SRA. – Ah, certo. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Um candidato de Prestes. 

 

A SRA. – O senhor foi cassado. Por que motivo? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Porque naquele tempo o governador era 

o Adhemar de Barros e ele era um homem que perseguia muito os trabalhadores. Então, 

eu na câmara fazia discurso atacando a atitude dele contra os trabalhadores, o DER 

estava com o pagamento atrasado há cinco meses, pagava os trabalhadores com vale e 

então eu criticava ele e lá na câmara existia um jovem que era vereador também como 

eu que era do PSP, do. 

 

A SRA. – Partido Social Progressista. 
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O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Partido Social Progressista e ele não 

gostava que eu fizesse críticas ao governador e ele achou que daquele jeito eu não podia 

continuar na câmara e fez um requerimento lá que pedia a cassação. 

 

A SRA. – E o senhor foi cassado de fato? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Fui cassado. 

 

A SRA. – Como foi o seu ingresso na indústria Petroquímica e em que empresa 

o senhor trabalhou?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu trabalhei na Companhia Brasileira de 

Estireno. Entrei nessa empresa cerca de uns sete anos, sete anos e pouco. 

 

A SRA. – Em que ano mais ou menos o senhor entrou lá? O senhor lembra? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – É uma data que eu sempre recordo, eu 

não sei se eu.... 

 

A SRA. – Dever ser na década de 1950 não é? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Foi... 

 

A SRA. – Tudo bem, senhor Cláudio. 
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O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – No momento eu não estou lembrado da 

data. 

 

A SRA. – Certo. Como é que aconteceu a organização da associação dos 

químicos, dos petroquímicos. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – A associação dos petroquímicos surgiu 

com a ajuda do presidente da federação que já existia no estado de São Paulo, existia de 

pouco tempo e ele se chamava Francisco Floriano Dezen, era o presidente da federação. 

Então ele com o Toledo, Toledo era um operador que tinha na Estireno. Através 

dele nós começamos a organizar a associação e etc. e até que ela se organizou de fato. 

 

A SRA. – O sindicato dos petroquímicos surgiu mais ou menos em 1960. Como 

é que se deu a escolha do senhor para presidi-lo?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Foi assim, eu fiz parte da primeira 

diretoria do sindicato. Aí o presidente que era da associação, ele encabeçou a chapa, 

mas ele foi mandado embora da Estireno. Ele foi mandado embora e nós não tínhamos 

condições de mantê-lo, ele tinha que trabalhar. Ele era um homem de classe média e nós 

não podíamos mantê-lo. 

Então a diretoria se reuniu e me escolheu para ficar no lugar dele, do Toledo 

porque ele ia embora, não tinha condições de mantê-lo no sindicato. 

 

A SRA. – Certo. Como o senhor agiu ao assumir a presidência do sindicato?  
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O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Logo que assumi a presidência do 

sindicato, que os companheiros me escolheram, eu senti uma responsabilidade muito 

grande em minhas costas.  

Eu estava trabalhando na Estireno de operador “B” e aí eu pedi licença à 

Estireno para trabalhar só para o sindicato e ela concedeu, uma vez que o pagamento 

fosse feito pelo sindicato, não por ela, ela não pagava, ela deu licença e só. 

Aí eu comecei e a primeira coisa que fiz foi reunir os trabalhadores por empresa 

para saber quais eram as reivindicações. Então eu fiz assembleia com a Estireno, 

assembleia com a Alba, com a Copebrás, com a Union Carbide, com a Carbocloro, com 

todas elas eu fiz assembleia individual. 

Aí eu fiquei sabendo das reivindicações deles, que eles queriam e aí eu fiz um 

apanhado de todos esses dados e fiz um memorial e depois eu convoquei uma 

assembleia geral de toda a categoria e eles confirmaram aquelas reivindicações e então 

aprovaram as reivindicações em assembleia particular e depois na assembleia geral e 

deram ordem que eu podia agir, só que eram reivindicações muito difíceis. 

 

A SRA. – Que reivindicações eram essas, senhor Claudio? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Era, por exemplo, eles queriam trabalhar 

seis horas ganhando oito, queriam 30% de periculosidade sobre o trabalho, sobre o 

salário, queriam 20% de turno sobre o salário, queriam salário família e que todos 

tivessem salário família, aumento de salário de seis em seis meses. 

Eles queriam porque naquele tempo a inflação não era tão grande como hoje, era 

pequena e enfim, era para o pessoal de administração, eles queriam, além disso, eles 

queriam trabalhar 48 horas por semana. E nós anotamos tudo isso e fomos lutar por ela, 

por essas reivindicações. 
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A SRA. – E aí, em 1962 vocês partiram para uma greve. Qual foi exatamente o 

motivo dessa greve? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – É porque as empresas ao receberem o 

ofício que eu enviei para elas, elas aceitaram se reunir conosco, mas não concordaram 

com as reivindicações. “Isso é impossível, trabalhar seis horas e ganhar oito horas, isso 

é impossível, ganhar 30% de periculosidade, 20% de turno, 20% de salubridade, tudo 

isso sobre o salário? Não é possível.” Elas falaram. 

Aí eu disse bom, eu falei com o pessoal, fui às portas das fábricas e conversei 

com todos os trabalhadores que os patrões não queriam aceitar pagar aquelas 

reivindicações e então que nós teríamos que preparar para uma greve.  

Fui à porta da fábrica dizer isso, como disse também nas assembleias e eles 

disseram; “Então está certo, se o problema é esse, nós vamos nos preparar para isso.” 

Ficaram mais ou menos de acordo. 

 

A SRA. – A greve foi considerada ilegal durante o decurso dela. Por quê? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Porque o seguinte, nós entramos em 

greve porque nós sabíamos que era só com a greve que a gente podia conseguir isso e 

entramos em greve. Nós ficamos cerca de 15 dias parado. 

 Era difícil porque o pessoal aceitou ir à greve, mas quando eles receberam a 

pressão das empresas dizendo que eles tinham que trabalhar, tinha que furar a greve e 

alguns queria voltar a trabalhar. 

Tive que organizar os piquetes nas portas de cada uma delas para impedir que 

entrasse alguém para trabalhar e as empresas mandam as peruas buscar o pessoal em 

casa para vir trabalhar. Aí a polícia atacava os piquetes, era o Carvalho Pinto o 

governador, atacar os piquetes e nós tivemos que reagir alí. 
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Então a greve foi considerada ilegal porque o tribunal julgou a greve. Hoje eles 

falam que a greve é abusiva, naquele tempo falavam que era ilegal e então eles diziam 

que era ilegal porque o tribunal julgou a greve ilegal, por isso. 

 

A SRA. – Certo. E como é que aconteceu a greve geral de solidariedade que foi 

efetuada pelo fórum sindical de debates em Santos. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Porque dentro do período de 15 dias 

todos os presidentes de sindicatos de Santos tomaram conhecimento da greve.  

Nós nos reuníamos para discutir os problemas no fórum sindical e eu informava 

o fórum sindical e o presidente do sindicato de toda a Baixada que a situação estava 

difícil porque o tribunal havia julgado a greve ilegal e a categoria era pequena e não 

aguentava a pressão da polícia.  

Era preciso uma solidariedade e então eu conversei isso com o Silvino, conversei 

com o Almeida que era o presidente do sindicato de Docas, conversei com o Domingues 

Garcia que era o presidente da estiva, conversei com o Pan Fidalgo que era presidente 

do Carris Urbano, naquele tempo era bonde, conversei com todos eles se eles podiam 

dar solidariedade. 

E disseram; “Você vai às nossas assembleias, nós vamos convocar assembleia e 

você vai explicar isso lá para as categorias. Se a categoria aprovar nós vamos te dar 

apoio.” 

 E assim eu fiz, mandei um ofício para cada um dos sindicatos e fui à assembleia 

explicar aos trabalhadores o porquê de nós entrarmos em greve e eu dizia que as 

companhias tinham muito lucro e a gente trabalhava em situação de perigo, de 

insalubridade e eles não queriam pagar esses direitos que eram de lei e então eles 

concordaram em me dar solidariedade e de fato deram. 

 

A SRA. – E houve então a greve geral em toda a Baixada? 
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O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Houve a greve geral em toda a Baixada, 

mas nós nos concentrávamos muito em Cubatão, a COSIPA também parou, estava em 

construção e ela tinha mais ou menos 20 mil operários trabalhando lá, e o presidente do 

sindicato era o Vitelbino e o Vitelbino me deu apoio e o pessoal ia para lá reforçar os 

piquetes e etc. e assim foi dada a solidariedade. 

 

A SRA. – Senhor Cláudio, parece que existiram lances, situações meio 

pitorescas, parece que o senhor Geraldo Silvino que era presidente do fórum se eu não 

me engano, ameaçou tirar as calças de um chefe da Carbide. Como é que foi isso? O 

senhor pode nos contar? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Isso foi porque nós estávamos 

determinados a não deixar ninguém entrar nas fábricas e ele queria forçar a entrada. O 

piquete era no Largo da Matriz em Cubatão antes daquela ponte, da ponte de álcool. E 

então ele queria forçar com o carro cheio de pessoal da empresa e queria forçar a 

entrada. 

Aí o Silvino como presidente do fórum disse assim; “Olha não tente atravessar a 

ponte não, a furar a greve porque senão eu já mando os trabalhadores tirarem as suas 

calças aqui mesmo na praça.” Aí ele ficou sem graça, o pessoal bateu palmas e etc. e 

mostraram disposição para isso. Então ele viu que a coisa estava feia e saiu dalí, se 

retirou. 

 

A SRA. – Como é que aconteceu o fim da greve? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – O fim da greve, depois que o porto 

parou, que parou o transporte aqui em Santos e é claro que nós ficamos 15 dias parados, 

mas a greve geral foi uns três dias, por aí assim.  
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Então o porto parou, o transporte parou e aí eu fiquei pensando em uma reunião 

que nós realizamos no fórum, o fórum reuniu para dar um balanço nessa situação. Então 

chegou um telefonema de São Paulo, do presidente do tribunal, o Dr. Décio de Toledo, 

me chamando lá, que eu fosse porque o pessoal das empresas, os advogados das 

empresas estavam lá me esperando. 

Aí eu comuniquei aos presidentes dos sindicatos que estavam presentes. Aí eles 

disseram; “Bom, então nós ter que ir com você para saber o que é.” E fomos, cada um 

foi com a sua perua, com sua diretoria de sindicato. Nós marcamos hora e fomos para 

São Paulo. 

Quando chegamos ao tribunal, então o Dr. Décio estava sentado à mesa com os 

advogados da empresa e então ele disse assim; “Cláudio, vocês estão fazendo greve, 

mas o pessoal das empresas, os patrões estão querendo dar aumento, atender as 

reivindicações suas.” 

Aí eu disse ótimo não é? Então eu pedi ao nosso advogado que era o Dr. Dante 

Leonelli e então ele leu o memorial com todas as reivindicações e etc. “São essas as 

reivindicações, os senhores querem aceitar e assinar isso aqui? Então vamos já.” E eles 

disseram; “Nós estamos de acordo com esse memorial, com essas reivindicações”. 

Eu fiquei preocupado com isso, por que será? É claro que a greve geral teve um 

peso muito grande aqui em Santos, uma repercussão muito grande e etc., o porto 

parado, mas eu fiquei assim pensando, se eles atenderam a tudo isso? Aí eles me 

chamaram para assinar, eu assinei, eles vieram e cada um assinou representando a sua 

companhia e disse que estavam atendidas as reivindicações. 

Então eu tive muita preocupação com isso, de eles atenderem a tudo. Quando 

nós chegamos à Cubatão, estava cheio, superlotada a sede do sindicato, não cabia mais 

ninguém, o pessoal estava na rua conversando e nós chegamos e “Cláudio, como é que 

foi lá a coisa”?  

Aí eu entrei com o memorial assinado, eu fui à mesa assim como nós estamos 

aqui e falei para a massa, “Eu digo que os patrões atenderam todas as reivindicações 

nossas”.  
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Aquilo foi uma alegria terrível, o pessoal bateu palmas e etc. e dava viva e foi 

lido para eles então tomaram conhecimento que realmente eram todas as reivindicações 

atendidas. Aí foi aquela alegria imensa aí, e diz; “Quando vai entrar em vigor isso”? E 

eu; “Vai entrar em vigor nesse mês mesmo, no mês mesmo da greve” e aquelas 

reivindicações entraram em vigor. 

Aí eu tive que ir a uma reunião depois que acabou a greve, nós fomos a uma 

reunião sindical em São Paulo e lá eu fui escolhido para ir a uma comissão ao Rio de 

Janeiro. Daqui de Santos fomos eu e o Lourenço que hoje é presidente da confederação 

dos aposentados. Eu e ele fomos à comissão falar com o Jango.  

Então o Jango nos atendeu, lá estava Gilberto Mestrinho, Gabriel Passos de 

Minas Gerais, outros governadores e quando terminou essa audiência o Jango nos 

chamou e a gente falou com ele e etc. o que tinha que falar e depois ele falou assim para 

mim; “Você é o presidente do sindicato dos petroquímicos?” Eu digo; “Sou”. Ele diz; 

“É que ali, aquele pessoal, eles não queriam atender você, não é? Eu mandei uma ordem 

para a Petrobrás para que se eles não atendessem vocês, não reformar o contrato com 

eles”. 

 

A SRA. – Que contrato era esse seu Cláudio?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – O contrato era da Petrobrás e não 

fornecer o gás para as companhias produzirem estireno, pó preto, o metanol, o formol, 

esses produtos que ela fabricava e precisava da matéria prima da Petrobrás que tinha um 

contrato com elas. Então, ele deu ordem para só reformar o contrato com elas se elas 

atendessem aos trabalhadores. 

 

A SRA. – Então basicamente a greve geral aqui não foi bem o motivo das 

reivindicações terem sido atendidas? 
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O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – É isso que eu fiquei pensando, é isso que 

eu falei para o pessoal, eu digo naquele tempo os governadores todos eram contra o 

Jango e tinham um pé atrás com ele, eles não gostavam dele. O Carvalho Pinto aqui em 

São Paulo era um deles. 

Quer dizer, que depois que nós tivemos essa entrevista com o Jango, eu fiquei 

crendo que o fator fundamental foi o Jango ter apertado para aprender, ameaçado eles 

para atender as nossas reivindicações. 

 

A SRA. – Certo. O senhor era presidente do sindicato em 1964. Como é que foi 

a sua prisão?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – A minha prisão foi o seguinte, nós 

estávamos acompanhando o desenrolar dos acontecimentos no Brasil. Aquelas notícias, 

entrevista de generais falando em golpe e etc. Então a gente estava esperando o golpe 

em 1964. 

Um dia eu estava no sindicato e chegou um caminhão cheio de polícia e parou 

na porta do sindicato e tomou, cercou o sindicato, não deixou ninguém atravessar na 

frente do sindicato e disse, foram perguntar quem era o presidente do sindicato.  

Aí eu disse; “Sou eu, o presidente sou eu e o advogado está aqui, “o Dr. 

Alcedino era advogado nosso do sindicato, além do Dante que também era, mas quem 

estava lá era o Alcedino, o Dr. Alcedino.  

Então eles disseram; “Vocês estão presos porque vocês são agitadores e a ordem 

é prender vocês”. Aí já estava realizando o Golpe, o Golpe Militar nessa altura já estava 

se realizando. Aí nós viemos todos em um carro presos aqui para a Rua São Francisco. 

Na Rua São Francisco ficamos todos lá, um delegado cuidando da gente, não me 

lembro do nome dele, mas disse; “Então estão vendo, vocês são agitadores, isso é o que 

acontece”. Aí já era o golpe, o golpe militar e aí nós ficamos presos lá no São Francisco, 

na Rua São Francisco. 
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A SRA. – Na cadeia? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Na cadeia. Aí nós tivemos conhecimento 

pelo rádio que começou a dar o desenrolar do golpe militar e eu tive que mandar uma 

carta para a Estireno dizendo que estava preso e não podia comparecer ao serviço 

porque eu estava preso e etc. 

Aí nós soubemos que o governo federal havia mandado um navio para Santos, 

estava chegando um navio presídio para Santos e que ia ficar em Santos para receber o 

pessoal que estava sendo presos, os dirigentes sindicais e muita gente. Aí nós estamos lá 

presos. “Olha, vocês vão ser transferidos daqui para o navio, ainda vai demorar uns dois 

dias, três dias, mas vocês todos vão ser transferidos para o navio, o navio vai chegar aí 

justamente porá isso.”  

Aí começou a tirar, sair uma turma, depois saiu outra e eu fui na primeira turma 

para o navio. Começou a chamar o pessoal lá, fulano de tal, fulano de tal e etc. “Vocês 

vão sair daqui do presídio e vão para o Raul Soares”. Chama-se Raul Soares o navio, 

“Vocês vão para lá”. 

Aí nós ficamos preocupados porque ir para o navio era uma mudança de 

situação. Aí começou a chegar carros e eles começaram a chamar o pessoal um por um, 

eu fui na primeira turma para o Raul Soares e quando eu cheguei lá eram os fuzileiros 

navais eram quem tomavam conta do navio e a polícia marítima. Os fuzileiros 

patrulhavam o navio por fora e a polícia marítima dentro do navio e que cuidava da 

gente. 

Aí eles e eu cheguei lá e coisa, nós chegamos na primeira turma e eles mandam 

irmos lá para a proa do navio, os camaradas velhos tudo cheio de coisas, o camarote 

sujo. Aí nós fomos arrumando alí nos camarotes e assim nós fomos todos para o navio 

Raul Soares. 
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A SRA. – Quanto tempo o senhor permaneceu lá e que tipo de pessoas o senhor 

conviveu lá mais diretamente lá? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Bom, nós ficamos oito meses no navio. 

Eu no caso, saí na última turma. Convivia com os policiais da polícia marítima e eles 

que guarneciam os camarotes velhos e ficavam nas portas dos camarotes e a gente que 

se entendia com eles. Qualquer coisa que nós queríamos tinha que falar com eles. 

Então nós ficamos presos, os presidentes de sindicatos, de todos aqui em Santos, 

era estiva, era docas, eram intelectuais de fora que chegam presos à noite alí e a gente 

convivia com nossos colegas presos e com a polícia marítima. 

 

A SRA. – Após a sua saída do Raul Soares o senhor foi para Belém. Como é que 

foi a saída e como que o senhor conseguiu escapar da prisão e como é que foi a saída 

para Belém? O Partido Comunista teve alguma interferência?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Teve. Eu, é o seguinte, quando nós 

saímos do Raul Soares, eles faziam uma preleção, para cada turma que saia fazia uma 

preleção.  

“Vocês vão ser postos em liberdade, mas olhem lá, nós somos decididos, se 

vocês tornarem a participar de movimentos, vocês serão presos de novo e talvez não 

ficarão aqui, aqui no Raul Soares e se ficarem a coisa vai ser diferente. Evitem 

participar de movimentos, porque do contrário vocês serão liquidados, fiquem sabendo 

disso”.  

Aí saiu a primeira turma, saiu a segunda, saiu a terceira, saiu a quarta e assim 

por diante, até que quando chegou a minha turma eu também recebi essa preleção assim, 

ameaçando que devia se comportar bem e etc., para não se meter em política, não sei o 

que e etc.; “Pois dessa vez foi assim, agora da próxima vez nós não sabemos como vai 

ser”, ameaçando assim. 
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Aí eu saí na lancha, fui para casa, eu morava em Cubatão ainda e então eu me 

comuniquei com o partido, com o Partido Comunista. “Como é? Será que eu devo ficar 

aqui e esperar”? Aí tinha gente e não sabe, não sabe o que é porque estavam todo 

mundo preso, pessoas condenadas e etc.  

Tinha gente já cumprindo pena, outro tribunal estava julgando o pessoal e aí os 

companheiros disseram; “Não, você o Partido vai te mandar para Belém”, não, não 

falou o lugar, disseram; “Você vai sair daqui”. 

Eu só fui saber do lugar na hora em que eu fui viajar. Deram-me algum recurso e 

coisa para pagar a passagem e eu fui para lá para ajudar a reorganizar o partido de novo. 

Aí eu fui para Belém e cheguei lá e o partido estava arrebentado, um lugar muito 

militarizado, era uma sede de região militar, sede da VIII Região Militar. 

Então era muito duro alí, militarizado ainda mais do que aqui em Santos e eu 

fiquei lá em uma pensão e depois que eu entrei em contato com o partido lá, o partido lá 

estava fraco, muita gente tinha fugido, estava ausente da cidade e então eu fiquei em 

uma casinha. 

Tinha uma mulher que se dava muito com a dona da pensão que eu já tinha 

pagado, eu só tinha dinheiro para ficar um mês lá e eu já tinha pagado a dona da pensão. 

Então apareceu uma mulher, ela já cuidava, já lavava roupa para a dona da pensão que 

era bem perto do quartel general. 

Aí ela encontrou comigo lá e falou assim; “Bom, eu tenho um barraco, eu moro 

em um barraco, tenho uns filhos pequenos, e eu gostei de você”. Ela falou; “Eu gostei 

de você. Se você quiser morar lá no meu barraco comigo, eu aceito”. E eu puxa vida, eu 

estava precisando porque eu não tinha condições, não podia trabalhar, não tinha 

dinheiro para pagar. O Partido estava quase todo preso e então eu aceitei isso e fui 

morar com ela. 

Hoje, quer dizer, aí surgiu um casal de filhos e aí eu digo; “E agora? Eu sou 

casado em Santos e estou aqui com um casal de filhos”. Ela disse; “Bom, é o seguinte, 

eu tomo conta dos filhos, a hora que você achar que deve ir embora, você pode ir, 

porque eu crio os filhos”. 
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Aí eu depois de três anos que eu fiquei lá, eu consegui um dinheiro para voltar e 

realmente ela criou os filhos. É um casal de filhos que hoje estão aqui comigo, e estou, 

por incrível que pareça, eu não consegui registrar em meu nome e agora eu estou 

fazendo isso, registrando. Depois de casados registrando no meu nome, com o meu 

nome. 

Aí eu vim embora para cá e os meninos ficaram lá, e depois ela veio ao Rio com 

alguém da família dela e de lá ela veio para cá, entrou em contato comigo e eu tive que 

assumi-la, a responsabilidade dela apesar de ter a minha mulher. 

 

A SRA. – Tinha filhos também do primeiro casamento? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Sete, sete filhos. Aí o que é que eu fiz? 

Eu dei pensão para a minha primeira esposa, 30% do que eu ganho eu dei para ela e dei 

uma casa que eu tinha comprado em São Bernardo do Campo, deixei-a com a casa e 

está até hoje lá e nós nos damos bem. 

 

A SRA. – E o senhor vive com a segunda esposa? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu vivo com a segunda esposa. 

 

A SRA. – Como é que foi depois a sua vida em Santos após voltar de Belém e a 

sua prisão no Barro Branco? O senhor esteve preso no Barro Branco, não é?  

 

A SRA. – É, eu estive preso sim. É o seguinte, depois que eu cheguei aqui eu fui 

atuar, militar no partido. Primeiro na capital, atuei na capital. Lá eu militei, estava 

militando clandestinamente no partido, em contato com a minha família, mas militando. 
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Aí eu fiquei com a responsabilidade de atuar em São Paulo, na capital. Fiquei lá, 

morando lá e um dia depois de ter morado em uma casa e já estar mudando para outra 

casa que eu havia comprado clandestinamente, mas havia comprado. Quando eu mudei-

me para lá, eles andavam me seguindo porque o pessoal aqui de Santos iam me visitar 

em São Paulo. 

Eles estavam me seguindo e um dia quando eu ia saindo de casa tinha três 

carros, três Volks já me esperando. Eu saí de casa, atravessei uma rua e passei do outro 

lado para pegar o ônibus no ponto do ônibus e aí não consegui.  

Quando eu ia atravessando eles me cercaram e me prenderam e jogaram, eram 

três Volks, um na frente e dois atrás e eles me prenderam e me botaram em um Volks 

daqueles assim com um cara me apontando uma arma no meu ouvido e com o joelho 

assim, me apertando no carro. 

Eles diziam; “Toca para, (ininteligível), toca para São Paulo”. Aí eles me 

levaram para a OBAN, Operação Bandeirante. Quando eu dei fé, eu estava chegando a 

uma delegacia que fica alí mais ou menos uma saída da Vinte e Três de Maio, ela sobe 

assim a rampa e de um lado alí está a delegacia, uma delegacia da OBAN, da Operação 

Bandeirante. 

Aí eu já estava e entraram comigo para lá e deram tanta pancada, me botaram 

um capuz, um capuz preto preso aqui, já botado no carro, eu já entrei com esse capuz no 

carro e daí em diante foi tortura.  

Eles me torturaram sem tirar o capuz, para eu não conhecer o pessoal da polícia 

porque tinha uma turma do Exército, outra da Aeronáutica e outra da Polícia Civil, da 

Polícia Militar e da Polícia Civil, eram umas cinco turmas, Aeronáutica, Polícia Civil, 

Polícia Militar, Exército e Marinha, eram cinco turmas. 

Cada dia chegava uma turma dessas e torturavam o pessoal, quer dizer, então eu 

levei tanto choque elétrico que meus braços incharam, as mãos incharam e para 

confessar que era comunista. Eu digo “Comunista eu sou mesmo”, eu falei para eles; 

“Comunista eu sou”.  
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Aí eu estive 35 dias nesse lugar. Ali a gente só comia e apanhava, comia e 

apanhava. Depois, aí eu fui cumprir sentença, fui ser julgado e fui para, eu fui julgado 

na... 

 

A SRA. – Segunda Auditoria? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Segunda Auditoria tem razão. E fui 

condenado e aí me mandaram para o Barro Branco. Lá tem um presidio da Polícia 

Militar de um lado e nós em um “quadradão” com a polícia em cima armada para a 

gente não fugir. 

Ali nós tivemos, eu fui condenado há cinco anos, tirei lá três e meio, três anos e 

meio e um ano e pouco, não. Não, deixa-me ver. Eu fui condenado há três anos, agora 

que me lembrei e tirei dois e meio lá e seis meses eu fiquei me apresentando lá, todo 

mês eu ia me apresentar. 

 

A SRA. – Condicional, não é? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Condicional. Fiquei seis meses em 

liberdade condicional, todo mês eu tinha que me apresentar lá até terminar. 

 

A SRA. – Isso foi em que época senhor Cláudio?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Isso foi, deixa-me ver, 1973, 1974, foi 

em 1974, eu fui preso para lá em 1974. 
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A SRA. – Como é que se deu a sua reintegração, quando o senhor foi libertado, 

como foi a sua reintegração no meio sindical, nas atividades profissionais? Como 

aconteceu isso? 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu fiquei com receio de São Paulo, eu 

era mais conhecido aqui em Santos. Quando eu estava preso lá, o Fleury, não esse que é 

governador. 

 

A SRA. – Sérgio Fleury. 

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – O Sérgio Paranhos Fleury dizia que 

queria conversar comigo. “Eu preciso conversar com você porque você tem muita coisa 

aí para contar para a gente”.  

Aí eu não quis ficar em São Paulo e eu vim para Santos. Eu fui posto em 

liberdade e tinha um advogado por nome Júlio que até já é falecido, um rapaz bem novo 

que foi o meu advogado, e infelizmente ele faleceu. 

Aí eu vim para Santos. Chega a Santos nós não podíamos trabalhar em lugar 

nenhum porque ninguém dava emprego para a gente, e eu fui trabalhar de guarda de 

prédio aí na praia. Trabalhei alí no Alfamar, um prédio que tem ali no José Menino, 

trabalhei aqui na praia, no Conjunto Residencial, como é o nome? Não me recordo o 

nome agora. Trabalhei de guarda cerca de dois ou três lugares, trabalhei de guarda. 

Aí eu fui me integrando, entrosando com o meio sindical, fui sócio do meu 

sindicato, desse sindicato de guarda de prédio, me sindicalizei nele e foi a primeira 

medida que eu fiz, que eu tomei foi essa, me sindicalizei nesse sindicato onde eu estava 

trabalhando na categoria.  

Depois eu fui tomando contato com os outros, com os conhecidos antigos, fui 

tomando contato até que eu achei que eu deveria voltar para o meu sindicato mesmo, 

nesse petroquímico aqui que eu fundei. 
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Aí eu soube que ia haver eleição, eu até que me aproximei deles para participar 

das eleições porque eu achei que se eu era da categoria, tinha lutado por ela e não havia 

razão mais para eu ficar longe dela e então eu me liguei a eles e participei das eleições 

que até hoje eu sou diretor, sou diretor do sindicato e organizei o departamento de 

aposentados que não existia, e continuei a ter atividade sindical até que veio esse 

problema do derrame, e aí eu tive que diminuir um pouco, porque não tinha mais 

condições de ter atividade assim, sindical.   

 

A SRA. – O senhor ingressou no Partido Comunista Brasileiro ainda jovem. O 

que levou a se identificar com a ideologia marxista?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Antes de eu entrar para o Partido, eu 

cheguei até entrar em religiões, mas eu vi que nada disso iria resolver o problema do 

povo brasileiro. Entrar em religião para quê?  

Então eu achei que no Partido Comunista era o lugar certo para o meu 

pensamento. Eu pensava que os trabalhadores deveriam ir ao poder e se eu tinha esse 

pensamento do trabalhador ir ao poder, eu achei que só no Partido Comunista existia 

lugar para mim porque nos outros partidos eu não iria encontrar esse apoio e até guarida 

para essa ideia. 

O partido como PT, surgiu bem depois. Quando eu estava na cadeia, no Barro 

Branco, eu me lembro de que foi a primeira vez que eu ouvi falar no Lula, a primeira 

vez. Até fiquei assim pensando, digo; “Nós que estamos aqui na cadeia”, o Lula está 

dando entrevista aí em uma rádio, não sei o quê, uma coisa assim. Eu digo; “O que será 

que eles deixaram e por que o deixaram como dirigente sindical vir a rádio, televisão e 

etc.”? Nós ficamos pensando isso. 

Depois eu comecei a acompanhar as notícias e vi que surgiu o PT, uma coisa 

nova, mas eu achei muito importante que surgisse assim um partido de Esquerda para 

ajudar a luta aqui no Brasil. 
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A SRA. – Como que o senhor vê o movimento sindical hoje com várias centrais 

sindicais? Como que o senhor vê o movimento hoje?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu vejo que o movimento sindical está 

enfrentando dificuldades. Primeiro é que o governo não tem uma política salarial, isso aí 

já dificulta um pouco porque fica uma coisa sem rumo.  

Mas eu acho que o caminho do movimento sindical é a unidade. Se tem várias 

centrais sindicais, então elas devem se unir no caso de luta, de enfrentar qualquer luta, 

elas têm que se comunicarem e acertarem apoio porque são várias centrais, mas o 

problema é um só, é a classe operária que está em jogo. 

Então eu acho que o caminho do movimento sindical é a unidade, é buscar 

unidade. Se uma é mais ativa do que a outra, não importa, deve ter um pouco de 

paciência e conversar, dialogar uma com as outras e que é preciso enfrentar o patrão de 

forma unida porque se uma central puxa para um lado, outra puxa para outro, quer dizer 

que enfraquece o movimento sindical. 

Aí é preciso o diálogo, dialogar umas com as outras até chegar ao ponto de unir. 

Eu digo unir, elas todas enfrentarem o problema dos trabalhadores, do povo em geral 

porque o governo está aí com a posição de prejudicar os trabalhadores, mas também 

existem pessoas que não são trabalhadores, são até empresários e que não estão 

satisfeitos com ele porque ele internacionalizou a indústria e o comércio. 

Internacionalizou-se a economia, ficou difícil para o movimento sindical tem até 

que se unir em termos de continente e até mundial. Então porque os patrões são 

internacionais e então o movimento sindical tem que estruturar no país em primeiro 

lugar claro, em procurar unir aqui no Brasil, buscar apoio nos países vizinhos, nos 

países latinos americanos porque a situação exige. Eu acho que o caminho é a unidade. 

 

A SRA. – Senhor Cláudio, o senhor gostaria de acrescentar algo ao seu 

depoimento? Alguma coisa que não tenha sabido lhe perguntar? O senhor gostaria de 

acrescentar alguma coisa? 
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O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – Eu estive duas vezes na Europa. 

 

A SRA. – Ah, é? Onde o senhor esteve basicamente?  

 

O SR. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO – A primeira vez eu fui em 1967. Eu saí 

daqui convidado pela Federação Sindical Mundial que é a sede é em Paris, e eu fui até 

Paris e lá eu fui á União Soviética.  

E agora em 1988, eu também voltei à União Soviética e aí já fui mais assim 

cuidar de saúde, eu fui fazer um check-up lá no hospital lá perto de Moscou e fiz um 

check-up. 

Quer dizer, foi muito bem, mas quando eu cheguei aqui, eu não pude seguir as 

recomendações médicas porque a campanha eleitoral estava aí e eu tive a (Ininteligível) 

queria ser candidata e nós fomos tratar da campanha dela e no tempo que a Telma 

também era candidata. É isso aí. 

 

A SRA. – Senhor Cláudio, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua 

contribuição ao nosso Projeto Memória do Movimento Sindical. Muito obrigada.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
30/07/90 
 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Afonso, quando e 

onde o senhor iniciou suas atividades profissionais? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Eu iniciei minhas atividades 

profissionais e sindicais em 1940, quando fui admitido no serviço da Companhia City, 

categoria pertencente ao sindicato de carris urbanos.  

E nesse tempo não tive muita atuação sindical porque era época de guerra na Europa e o 

movimento sindical estava mais voltado para esforço de guerra. Nessa ocasião nossos 

navios estavam sendo torpedeados pelos submarinos alemães e o povo nas ruas exigia 

que o governo tomasse uma posição, entregando nessa ocasião a decretação de estado 

de guerra contra a Alemanha.  

E o povo exigia uma resposta.  

E foram criadas as Forças Expedicionárias, que participaram na Itália, juntamente com 

as forças americanas, foi (ininteligível) uma segunda frente e o Brasil participou 

ativamente nesse ataque das forças americanas contra as forças do Eixo.  

Depois vai ser citado o caso do Waldemar Neves Guerra, que era meu irmão. Ele 

participou ativamente, ele pertenceu à Força Expedicionária Brasileira e esteve na Itália. 

Isso em 1944. Em 1944 eu fui admitido nos serviços da Companhia Docas de Santos, 

categoria pertencente ao sindicato dos operários portuários.  

 Nós tivemos em 1945 alguns movimentos pela anistia dos presos políticos e o 

movimento sindical passou a ter mais uma atuação em defesa dos trabalhadores que 

foram, durante esse tempo de guerra, sem qualquer benefício salarial. Eles não tinham 

aumento salarial nenhum. Então, o trabalhador vivia mesmo com o trabalho arrochado, 

então foi se desenvolvendo mais o movimento sindical.  
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 Nós tivemos, em1945, uma greve que se tornou conhecida internacionalmente, 

foi a greve pelo boicote dos navios espanhóis. Essa greve foi em decorrência de uma 

assembleia do sindicato da estiva. Eles decretaram o boicote dos navios espanhóis no 

porto de Santos. Acontece que nessa ocasião nós tínhamos funcionando na cidade a 

União Geral dos Trabalhadores, que era presidida pelo João Taibo Cadorniga.  

 Cadorniga convocou os sindicatos e aprovaram a greve, o boicote aos navios. 

Eles foram à prefeitura comunicar ao prefeito a decisão do movimento sindical. Foram 

presos.  

Os sindicatos portuários nessa ocasião estavam sob intervenção federal, do 

ministério do trabalho.  

Os trabalhadores contra a vontade dos interventores decretaram uma greve no 

porto. Paralisaram o porto até que o pessoal fosse libertado. Nesse ínterim, o general 

Dutra, que era o presidente da República, enviou a Santos o ministro do Trabalho, 

Otacílio Negrão de Lima. Ele veio tentar dissuadir os portuários a terminar com o 

boicote e descarregar a carga dos navios. Ele alegava que a carga era gêneros 

alimentícios e que haveria prejuízo para a população. Mas os estivadores sabiam que 

nos navios não tinha gêneros alimentícios.  

Os navios espanhóis transportavam pra Santos, fardos de rolha, cortiça, que eles 

usavam pra fabricar rolha. Então que aquela carga que eles alegavam que era 

alimentícia, o movimento sindical dizia que aquilo era alimento para “rolhar” a boca de 

pessoas famintas por liberdade. E de forma nenhuma fizeram a descarga do navio. O 

ministro do Trabalho foi embora proferindo ameaças.  

 Os navios espanhóis que estavam no porto foram embora. Os que não tinham 

atracado normalmente saíram e desviaram para outros portos. E os que já tinham 

descarregado foram embora.  

Passados mais ou menos uns dez dias que houve essa ocorrência, entra no porto 

de Santos o navio Mar Caribe, de bandeira espanhola. Acontece que esse navio veio 

acompanhado com navios de guerra da marinha brasileira. Atracou no armazém 12A, do 

lado do escritório do tráfego. Os trabalhadores sabiam, havia comentários de que estava 

sendo deslocada a tropa do exército para o cais.  
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Mesmo assim não intimidou ninguém, não descarregaram os navios, não 

forneceram o pessoal para a descarga. Foram todos presos. A guarnição que estava no 

navio foi presa e encaminhada para a casa de detenção em São Paulo. Acontece que o 

movimento sindical decidiu que descarregaria os navios desde que soltassem o pessoal. 

Um acordo formal. O pessoal foi solto e os navios descarregados.  

 Nessa ocasião nós tivemos a eleição e o pessoal da cidade, em homenagem 

àquele pessoal elegeu o João Taibo Cadorniga para deputado estadual e a maior parte da 

nossa câmara foi eleita pelo pessoal do movimento sindical. Eram 30 vereadores nós 

fizemos parece que 18. 18 vereadores que não tomaram posse, mas elegemos.  

Isso até 1946. Em 1946 eu fui por concurso promovido para cargo de carreira, 

passei ao sindicato da administração, que eu pertenço até hoje. Em 1951, mais ou 

menos, terminou a interventoria no nosso sindicato e nós elegemos uma chapa, foi o 

Jorge Pacheco dos Santos.  

 O Jorge foi presidente do sindicato mais ou menos umas três gestões e aí nós 

entramos junto com ele e em 1955 eu passei a pertencer à suplência da diretoria e 

começamos a fazer um movimento de jovens e reunimos uma turma que formou uma 

chapa e concorreu em 1957. Vencemos a eleição.  

Nessa chapa concorria na presidência o Waldemar Neves Guerra, na vice era 

Oswaldo Lourenço; secretário geral era o José Barbosa Leite Júnior; segundo secretário 

era o Nelson Fructuoso Amado; tesoureiro era o Sérgio Martins; segundo tesoureiro era 

o Osmar Alves Campos Golegã; eu no conselho fiscal, o Zacarias Curi, e Antônio 

Lisboa. 

Então essa chapa se reelegeu em 1959, 1961 e 1963. Foi a época em que nós 

conseguimos as maiores reivindicações para a categoria. Nós tínhamos o apoio da 

categoria. Conseguimos salário família, que nossa família era inexpressiva; 

conseguimos que ele fosse equiparado ao salário família do funcionário público federal, 

que incluía a esposa, os filhos até 24 anos e as filhas até o casamento.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Esse foi o acordo de 

1962, o famoso? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Esse foi em 1962. E conseguimos a 

complementação das aposentadorias. Isso já foi em 1963. Complementação das 

aposentadorias aos aposentados portuários equiparando seus benefícios ao salário da sua 

categoria nativa, com o adicional que ele tinha quando saiu.  

Conseguimos também em 1963 o pagamento de serviço por tonelagem, cubagem ou 

metragem em todos os serviços de descarga, serviços de capatazia.  

Conseguimos a insalubridade, periculosidade, que também não tinha, não era paga.  

Conseguimos o salário chuva, porque nessa ocasião era obrigado a trabalhar embaixo de 

chuva sem nenhum equipamento de proteção.  

Então nós alegávamos que ou parava o serviço ou se pagava uma percentagem ao 

trabalhador por trabalhar embaixo de chuva.  

Conseguimos nessa ocasião que fosse pago 30% de insalubridade.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi simpatizante 

do Partido Comunista Brasileiro. O que o levou a se identificar com a ideologia 

marxista? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Porque geralmente nesse país quem luta 

em favor da classe operária é comunista. Você não vê ninguém lutar em favor da classe 

operária que não tenha a ideologia marxista ou socialista. Nessa ocasião predominava 

em Santos os dois movimentos: o Movimento Comunista, e o Movimento Getulista. Até 
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1960, mais ou menos. 1957... Foi na época da eleição do Juscelino. Então predominava 

o getulismo e o comunismo.  

 O Partido Comunista em Santos tinha grande predominância no movimento 

sindical, não há duvida que tinha. Em 1960 surgiu um novo movimento, que era o 

movimento Janista. O movimento janista se sobrepôs ao movimento getulista, mas o 

movimento comunista continuou. Então foi até 1964. 

 Tínhamos, não que fossem comunistas, mas tínhamos alguns elementos 

comunistas nas diretorias mas a totalidade das chapas não era comunista. Eram 

simpatizantes, não eram militantes do Partido.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que o senhor pensa das 

greves basicamente políticas, como, por exemplo, a greve pelas reformas de base, em 

1962? 

  

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – A greve política, vamos colocar 

diferente: a greve política, o movimento político e a greve de solidariedade.  

 Nós fizemos uma greve pelas reformas de base, quando se exigia que fosse 

criada uma lei antitruste, que fosse regulamentada a remessa de lucros para fora e 

reforma agrária. Isso era pensamento de todo o povo, não era de comunista. Todo o 

povo participou desse movimento em defesa da reforma de base proposta por João 

Goulart.  

Nós tínhamos as greves de solidariedade. Nós tivemos a greve de solidariedade 

em defesa de 11 trabalhadores do Moinho Paulista. Então eles achavam que nós não 

devíamos ter parado a cidade. Mas veja bem: aqueles 11 trabalhadores foram, por 

determinação do Moinho Paulista, transferidos para o Paraná sem o auxílio de 

transporte, sem uma residência... Esses trabalhadores recusaram essa transferência. 

Foram demitidos sumariamente, desrespeitando a lei de estabilidade que existia no país. 
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Que defesa teriam esses 11 trabalhadores senão do movimento sindical? Nós paramos a 

cidade. Paramos a cidade e exigimos que eles fossem reintegrados. E foram 

reintegrados.  

Nós tivemos greve de solidariedade em defesa dos enfermeiros, em defesa dos 

carris urbanos. Tivemos greve de solidariedade aos avulsos, eram sindicatos fortes 

também. 

Nós participávamos dessas greves. No caso dos enfermeiros não havia solução, 

então nós já estávamos parados há diversos dias sem resolver o problema deles. O 

hospital já estava praticamente parado e o prejuízo era da cidade. Então uma forma de 

resolver aquilo seria com uma força maior do que a deles. Nós reunimos, convocamos o 

movimento sindical que reuniu no sindicato dos operários... Não resolvemos o problema 

no momento porque fomos presos. Nós fomos presos.  

No dia seguinte desceu o ministro do Trabalho, que era o Amaury Silva, 

ministro do Trabalho do Jânio. Desceu e soltaram o pessoal. Resolveram o problema 

dos enfermeiros, soltaram o pessoal preso; porque havia uma exigência do movimento 

sindical de intervenção na Santa Casa, intervenção federal. E foi conseguida.  

Estava o decreto pronto de intervenção federal na Santa Casa e foi negociado. 

Soltar o pessoal preso, que nós tínhamos quase 40 dirigentes sindicais presos, que era o 

sindicato dos operários, sindicato da administração, sindicato dos enfermeiros, sindicato 

dos operários portuários, sindicato dos estivadores... Estavam todos presos aqui no 

presídio. E o Amaury Silva retirou o decreto de intervenção, soltaram e normalizou.  

 Agora, do movimento político nós participamos. Participamos de todo 

movimento político em defesa da soberania nacional.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Até mesmo porque o 

reflexo vem na vida do trabalhador, né? O senhor considera que na década de 1950 

houve uma boa renovação do movimento sindical? Como é que ela aconteceu? 
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 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Nós saímos daquela época de guerra em 

que o movimento sindical ficou praticamente parado. Quando terminou a guerra foi 

normalizando.  

Em 1950 nós fomos modificando as diretorias sindicais porque até 1946 nós 

tínhamos direções sindicais boas: no sindicato da administração nós tínhamos o 

Roitman; sindicato dos operários nós tínhamos o Benedito Neves Góes.  

Houve uma intervenção porque nós fizemos uma assembleia e decidimos pela 

unificação.  

Nós tínhamos dois sindicatos, hoje nós temos quatro. Decidimos pela unificação 

dos sindicatos: nomeamos uma junta governativa pra fazer eleição. Mas não havia 

interesse da companhia, então houve uma intervenção. Foi essa intervenção da época 

que eu entrei no sindicato. E daí o movimento sindical foi se aprimorando mais, foi se 

renovando, renovando por juventude. Aquele pessoal com mais idade foi sendo afastado 

e foi entrando a juventude.  

Não sei se foi influência de partido, também não sei. Eu tenho impressão que foi 

influência da revolução, porque o pessoal foi tendo mais consciência do direito que ele 

tinha, porque você vai sendo massacrado até um ponto que você não aguenta mais e 

então você começa a exigir aquilo que você perdeu ou não lhe deram. Por isso que o 

movimento sindical de 1950 em diante passou a ser mais reivindicatório.  

 Nós tivemos também as aberturas. Nós tivemos o governo de Getúlio; depois de 

Getúlio tivemos o governo de Dutra, né? Depois tivemos a volta do Getúlio; tivemos a 

eleição do Juscelino. Quer dizer, foi a época de mais abertura. Depois da volta do 

Getúlio já começou a abrir mais. Havia mais condição de reivindicar.  

 Nós tínhamos sindicatos que eram sindicatos com força de pressão. Sindicato da 

administração, sindicato do porto, sindicato da estiva, sindicato de petróleo, sindicato de 

metalúrgicos... Eram sindicatos que tinham mais força de expressão e eles foram 

conseguindo para suas categorias mais uma vantagem do que as outras conseguiram. 
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Então aí se percebeu que nós estávamos trazendo contra nós aqueles trabalhadores que 

não conseguiam evolução nas suas reivindicações. Aí nós criamos lá na cidade o Fórum 

Sindical de Debates.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor viu a 

ação do Fórum e da USOMS? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – A USOMS e o fórum tinham uma 

atuação separada, porque a USOMS era a União dos Sindicatos da Orla Marítima de 

Santos. Ela só congregava os sindicatos do porto.  

O Fórum Sindical congregava todos os sindicatos da Baixada Santista. Nós tínhamos os 

dois trabalhando em conjunto, não havia separação. Quando era assunto só do porto era 

a USOMS que atuava. Quando era assunto que interessava a cidade toda, atuava o 

Fórum Sindical.  

 Depois criamos o PUA, que era o Pacto de Unidade de Ação, que era em nível 

nacional. Ele congregava portuários, marítimos, ferroviários e aeroviários em nível 

nacional. E criamos a CGT, porque ela também partiu de Santos. Tanto é que o 

presidente era o Jorge Pacheco da Silva.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – CGT é Comando Geral 

dos Trabalhadores? 
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 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Comando Geral dos Trabalhadores, que 

era em nível nacional.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Correto. No sindicato da 

administração havia uma consciência geral das bases ou era mais essa consciência em 

nível de cúpula, senhor Afonso? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Em nível de...? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Cúpula, da cúpula 

diretiva.  

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Não. O sindicato da administração tinha, 

além das reivindicações salariais, tinha reivindicações de nível cultural também. Nós 

fazíamos, participávamos e promovíamos diversas reuniões culturais no nosso sindicato. 

Nós convocávamos elementos, autoridades... Nós tivemos no nosso sindicato ministro 

do Trabalho, diversas partes fazendo conferências. Tivemos em Santos nessa ocasião o 

ex-governador do Rio Grande, Leonel Brizola participando de conferências no nosso 

sindicato também. A nossa reivindicação não era só salarial, era cultural.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1961 a Capitania dos 

Portos parece que pressionou o movimento sindical. Isso partiu do governo de Jânio? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Não pressionou. Em 1961 aconteceu o 

seguinte: houve uma greve da estiva que não me recordo o assunto, era sobre embarque 

de café, não sei qual era o problema da estiva. E a USOMS tomou posição e convocou 

as assembleias para se solidarizar com o a greve de estiva.  

Nessa ocasião nós fomos presos, antes da decretação da greve. A greve seria decretada 

às 7h e nós fomos presos às 6h. Eles prenderam os dirigentes sindicais nas residências. 

E fomos, por determinação do QG do exército, fomos encaminhados à fortaleza Itaipu. 

Ficamos presos na fortaleza durante dois dias.  

E fomos soltos também porque a greve que não ia, talvez não houvesse a greve, ela foi 

decretada em razão da prisão, então parou o porto. Eles foram obrigados a soltar o 

pessoal para o porto reiniciar o trabalho.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi preso várias 

vezes durante greves. Por que exatamente, senhor Afonso, isso era feito? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Eu fui preso na greve dos enfermeiros, 

aquele caso que eu disse há pouco sobre aquela divergência que havia: não havia 

condição da Santa Casa atender o pessoal, então nós reunimos o fórum sindical.  

A polícia prendeu – nessa ocasião foi a polícia marítima –. Eles cercaram o nosso 

sindicato, eu estava no sindicato da administração, na Julio Conceição, estava de 

plantão, e o restante do pessoal estava no sindicato dos operários, na General Câmara.  
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O nosso sindicato eles cercaram com a polícia marítima e ameaçaram invadir o 

sindicato. Não invadiram porque houve interferência do deputado estadual Esmeraldo 

Tarquínio. Ele veio pra porta do sindicato e não permitiu que a polícia invadisse.  

 No sindicato dos operários eles jogaram bomba pela janela e conseguiram 

prender o pessoal todo. No nosso sindicato eles conseguiram me prender de manhã, na 

saída. Eles fizeram um corredor polonês e foram escolhendo quem eles queriam 

prender.  

Fui preso eu, foi preso o Tinoco, nessa ocasião; foram presos os dois ou três diretores 

do sindicato dos enfermeiros. O restante do nosso pessoal não foi preso porque nós 

tínhamos uma saída do sindicato para a cooperativa e o pessoal saiu por essa porta e eles 

não prenderam, o restante da diretoria; mas a ordem era prender todo mundo.  

 Aquele caso da estiva, do Forte de Itaipu, onde fiquei preso dois dias e aquela 

greve, aquela prisão famosa que eu daqui a pouco conto como foi, que é a do navio.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Ah, já vou lhe perguntar. 

A unificação do sindicato dos operários da administração não aconteceu até o momento. 

O que impede isso? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Na ocasião aconteceria; aconteceria 

porque nós decretamos a unificação, mas não houve possibilidade por intervenção da 

Companhia Docas e do ministério do trabalho, que fizeram intervenção e não deixaram 

fazer, porque já estava marcada a eleição da diretoria para os dois sindicatos.  

 Depois dessa época pra cá, parece-me que não houve condição de unificar por 

vaidade pessoal de dirigente sindical, porque o nosso sindicato, embora seja minoria, 

nós temos consciência de que o porto deve ter um sindicato só, não importa quem vai 

dirigir o sindicato.  
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Acontece que na parte deles, que são maioria, eles têm ciúmes de fazer unificação e não 

conseguir a liderança. Não sei porquê, porque se eles têm maioria, eles teriam 

preferência na eleição da diretoria. Nós fizemos um plebiscito, a nossa categoria por 

unanimidade decidiu pela unificação. Agora, recentemente. Já no tempo do Furtado. 

Pedimos a eles que fizessem e eles não fizeram. Não tomaram nem conhecimento. 

Então a não unificação é por vaidade pessoal.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor conheceu 

Leonardo Roitman, né? Qual foi o mérito dele no meio sindical e especialmente no 

sindicato da administração?  

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – O Roitman foi presidente do sindicato 

até essa ocasião da unificação. Ele teve muita atuação no sindicato, porque o Roitman 

era um dirigente mais intelectual. Ele tinha grande conhecimento do movimento 

sindical, ele participou ativamente da época em que nós tivemos o caso do Espanhol, 

mais ou menos em 1945, fim de 1945, por aí. (Ininteligível) Espanhol foi preso e 

encaminhado ao presídio, e foi pedido ao governo espanhol que ele fosse reconduzido à 

Espanha.  

Nessa ocasião o Roitman participou ativamente do movimento que a estiva fez em 

Santos. Criaram um fundo financeiro, a cidade toda participou. Contrataram um 

advogado, que nessa ocasião era o Dr. Paulo Santos Cruz, para fazer a defesa do 

Espanhol e nessa ocasião o Roitman teve atuação muito importante. Eles conseguiram 

que o governo Dutra fizesse nessa ocasião... Autorizasse a permanência dele no Brasil e 

o Paulo Santos Cruz não cobrou nem os serviços honorários. Foi essa a ocasião.  

Depois o Roitman teve a atuação dele no caso, maior atuação dele foi no caso dos 

navios espanhóis. Ele participou ativamente daquele boicote e foi condenado, foi 

obrigado a fugir do Brasil; andou correndo por vários estados aí e voltou mais ou menos 
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em 1957, 1958, por aí, é que ele voltou pra Santos e começou a participar do 

movimento sindical novamente aqui na Baixada.  

Ele sempre foi militante do Partido. Roitman era militante até ser expulso. Houve 

divergência, não sei porquê, e ele foi desligado do Partido Comunista.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês não mantiveram as 

vossas conquistas após 1964, por que exatamente, senhor Afonso? 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Nós não. Depois de 1964 nós não fomos 

mais dirigentes sindicais. Em 1964 nós fomos presos e destituídos. Só retornamos ao 

movimento sindical depois de 1970.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Essas conquistas foram 

anuladas por que exatamente? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Foram todas. Acontece que o visado era 

o movimento portuário, era o setor de porto, porque nós tivemos categorias que não 

perderam nada. Os carris urbanos não perderam nada, os petroleiros não perderam, os 

metalúrgicos não perderam, os estivadores não perderam. Perdeu o portuário.  

Nós tivemos anulados os acordos de 1962 e 1963, que eram as cláusulas mais 

importantes do portuário, porque eu tenho impressão de que não houve uma consciência 

política dos dirigentes da época, porque nós tivemos interventor; depois do interventor 

nós tivemos eleições e pessoal eleito. E não conseguiram manter aquilo que nós 

conseguimos para a categoria até 1964.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. Há sindicatos que 

mantiveram e mantêm escola, hospital... O da administração não teve tais iniciativas 

devido a que posicionamento ideológico? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Eu acho que o movimento sindical é um 

movimento reivindicatório. O movimento sindical não deve ser assistencialista, porque 

ele está desvirtuando da sua finalidade. Você pode manter... O sindicato dos operários 

mantinha um colégio, agora fechou. Mantém a assistência social; o nosso sindicato 

mantém a assistência social: um ambulatório com um médico, uns três, quatro médicos, 

parece, e alguns dentistas. Mas não é essa a função do sindicato.  

A função do sindicato é exigir que se dê tudo aquilo ao trabalhador, porque ele paga. 

Você contribui para a Previdência Social. Ela é obrigada a prestar assistência médica e 

odontológica ao assegurado. Por que o sindicato vai ter uma despesa que não é dele, é 

da Previdência Social? Se não é da Previdência Social é do Ministério da Saúde, porque 

Saúde ao povo é função do Estado, o Estado é que obrigado a prestar assistência médica 

ao cidadão. Então, eu acho que isso está errado o sindicato que vem mantendo colégios 

e ação social.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Considera que o 

movimento sindical exagerou nas greves e nos movimentos reivindicatórios? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Não, ainda fez poucas, devia fazer mais 

greves do que fez.   
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor viu os 

governos Getúlio, Juscelino e Jango especialmente para o movimento sindical? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Dizem que o Getúlio era o pai do 

trabalhador. Eu não sei. Dizem que a CLT, que é criada pelo Getúlio, que ela é faca de 

dois gumes: dá de um lado e tira do outro. Alguma coisa ele deu ao trabalhador, alguma 

coisa deu; não o essencial, porque o essencial foi conseguido com lutas, com 

movimentos de greves e pressões pra conseguir aquilo que não estava constando em lei. 

Você vê que nós temos aí lei de participação de lucro nas empresas há 40 anos, 

embutido na Constituição, que até hoje não foi regulamentada. Nós tínhamos lei de 

greve que não tinha nem regulamentação. Então você vê que o que se conseguiu foi na 

força de pressão.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E JK? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – JK foi o presidente que iniciou a 

industrialização no Brasil. Eu não sei se é certa essa industrialização que ele fez com 

sistema de empresas multinacionais. Não sei, porque nós estamos vendo agora o que 

está acontecendo: a multinacional, a finalidade dela é remessa, é remessa de lucro para a 

matriz.  

Quer dizer, o trabalhador das empresas automobilísticas, eles têm conseguido alguns 

benefícios, têm, mas você vê que a fabricação de automóvel, que é fabricada com 
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incentivo, porque você tem indústria metalúrgica que fornece o aço às empresas 

automobilísticas de graça.  

Nós temos aqui a Cosipa fornecendo aço às indústrias estrangeiras a 450 cruzados o 

quilo de aço. Quer dizer, é mais barato que um quilo de banana. Então, essas indústrias 

vêm se mantendo assim: um conto de histórias.  

 A nossa indústria de base eles aumentam a condição deles de produção. Os 

automóveis não são baratos não.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E Jango, como é que foi? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Jango foi o melhor presidente que nós 

tivemos. Não sei se ele teria condição de continuar depois de março, não sei. Eu tenho 

impressão de que o Jango fugiu, porque na ocasião nós tivemos condição de resistir. 

Não o movimento sindical, porque o movimento não tinha condição de resistência, mas 

as forças armadas aliadas ao Jango tinham. Nós tínhamos, no Rio de Janeiro, as forças 

de fuzileiros que estavam armadas. Nós tínhamos a descida do Mourão de Minas, ele 

vinha ele vinha desarmado. Nós tínhamos conhecimento disso pelos próprios sargentos 

que se recursaram a tomar parte no golpe, porque a ordem que eles receberam em Minas 

foi vir ao Rio. Se houvesse resistência, voltar. Isso era o que eles tinham.  

 O Aragão disse ao Jango que ele cortava a Dutra no meio. E falou ao Jango: “Eu 

corto a Dutra no meio e encerra a marcha de Minas”. E o Jango não deixou. Ele cercou 

o Palácio da Guanabara com o Lacerda dentro e o Jango mandou retirar as tropas e ir 

para o quartel.  

Então, tenho impressão de que o próprio Jango teve medo do que poderia acontecer. Diz 

que não queria derramamento de sangue... Não sei até que ponto. Mas ele não queria 

derramamento de sangue e houve derramamento de sangue depois que ele foi embora. 

Mas acho que foi o governo mais democrático que nós tivemos, foi o de Jango.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês líderes sindicais, 

pessoas esclarecidas, competentes, não acreditavam que um golpe pudesse acontecer? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Não, dessa forma não. Não tinha 

impressão.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E a chamada República 

Sindicalista, isso era uma tese só da Direita ou existia alguma coisa concreta? 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Não existia nada de República 

Sindicalista. Isso aí era uma forma usada pela reação, que eles achavam que nós... Que 

os sindicatos estavam armados, tinham armamento para implantar uma República 

Sindicalista. Nós tínhamos o presidente da República que era aliado do movimento 

sindical, o presidente da República era aliado do movimento sindical. Não sei se eles 

acharam que por isso seria implantada a República Sindicalista, mas isso é tudo 

conversa da reação, não existia isso.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como aconteceu sua 

prisão em 1964? 
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 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Bom, em 1964, como eu disse há pouco, 

nós fomos até 1963 sendo reeleitos, com todas aquelas reivindicações. E em 1964, em 

31 de março, houve o movimento revolucionário, essa quartelada. Nós fomos 

destituídos. Todas as diretorias foram destituídas, salvo algumas que até hoje continuam 

aí. E foi decretada a nossa prisão pelo comando revolucionário.  

 Durante o mês de abril, durante todo o mês de abril, o pessoal foi caçado que 

nem fera. Alguns, inclusive, eles tinham a intenção de matar. Fomos presos mais ou 

menos no mês de abril todo, o movimento sindical. Alguns foram presos depois de abril, 

princípio de maio e fomos colocados na cadeia na rua São Francisco. Ficamos na 

carceragem mais ou menos... Devia ter uns 200. Metade dormia, metade ficava em pé, 

porque não dava pra deitar todo mundo.  

 No dia 12 de maio nós fomos transferidos para o navio, porque quando chegou 

no fim de abril, mais ou menos, foi rebocado o Raul Soares para Santos, que era um 

navio desativado que estava na Baía de Guanabara pra ser vendido para um ferro velho. 

Esse navio chegou em Santos, foi ancorado em frente à base aérea e no dia 12 de maio 

nós fomos transferidos.  

Foram todos os dirigentes sindicais da baixada; foram mais ou menos uns 300 sargentos 

do exército, que se recusaram a participar do Golpe, foram presos também; foram 

fiscais da Receita, professores da USP... Todos nós fomos acusados de subversivos, 

agitadores, corruptos e comunistas. Então era a acusação.  

 Nós fomos transferidos dia 12 para o navio. Fomos recebidos com ameaças de 

espancamento e morte, porque o navio era policiado pela polícia marítima de São Paulo. 

E a guarnição do navio era da marinha de guerra. A polícia marítima vocês devem 

lembrar que era conhecida como polícia de choque, era aquela polícia que andava com 

aqueles cassetetes e de metralhadoras. De fato houve ameaça, não foi concretizada mas 

houve.  

E nós sofremos interrogatório por parte da Marinha de Guerra. Eles queriam saber onde 

estava o dinheiro que era para implantar a República Sindicalista, onde estava o 

armamento e quem mandava o dinheiro... Um troço absurdo... Que eles não 

conseguiam, porque aquilo tudo era invenção da reação. E eles, para obrigar o pessoal a 

confessar, começaram então a tortura física.  
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Quer dizer, eles não torturavam, mas era uma tortura moral, porque eles começaram a 

encarcerar o pessoal em lugares insalubres. Tinha pessoal que eles fechavam no 

frigorífico. O frigorífico estava desativado, mas não tinha respiração. O frigorífico era 

na parte de baixo do navio, dava água mais ou menos pelo tornozelo. A pessoa tinha 

que ficar numa escada de acesso sentada na escada pra conseguir dormir.  

 Alguns eles colocaram na estufa do navio, que era do lado da caldeira. 

Geralmente ali dava 48º, 50º durante o dia. Outros eles fecharam nas privadas. Tem 

companheiro nosso que ficou fechado seis meses dentro de uma privada. Eles alegavam 

que o rapaz era tesoureiro do Partido Comunista, e ele não tinha nada que ver com o 

Partido Comunista e foi acusado como tesoureiro do Partido.  

 Alguns ficaram na coberta do navio, que eram os camarotes de 2ª classe. 

Ficaram presos. Eu fiquei dentro de um camarote, que era o camarote do comissário de 

bordo. Fiquei seis meses no camarote, não me deixaram sair. Fiquei dois dias no 

frigorífico. O Golegã ficou quatro meses dentro de uma privada, fechada; o José 

Barbosa Leite esteve na estufa, o Waldemar Neves Guerra ficou 48 dias na estufa, 

fechado. Nós tivemos um japonesinho que era professor, era médico da USP, era 

professor... Era Sumida; o nome dele era Sumida. Ele ficou no frigorífico quase uns 

dois meses.  

Nós ficamos assim até apreensivos, porque não se sabia o que ia acontecer. Aquelas 

ameaças... Tinha dia que nós éramos transferidos para o escritório da Companhia Docas, 

prestavam-se declarações, éramos interrogados pelos oficiais do Exército. Aí eram dois 

processos, um da marina e um do exército.  

 Ficamos incomunicáveis, sem assistência jurídica, sem visita de familiar. Só dois 

meses depois é que eles começaram a permitir que fosse a esposa fazer a visita aos 

domingos. Ficamos até 22 de outubro e fomos soltos por decisão do tribunal superior, 

Supremo Tribunal Federal. Ficamos sob habeas corpus que foram impetrados por 

diversos advogados da Baixada. 

 Daí pra cá nós fomos responder a processos em liberdade. Fizemos diversas 

viagens a São Paulo porque nosso processo foi encaminhado a Auditoria Militar. Até 

1967, mais ou menos, nós fomos absolvidos porque não havia prova nenhuma contra o 

pessoal. Alguns foram condenados, arbitrariamente.  
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Dominguinhos foi condenado; um rapaz dos bancários foi condenado; o pessoal da 

refinaria fugiu, que era o Silvino, mais alguns engenheiros da refinaria, que estavam 

envolvidos também.  

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Zarattini, né? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Estava o Zarattini, estava o irmão do 

(nome ininteligível), não lembro o nome dele. E dos metalúrgicos o mais visado era o 

Vitelbino, o Adhemar de Barros queria a cabeça dele numa bandeja.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Ele era o presidente do 

Fórum, né?  

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Ele era o presidente do Fórum na 

ocasião do Golpe de Estado.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor voltou, em 

1973, a trabalhar na Companhia Docas. Como é que foi esse seu retorno? 
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 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Meu processo foi um processo 

trabalhista, porque eu fui preso no dia 28 de abril e nessa data eu estava dentro do prazo 

que era considerado como abandono de serviço, eu tinha direito de faltar trinta dias 

porque eu estava licenciado.  

Então meu processo foi movido pela empresa pedindo a minha exoneração. A empresa 

pedia a minha exoneração alegando todos aqueles motivos que constavam no processo, 

que era subversão, agitação, paralisação de serviço e uma série de invenções do pessoal 

de Docas.  

Porque havia interesse da empresa em demitir aquele pessoal que era estável. Todos nós 

éramos estáveis, então havia interesse de demitir. Então eles encaminharam todos à 

justiça.   

 O meu processo rodou até 1972, mais ou menos, porque a Companhia Docas não 

se conformava porque eu venci. Em Santos foi o doutor... Foi a 2ª junta, era o juiz... 

Não lembro o nome do juiz, eu fui...  

Ele me deu ganho de caso, eu ganhei no tribunal em São Paulo. A companhia recorreu 

para o tribunal superior; eu ganhei no tribunal superior. Ela recorreu para o plano e eu 

ganhei no plano também.  

Aí em 1973 ela me mandou voltar ao trabalho. Voltei em 1973 mas não encontrei mais 

ambiente, não me sentia mais bem no trabalho da empresa vendo tudo aquilo que nós 

conseguimos perdido e fiquei mais ou menos um ano e aposentei.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor vê o 

movimento sindical hoje? 

 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – Até ontem ele não estava bom, até 

ontem. Hoje ele já está melhorando um pouco. Já temos dirigentes conscientes que vêm 
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lutando em defesa do trabalhador, já temos alguns sindicatos atuantes. Temos o 

sindicato da administração, temos o sindicato de estiva, temos o sindicato dos 

metalúrgicos, temos também o sindicato do petróleo, hoje com o Silvino novamente na 

presidência, e já vem tendo uma atuação melhor.  

Nós já criamos, novamente recriamos o Fórum Sindical, que hoje é Fórum Sindical da 

Baixada Santista e há uma razoável participação do movimento sindical. Então está indo 

pra melhor hoje.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor gostaria de efetuar 

mais alguma colocação ao seu depoimento, senhor Afonso? 

 

 O SR. AFONSO NEVES GUERRA – A colocação que eu gostaria de citar é o 

caso que eu dizia do Waldemar Neves Guerra, meu irmão. O que foi praticado contra 

ele foi um crime que não tem justificativa, um homem que participou das operações de 

guerra na Itália, defendeu o nome desse país, defendeu a liberdade do mundo e aqui ele 

foi preso, foi torturado, foi jogado numa prisão imunda por oficiais do Exército e da 

Marinha que, durante a guerra, se esconderam embaixo da cama e torturaram um 

homem que foi defendê-los lá no teatro de operações de guerra, em defesa da liberdade 

do mundo. Era só isso que eu queria colocar.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Sr. Afonso, nós lhe 

ficamos imensamente gratos pelo seu depoimento e com tudo que o senhor nos colocou, 

com a memória brilhante que o senhor tem. Nós lhe agradecemos.  

 

 

*   *   * 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Alberto, quando e 

onde o senhor iniciou suas atividades profissionais? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Eu iniciei as minhas atividades 

profissionais no mês de setembro de 1943 na Companhia Docas de Santos.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Que cargo o senhor 

exerceu lá? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Eu fui inicialmente contratado como 

escriturário. Escriturário da Companhia Docas de Santos.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor pertenceu ao 

sindicato da administração. Que cargo o senhor chegou a exercer na direção do 

sindicato? 
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Eu fui eleito a primeira vez em 1959 

como membro do conselho fiscal, depois reeleito para o cargo de segundo tesoureiro até 

1964. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que o levou a se 

identificar com a ideologia marxista, uma vez que o senhor foi militante do Partido 

Comunista Brasileiro? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Na Companhia Docas de Santos eu 

tive oportunidade de conhecer vários companheiros que professavam essa ideologia, 

além do que eu comecei a ler muito, a ler muitos escritos sobre a história, a existência 

do Partido Comunista, que muitos se identificavam com a luta ou com as lutas da classe 

trabalhadora. Quer dizer, essas oportunidades que eu tive de conversar com colegas, de 

leitura, etc., levaram-me com mais facilidade a me identificar com a ideologia marxista.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Hoje o senhor é filiado ao 

PSDB. Por que essa mudança de PCB para PSDB? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, houve, naturalmente, muitos 

fatores que me levaram a isso, a começar pelo próprio movimento militante, 1964, que 

nos obrigou a um afastamento compulsório de todas as atividades políticas e também 

algumas divergências que posteriormente vieram se manifestar, por volta de 1970, em 

que praticamente me afastaram em definitivo com a perseguição, o regime de então a 

todos aqueles que estavam afastados, que foram processados na Lei de Segurança 
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Nacional, vigilância constante... É uma série de fatores que nos obrigaram a então nos 

afastar do Partido Comunista.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor iniciou sua vida 

profissional na década de 1940, o senhor já relatou. Como era o movimento sindical 

nessa fase? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Em 1943, quando eu entrei na 

Companhia Docas, comecei a tomar conhecimento com o movimento sindical, que na 

época ainda estava vivendo como, via de regra, todo povo brasileiro, sob um regime 

ditatorial do então presidente Getúlio Vargas.  

 Em 1945, com o término da Segunda Grande Guerra, aí as liberdades vieram 

com uma certa intensidade e, logicamente, o movimento sindical também estava 

inserido nesse contexto e se aproveitou bastante e aí muitas e muitos militantes 

afloraram, apareceram, surgiram, dando uma força maior ao movimento sindical. Então, 

nesse período é que realmente eu vim tomar conhecimento, 1945, 1946... Aí eu já 

integrado no meu sindicato, com mais liberdades, sob a presidência do companheiro 

falecido Leonardo Roitman, que a gente viveu momentos históricos da luta da classe 

trabalhadora.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como trabalhador do 

porto, o que o senhor pode nos contar acerca da greve de 1946, contra Franco? 
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Em 1946 muitos e muitos movimentos 

surgiram em diferentes áreas e atividades do nosso país, mas especialmente no 

movimento operário, movimento sindical, porque a Segunda Grande Guerra, como 

consequência maior trouxe a derrota do fascismo, o nazifascismo. Mas assim mesmo, 

muitos países ainda conservavam governos ditatoriais.  

Então, internacionalmente, formou-se uma corrente antifascista para lutar contra esses 

governos que dominavam ainda alguns países, na Europa e em outros continentes. E 

entre eles estava o regime de Franco, na Espanha, que continuava perseguindo patriotas, 

trabalhadores, especialmente. E esse movimento antifascista mundial teve uma atuação 

muito saliente no combate ao regime de Franco, na Espanha.  

Daí essa internacional de trabalhadores contra o regime, que aqui no Brasil teve uma 

manifestação concreta, de grande repercussão nacional e internacional, quando os 

trabalhadores portuários de Santos resolveram então tomar uma decisão de não 

descarregar e nem embarcar mais navios de Franco. Quando eu falo portuários envolve 

a categoria dos estivadores, conferentes, os avulsos... Os portuários com vínculo e mais 

os avulsos.  

  

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor viu 

a evolução do movimento operário na década de 1950 e início da década de 1960? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, eu sempre digo que quando o 

movimento sindical, o movimento operário avança na medida em que eles desfruta de 

liberdades democráticas.  

Todo aquele período em que o povo brasileiro teve oportunidade de desfrutar dessas 

liberdades conquistadas, diga-se de passagem; todo esse movimento, movimento de 

massas, e aqui nós estamos falando do movimento sindical, ele cresce. Cresce pela 
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própria natureza da liberdade de expressão, de pensamento, de ideias e então ele se 

organiza, reorganiza e aí passa a ter uma atividade maior.  

 Nessa década, nós, voltando aí atrás, em 1946; em 1948 o país viveu um regime 

curto mas muito importante, ao término da Segunda Grande Guerra, que durou pouco. 

Em 1948, já na Presidência da República, o general Eurico Gaspar Dutra, as liberdades 

passaram a ser sufocadas.  

Então nós atravessamos um período relativamente curto: volto a dizer, esse de 1946, ao 

término da guerra, em 1945, até 1948.  

Aí, em 1948, com as restrições políticas impostas pelo governo Dutra, especialmente 

com a cassação do registro do Partido Comunista, as liberdades passaram a ser restritas 

e, por que não dizer, até sufocadas. Vivemos um período aí, até a eleição do Getúlio 

Vargas, para novamente então, o país desfrutar novamente de relativa liberdade política.  

Então ela veio crescendo com Getúlio Vargas, especialmente com João Goulart no 

ministério do Trabalho; veio crescendo, essas liberdades vieram crescendo, tanto que 

acontecimentos importantes na história do país nessa década aconteceram.  

Por exemplo, em 1955, quando se tentou impedir a posse do presidente Juscelino 

Kubistchek. Aí os trabalhadores tiveram uma participação importante; também em 

1954, com o Decreto-Lei, com a Lei 2004, que garantiu o monopólio estatal do 

petróleo, em 1954; em 1955, com a tentativa das forças reacionárias de impedir a posse 

do presidente Juscelino Kubistchek.  

Isso tudo mostra que quando há esse período de organização, de liberdades, em que o 

trabalhador pode se organizar e reorganizar, ele realmente até impede que tentativas de 

restrições às liberdades possam acontecer. Elas aconteceram, mas é mais difícil.  

E aí tivemos uma participação importante na história republicana desse país em que o 

povo brasileiro, e especialmente os trabalhadores, tiveram uma atuação significativa. Eu 

digo desse acontecimento, daquela onda nacionalista em que se pregava a exploração do 

petróleo, a exploração estatal do petróleo, a siderurgia brasileira...  

Aí depois, em 1955, com a eleição de Juscelino Kubistchek e a tentativa de impedir a ir 

o povo para a rua e garantir a posse do presidente Juscelino Kubistchek.  
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Bem, esse também foi um período que sofreu interrupção. Nós poderemos chegar lá 

também com a eleição do governo, do presidente Jânio Quadros. Em 1950 a 1960, nós 

tivemos esses acontecimentos que há pouco me referi como os mais importantes, que 

foi uma década rica em acontecimentos e participação do povo brasileiro.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – No passado nós tivemos 

diversas greves de solidariedade em Santos. Como é que o senhor via esses 

movimentos? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Todo mundo, pelo menos aqui no 

Brasil, por que não dizer lá fora também, em outros países do mundo, Santos se tornou 

conhecida pela sua identidade com os movimentos de trabalhadores, movimentos 

populares. E isso já vem de uma longa história que remonta até o fim do século passado, 

em 1890, 1895, quando o Primeiro de Maio comemorado no Brasil se realizou em 

Santos.  

Então aquela onda, aquela ideologia libertária, com os escravos, o quilombo de 

Jabaquara... Santos tem toda uma tradição histórica de fatos e acontecimentos que se 

enraizaram de alguma maneira no povo santista. E daí esse sentimento que a gente 

costuma fraternalmente identificar como solidariedades, movimento solidário com as 

causas populares, o povo santista traz isso nas próprias veias, dados esses 

acontecimentos, já do século passado, que vieram contribuir sobremaneira na formação 

histórico cultural do nosso povo aqui, povo de Santos. Mas mais do que isso, ou além 

disso: nós tivemos também e temos um elo importante que também contribuiu para essa 

formação histórica e cultural, que é um porto.  

 O porto é a porta aberta para o mundo, porto de qualquer país. Em Santos, uma 

cidade historicamente conhecida como o porto mais importante do país e da América do 

Sul também recebeu essa carga cultural de fora, de fora pra dentro.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



7 
 

Então tudo isso se somou e veio dar nessa, que a gente poderia chamar, uma formação 

rica e historicamente já descrita, culturalmente descrita e arraigada no povo santista para 

que ele fosse conhecido não só aqui no Brasil, mas fora, como um povo extremamente 

solidário, um povo extremamente cordial e afinado com todas essas causas populares. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Fórum Sindical de 

Debates foi uma intersindical bem ativa. Como o senhor via a atuação desse movimento 

junto ao operariado? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – É lógico que isso, por esses conceitos 

e essas conotações todas que eu há pouco me referi, da formação do povo santista, 

fizeram nascer e crescer entidades voltadas para esse sentimento de solidariedade. O 

fórum sindical foi um deles. É nascido dos trabalhadores, muito afeito a essas ideias de 

solidariedade, de fraternidade... O fórum foi uma manifestação concreta do movimento 

sindical santista que veio, afinal de contas, mostrar toda essa gama de conceitos que a 

gente acabou de se referir.  

Então, essas greves que o fórum comandou realmente nada mais foi do que essa 

concretização de ideias, de solidariedade, fraternidade com qualquer injustiça que se 

praticava contra os trabalhadores em qualquer lugar, não só em Santos mas fora de 

Santos, em outras regiões, em outras partes do mundo. Santos sempre se manifestou 

através das suas entidades esse sentimento de solidariedade. Daí saem aquelas greves 

que aconteceram e que, por certo, foram marcos históricos na história do movimento 

sindical brasileiro.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – No sindicato da 

administração, como era o nível de conscientização das bases?  
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, o sindicato da administração, 

embora fosse considerado, em determinados momentos, como sindicato de 

engravatados, porque era um sindicato constituído da administração, de empregados na 

administração, não propriamente trabalhadores braçais, como era o sindicato dos 

operários portuários; mas o sindicato da administração tinha um contingente de 

sindicalizados muito preocupados intelectualmente com todo o movimento nacional e 

internacional dos trabalhadores.  

Preocupado com os acontecimentos que vinham ocorrendo não só no nosso país, mas 

também fora do país, e daí terem, claro, até eu diria, terem se formado bases realmente 

evoluídas não só com relação ao movimento sindical, propriamente dito, mas até com 

ideologias políticas.  

Daí a gente constatar que dentro do sindicato da administração formaram-se setores 

muito avançados e muito comprometidos até com o desenvolvimento também do 

Partido Comunista, por eles estarem tão interessados... Liam muito, havia muitas 

publicações correndo dentro do porto e que chamavam atenção especialmente dos 

empregados da administração.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Por que nunca aconteceu 

a unificação do sindicato dos operários com o da administração? Essa divisão não 

enfraquece? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Mas claro: a nossa luta toda, desde 

que eu me considero como um militante do movimento sindical, no momento que eu 

ingressei na Companhia Docas, em 1943, eu, quando já inserido nesse movimento, o 

que de imediato aflorou na minha cabeça, nas minhas ideias, foi realmente que os 
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trabalhadores precisavam estar unidos pra enfrentar todos aqueles problemas que 

afligiam a classe trabalhadora.  

E isso acabou me convencendo de que só a unidade dos trabalhadores é que poderia 

fazer frente a esses problemas de natureza econômica e natureza política. Então, outra 

coisa eu não pessoalmente não tenho feito na minha vida senão lutar pela unidade dos 

trabalhadores.  

E outros e outros tantos, dezenas, centenas, de companheiros fizeram e fazem a mesma 

coisa, porque sabem que somente com a unidade dos trabalhadores é que um dia a 

classe trabalhadora poderá chegar àquele patamar que todos nós desejamos até, por que 

não dizer, dirigir até a própria nação, pois ela é a maioria do povo. Então, 

conceitualmente nós achamos que devemos também estar em os órgãos diretivos do 

país.  

Agora, é claro que essa pergunta leva a gente a questionar o porquê, dentro do porto, 

não se conseguiu ainda essa unidade tão almejada. Eu estou falando em 1943, já lá vão 

47 anos, não é isso? É uma coisa muito difícil de se conquistar: a unidade dos 

trabalhadores não é fácil, porque o movimento sindical, o país...  

Aí são vários fatores a contribuir para que esse objetivo ainda não fosse alcançado. 

Então nós vamos, por exemplo, encontrar uma falta de consciência não só das bases mas 

principalmente das lideranças, que por outras razões, não interessa, uma ou outra razão, 

ter essa unidade, porque é claro que a unidade leva a que os trabalhadores escolham 

melhor seus dirigentes, aqueles que estão melhor identificados com a luta dos 

trabalhadores.  

Então, a legislação trabalhista, que de alguma maneira também contribui para dificultar 

essa unidade. Então é uma história que vem ao longo dos anos se identificando com 

esse fator demais. Problemas de caráter pessoal de cidadãos que estão aí à frente de 

sindicatos, cujo interesse é a permanência à frente do sindicato e não o interesse maior, 

que seria o interesse do trabalhador pela unidade, por exemplo. Mas eu confesso que no 

meu sindicato, o meu sindicato sempre levantou essa bandeira de unidade desde que eu 

ingressei na companhia Docas, desde que eu ingressei. Nós temos feito ao longo desses 

anos todos uma luta intensa em prol da unidade.   
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 Recentemente, o nosso sindicato voltou a desfraldar a bandeira da unificação dos 

sindicatos, não só na faixa portuária mas até em congresso de trabalhadores nosso 

sindicato tem sido sempre aquele que logo se manifesta, apresenta como uma tese para 

todos os trabalhadores portuários do Brasil a unidade, a unificação dos sindicatos aqui 

em Santos. E o meu sindicato, como eu há pouco disse, recentemente desfechou uma 

campanha através de boletins, e, mais do que isso, fez um plebiscito. E a nossa 

categoria, a categoria dos empregados da administração votou maciçamente pela 

unificação dos quatro sindicatos. Então nós estamos à frente, sempre estamos à frente 

dessa luta, embora possa ser uma contradição. Mas como sindicato de empregados e não 

um sindicato de operários, que está mais identificado com as lutas, eu até diria que 

ideologia política não vai à frente, não chega à frente dessa luta. Exatamente porque, 

infelizmente, tem sindicatos, como há pouco disse, em que os dirigentes estão mais 

interessados na sua permanência à frente do sindicato e não procuram esclarecer e 

conscientizar as suas categorias para que um dia isso seja alcançado. Também tem isso.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como categoria vocês 

conseguiram obter boas conquistas. Por que elas não foram mantidas após 1964? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – A gente observa o seguinte: à medida 

que os trabalhadores vão tendo as suas organizações fortalecidas, elas crescem... A 

conscientização também, em passos lentos, cresce também. Ocorre que muitas 

categorias, e aí vamos fazer referência à nossa, dada a pergunta que nos foi feita, por 

que essa não manutenção das conquistas realizadas... Também aí é claro que a gente 

tem que analisar vários fatores. Se a gente veio vindo aí, eu diria que é tudo muito 

comum, aos trancos e barrancos... Uma hora com liberdade, outra hora sem liberdade; 

arrocho, arrocho salarial, arrocho político, arrocho econômico... Então a gente veio, no 

decorrer desses anos todos, tentando melhorar a situação dos portuários. O sindicato 

vem tentando melhorar essa situação. E eu diria que nesse período, que foi de 1955 a 

1964, foi onde mais se manifestaram essas conquistas, dada até, volto a falar, a unidade 
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dos trabalhadores, ainda que divididos em sindicatos, mas assim mesmo unidos pelas 

reivindicações, pelo que tinha de mais comum. Então, fez com que muitas conquistas 

acontecessem.  

 Nós tivemos acordos coletivos extraordinários: o 1962, 1963; até com 

reintegração de companheiros que tinham sido demitidos em 1948, na greve contra o 

Franco, processados na Lei de Segurança Nacional. Na época, a companhia Docas e o 

governo jogaram na rua e perseguiram; estiveram foragidos muitos companheiros 

nossos que só vieram a voltar para o serviço ativo em 1962, 1963, decorrente até de 

cláusula contratual. O avanço foi tão grande, dentre outras cláusulas econômicas, mas 

uma cláusula essencialmente política, que foi essa da reintegração dos companheiros 

demitidos por motivo de greve, já em 1948.  

 Outras e outras grandes reivindicações de caráter econômico, que era de dobro, 

horas extraordinárias com percentuais acrescidos em decorrência do trabalho exaustivo, 

trabalho de noite, aquela coisa toda, férias, enfim, teria um hall enorme de 

reivindicações. Agora, por que elas não foram mantidas? Exatamente, eu volto a dizer, 

quando o movimento operário começa a crescer, ele começa a incomodar a classe 

dirigente. Estava num crescimento: a gente não pode deixar de reconhecer que em 1964 

o movimento sindical brasileiro caminhava a passos largos, num desenvolvimento 

extraordinário, tanto que já tinha se constituído um tipo de organização que era uma 

organização de cúpula do movimento sindical brasileiro, que se chamava CGT, 

Comando Geral dos Trabalhadores, que pela legislação brasileira, não só pela 

Constituição como também pela Consolidação das Leis do Trabalho, era ilegal. Era um 

órgão criado por cima da legislação.  

 Ocorre que nós tivemos, na época, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, 

assumindo a Presidência da República o João Goulart, que também, de alguma maneira, 

influenciou e colaborou para que essa formação, essa ascensão do movimento operário 

brasileiro acontecesse. E aí, praticamente, o CGT tornou-se um órgão legítimo. Não 

legal, mas legítimo: que falava em nome de todos os trabalhadores, pedia audiência com 

o presidente da república, presidente de câmara de deputados, congresso, senadores, 

etc., e era atendido por todas a autoridades. Só não estava legalizado, mas estava 

legitimado pelos movimentos dos trabalhadores. Então, isso prova que a liberdade é um 

fator fundamental, um fator essencial para o crescimento do movimento operário e 
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político brasileiros. Econômico e político brasileiros. O movimento cresce 

economicamente, politicamente, com a liberdade. Sem a liberdade é realmente mais 

difícil.   

 Com esse crescimento já estava se formando um outro poder, um poder sindical, 

que tem a força de movimentar a greve, fazer greves nacionais, paralisar o país inteiro. 

E isso estava abalando os alicerces das forças conservadoras. Deu para notar que esse 

crescimento do movimento sindical, movimento operário, começou a incomodar e a 

abalar. Quer dizer, a classe empresarial via na CGT, nesse crescimento do movimento 

num eminente perigo às suas regalias, aos seus privilégios. Então, o que aconteceu? 

Eles começaram a confabular com as forças conservadoras, com as próprias forças 

conservadoras, com as forças armadas, elementos das forças armadas, as forças 

reacionárias. E aí a gente joga nesse cadinho todo de forças da reação, um componente 

de força, de participação estrangeira na política nacional que a gente identificou como o 

governo dos Estados Unidos, que teve uma participação importante no Golpe de 1964.  

 Bem, então eles diziam que na época a fachada para essa conotação, pra essa 

separação, essas divergências entre governo, forças conservadoras e movimento 

sindical, é que estava se formando no país a “república sindicalista”. Acho que alguém 

já deve ter falado sobre esse assunto. Era a república que o país estava marchando, para 

a formação da república sindicalista e que então aí os sindicatos tomariam conta do país 

e isso viraria uma baderna, etc., por aí afora.  

 Bem, isso acabou desembocando no movimento de 31 de março de 1964, em 

que as forças reacionárias conservadoras, apoiadas por setores das forças armadas, diga-

se de passagem, setores – não a sua totalidade – derrubaram o presidente constitucional, 

João Goulart, e instalaram-se junto a uma junta militar. Consequentemente, derrubaram 

todas as conquistas dos trabalhadores, especialmente no porto, aqui, que foi duramente 

atingido, não só economicamente mas até nas suas liberdades, em que muitos 

trabalhadores foram perseguidos, presos, encarcerados e, de triste memória, a gente tem 

a lembrança do navio Raul Soares permanecendo no porto por mais de oito meses.  
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  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como trabalhador e 

dirigente sindical, houve alguma greve que tenha lhe marcado? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Uma que não me foge em nenhum 

momento à memória foi aquela greve geral, eu digo aqui de Santos, em solidariedade 

aos enfermeiros, porque eu fui preso. Então, uma das prisões que eu sofri foi em 

decorrência da solidariedade à greve dos enfermeiros, em que o fórum sindical decretou 

uma greve geral e eu, nesse movimento, acabei sendo preso e me recordo perfeitamente 

os três dias que eu passei preso, essa coisa toda. Mais uma vez aí a gente ressalta aquele 

movimento de solidariedade.  

 A primeira greve de solidariedade, que essa também é inesquecível, foi de 

solidariedade aos trabalhadores do Moinho Paulista. Então, essa foi a primeira que eu 

participei e também dessa não me esqueço: eu participei de tantas... Mas essas duas me 

deixaram marcas indeléveis na memória. Se não me engano, 21 trabalhadores do 

Moinho Paulista, e que o Moinho queria transferi-los para o Paraná; e aí o fórum se 

reuniu e decidiu pela greve geral; e acabou o Moinho tendo que recuar e não 

transferindo os trabalhadores. Uma greve também significativa, demonstrando a 

solidariedade e a fraternidade que os trabalhadores sentem. E essa dos enfermeiros, em 

que eu também tive uma participação intensa porque, na época dessa dos enfermeiros eu 

era diretor do fórum, eu já era diretor do fórum. O presidente era o Vitelbino Ferreira de 

Souza, do sindicato dos metalúrgicos, e eu era o secretário geral. Eu tive dois mandatos 

no fórum sindical em dois anos consecutivos, como secretário geral. Então, essas 

marcaram profundamente a minha vida no movimento sindical. Sem contar outras 

dezenas de greves que a gente participou.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Partido Comunista 

exercia, de fato, influência no sindicalismo? 
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Ah, sim. O Partido Comunista tinha 

uma participação intensa, porque exatamente o Partido Comunista se concentrava nas 

suas atividades políticas principais, e como sempre foi, pela história dele, é um partido 

dirigente de massas, então ele procurava pôr isso em prática, o que estava na teoria, no 

papel. A história do Partido Comunista, a formação do Partido Comunista, os seus 

propósitos, eram uma participação intensa no movimento operário. Então ele se voltava, 

dedicava-se quase que exclusivamente à formação de quadros, que a gente chama, 

formação de quadros, com uma ideologia, a ideologia marxista, e atuando 

principalmente no movimento operário, porque a gente via, eu conheci centenas de 

trabalhadores que professavam a ideologia marxista mas que eram trabalhadores e que, 

como eu, achavam que essa ideologia é que mais se identificava com as lutas das classes 

trabalhadoras que tinham como objetivo a solução dos grandes problemas que os 

trabalhadores enfrentavam. Daí essa ascendência, eu diria, essa participação muito 

grande de militantes comunistas no movimento sindical.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – No movimento sindical o 

senhor conviveu com Leonardo Roitman, que foi presidente, na década de 1940, do 

sindicato da administração. Ele foi, de fato, um grande líder categoria? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Sem dúvida. Eu costumo dizer que eu 

tive vários mestres, pelo menos que eu considero verdadeiros professores, defensores 

dos direitos dos trabalhadores. Eu tive vários. Mas eu ressaltaria, desses tantos líderes 

que eu conheci e que realmente eram verdadeiros lutadores, sacrificados em prol do 

direito dos trabalhadores, eu nominaria três companheiros. Dois estão falecidos e um 

ainda está vivo. Um deles é o Leonardo Roitman, grande companheiro, de uma 

competência, uma capacidade intelectual extraordinária. Leonardo Roitman realmente 

deixou uma vida de sonhos, uma vida toda dedicada aos direitos dos trabalhadores. 
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Outro líder também do mesmo temperamento, lutador indefensável dos trabalhadores, 

foi Waldemar Neves Guerra, irmão do nosso companheiro que já esteve por aqui 

também, o Afonso Neves Guerra.  

 Waldemar Neves Guerra, além de tudo, além de lutar, sempre foi um lutador. 

Começou também como operário, assim como Roitman, nas oficinas das Docas; o 

Waldemar, além de tudo isso, de um companheiro extraordinário também, ele foi, em 

determinado momento da sua vida, convocado para as forças armadas e lá foi o 

Valdemar para a Itália lutar diretamente contra o nazifascismo nas planícies lá, nas 

montanhas da Itália, onde ele esteve quase que dois anos, se não me engano, e voltou de 

lá como herói de guerra. Já era um herói da classe operária, aí tornou-se um herói de 

guerra, porque foi combater diretamente, na Europa, o nazifascismo.  

 E por último, o companheiro que está vivo, que eu espero que também venha dar 

o seu depoimento aqui, muito importante, é o Oswaldo Pacheco da Silva. E que por 

certo vai lhe enriquecer todos esses depoimentos que até agora se fizeram aqui neste 

centro de memória sindical.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor considera que o 

movimento operário se excedeu um pouco e isso o prejudicou? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Se excedeu um pouco como? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em nível de greves... 
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – É claro. O movimento sindical, o 

movimento operário, ele não é perfeito. Releva anotar aí que... A gente tem que admitir 

que pessoas das mais variadas tendências fazem parte desse movimento sindical. Então, 

há pessoas consideradas até conservadoras, que caminham com o movimento sindical, 

na retaguarda, tal... Até de uma certa maneira travando o desenvolvimento desse 

movimento, do movimento sindical. Outros, são mais avançados, eu diria até mais 

radicais.  

E então o que acontece é a colisão de tendências e que às vezes levam a determinadas 

greves, determinados movimentos, e em vez de contribuírem para o avanço da classe 

trabalhadora, fazem exatamente o contrário: é um retrocesso. E aí vêm os prejuízos: 

prejuízos econômicos e até prejuízos políticos. Daí eu considerar que determinados 

movimentos, e eu não posso fugir dessa análise, eu também estou dentro dela, de que 

realmente às vezes nós fomos por demais radicais e colaboramos até, em determinados 

momentos da história, para um retrocesso em razão dessas tendências que eu há pouco 

me referi.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês, como dirigentes 

sindicais, pessoas experientes, vocês não temiam algum golpe? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Ah sim, claro. Eu confesso que 

daqueles anos de 1900 e... Desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, 

principalmente após a renúncia, eu não vivia um dia sequer sem que não pensasse, que 

não tivesse na minha cabeça essa possibilidade de um retrocesso, porque as coisas 

marchavam muito rapidamente: o movimento sindical crescendo, as greves, às vezes, 

não bem pensadas, organizadas, contribuindo para essa preocupação. Quantas e quantas 

greves a gente viu acontecer dizendo: “isto, em vez de progredir, trazer progresso, vai 

trazer um retrocesso”. Então eu vivia permanentemente preocupado com o retrocesso, 

porque já tinha informações de que as forças conservadoras estavam se organizando e 
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recursos estavam chegando, não só internamente mas externamente. Aliando-se partidos 

políticos com tendências conservadoras, empresariado, elementos das forças armadas 

juntamente confabulando, conspirando com elementos estranhos, estrangeiros, 

especialmente, volto a dizer, do governo dos Estados Unidos, que, na época, nós 

tivemos um embaixador que, após o Golpe de 1964 passou realmente a ditar normas. 

Chamava-se embaixador Lincoln Gordon. E ele passou descaradamente a dar normas de 

conduta e transferências de maneira arbitrária, não diplomática, diretamente no governo 

brasileiro.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Qual era o trabalho de 

um dirigente sindical? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, o nosso trabalho... A gente não 

pode deixar de considerar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, vigente até 1988, 

com a edição da nova Constituição Brasileira, era quem regulamentava a constituição 

dos sindicatos e o seu movimento, a sua operação, sua operacionalidade, tudo embaixo 

da Consolidação das Leis do Trabalho. Então nós tínhamos que estar permanentemente 

preocupados com a CLT, que por qualquer circunstância, o ministro do Trabalho podia 

intervir no sindicato. Essa intervenção era uma espada permanentemente na cabeça dos 

dirigentes sindicais, especialmente aqueles mais progressistas, que por qualquer 

circunstância ou qualquer denúncia poderia redundar numa intervenção ministerial no 

sindicato. Então, como era uma legislação, como muitos consideram, e entre eles, eu me 

considero também, em definir essa consolidação como uma legislação muito próxima à 

“Carta del Lavoro”, da Itália, editada por Mussolini, muito restritiva, muito reguladora 

das atividades sindicais e fazendo do sindicato um apêndice governamental.  

 O sindicato era um órgão – esse é o preâmbulo de todo regulamento de estatuto 

sindical – e logo no primeiro artigo, que “o sindicato é uma organização de classe”, tá tá 

tá, “colaboradora dos órgãos públicos”.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor via o 

papel da imprensa nos movimentos grevistas, especificamente? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, a imprensa também não fugia à 

regra: tinha elementos importantíssimos, jornalistas; especialmente o sindicato de 

jornalistas, que sempre foi um sindicato de vanguarda, constituído de pessoas lutadoras 

também. Mas ocorre que o jornalista é empregado, trabalha numa organização, empresa, 

em que ele tem que obedecer às diretrizes impostas pelos donos do jornal, então era 

muito difícil também. Mas a gente contava com a simpatia de tantos e tantos 

jornalistas... Da maioria, poderia dizer; especialmente aqueles ligados ao movimento 

sindical que procuravam retratar o mais fielmente possível as lutas dos trabalhadores. 

Quanto a isso não há o que se negar à colaboração e à participação em todos esses 

movimentos, movimentos de classe. Os jornalistas tiveram sempre uma destacada 

atuação nesses movimentos, não só cobrindo a notícia mas até participando diretamente.   

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – De quem partiu o termo 

“marajás do porto”, que se referia a vocês, trabalhadores portuários? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, como eu disse, em 1962, 1963, 

aquelas lutas portuárias vieram se consolidando, confirmando através de conquistas. O 

trabalhador portuário, em determinado tempo da história era um trabalhador até diria 

mal conceituado, porque pra fazer uma compra no comércio era a maior dificuldade do 

mundo. O portuário não tinha credibilidade. Eu me lembro bem disso, dos anos de 1940 

e tantos até 1958, 1959. Então, o portuário não tinha no comércio, era difícil, era mal 

remunerado. Então, depois dessas lutas todas que se vieram travando e novas conquistas 
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foram chegando, foram se adicionando ao contrato coletivo de trabalho. Aí, o portuário 

passou a ser um emprego até disputado. Muita gente que não dava importância, porque 

era uma baixa remuneração em relação a outras categorias profissionais na cidade. Aí 

num determinado momento, o portuário passa a ter uma distinção, até, dentre outras 

categorias profissionais. Era interessante, era objetivo de muita gente participar, 

especialmente dos portuários e também até de uma nova categoria, que estava nascendo, 

que era dos petroleiros, dos cosipanos. Então essas categorias passaram a ter um 

conceito muito maior, muito melhor, por parte da sociedade, chegando ao ponto de que 

a gente ia fazer uma compra na cidade, bastava dizer que era portuário e, 

imediatamente, o crédito. As portas do estabelecimento estavam abertas à gente 

comprar o que quisesse. Evidentemente, mostrando a carteira profissional com o 

carimbo da Companhia Docas e tal. Então era até um galardão o cidadão pertencer ao 

porto porque já era bem conceituado.  

 Exatamente essas conquistas, etc., serviram de pretexto para quando começou a 

conspiração para derrubada do governo constitucional, especialmente do presidente 

João Goulart, essas conquistas, esse estágio econômico dos portuários – quando falo 

portuários também falo dos avulsos, de estivadores, conferentes, de vigias, 

consertadores – serviram essas categorias, dadas essas conquistas que tiveram nesse 

período, especialmente 1955 a 1964, de pretexto para as forças reacionário-

conservadoras dizendo que elas, essas categorias, gozavam de privilégios que as demais 

categorias de trabalhadores do Brasil não tinham e que era uma injustiça. Eles saíram 

por aí chegando ao ponto de dizer que no porto, espalhando não só para todo estado de 

São Paulo mas para todo Brasil, que aqui era um ninho de marajás. E quem comandava 

essa campanha para desmoralizar o movimento operário, especialmente as categorias do 

porto, era o ex-governador Adhemar de Barros. Ele foi um dos grandes cabeças do 

movimento de conspiração para a derrubada de João Goulart. Ele, Carlos Lacerda, no 

Rio de Janeiro e Magalhães Pinto em Minas Gerais. Foi o tripé formado civilmente, 

comandando as forças civis. Esses três governadores é que, valendo-se de todos as 

mentiras e calúnias contra os trabalhadores, contra as liberdades democráticas, 

tramaram a queda do presidente João Goulart. Então nasceu aí a nominação “marajás do 

porto”, que hoje, às vezes, ainda se repete. Falam “marajás da república” mas volta e 

meia se ouve falar em “marajás do porto” também.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A existência da polícia 

marítima, que foi criada pelo Adhemar de Barros, não era uma violência muito grande 

contra o trabalhador portuário? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Pois é, como consequência das 

restrições políticas na época impostas ao povo e especialmente aos trabalhadores, a 

gente observou a criação de vários mecanismos. O governo criava, paralelo ao 

movimento ascendente sindical brasileiro, criava organizações que eram virtualmente 

consideradas organizações de repressão.  

 No Rio de Janeiro tinha a polícia especial, aqui em São Paulo também chegou a 

ter polícia especial e depois a polícia marítima, que se localizou em Santos. Que nada 

mais era que para reprimir os trabalhadores portuários trabalhando na orla. Embora eles 

tivessem lá uma conotação de uma organização contra o contrabando, mas era fachada. 

O objetivo maior não era contra o contrabando, era pra reprimir exatamente as lutas dos 

trabalhadores portuários. Então essa polícia foi criada pelo Adhemar de Barros e ela 

cometeu centenas de violências na época inimagináveis.  

 Gente que passou por lá, pela polícia marítima, meu Deus do céu, as torturas que 

sofreram nada ficam a dever às torturas que há pouco nós tivemos aí conhecimento, 

quando da decretação do movimento revolucionário de 31 de março de 1964.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor viu o 

governo de Jango para o país, especificamente para o movimento sindical? 
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Pode-se observar aí que quando o 

presidente Jango, ex-presidente Jango renunciou... Quer dizer, já se estava articulando 

novamente uma mudança de governo, o que na análise que nós fizemos, e de muitos 

companheiros, acreditar que o Jânio Quadros mancomunado, comungado com 

determinadas forças, estava tentando, não era bem aquele “não me deixam governar”, 

aquela carta de não sei quantas linhas e que ficou muito conhecida no país, não 

deixavam ele governar... Não era bem isso: é que ele não podia fazer o que bem 

entendia, o que queria. Então, em vista disso, ele renunciou. E já se informava, porque 

os movimentos de conspiração no país, eles transcendem as etapas, as gestões de 

governos. Eles estão permanentemente em confabulação. Permanentemente.  

 As forças conservadoras não admitem que a democracia, as liberdades 

democráticas tenham assento plenamente no país e isso não se resume só no nosso país 

não, é de uma maneira genérica. A gente faz esse conceito para o mundo inteiro: as 

forças conservadoras de um lado e as forças progressistas, trabalhadoras de outro. Umas 

desejando progresso, desenvolvimento, as liberdades, a democracia, e outras, desejando 

o status quo, a conservação dos seus privilégios, de sorte que isso fatalmente vai colidir, 

vai se colidir. Então sempre há uma luta permanente da sociedade em torno desses 

conceitos de liberdade, de direitos, e outros de conservação do status quo, de 

privilégios.  

 Então, com a renúncia do presidente Jânio, essas forças continuaram 

conspirando, tanto que o presidente João Goulart não pôde assumir na plenitude dos 

seus direitos a Presidência da República. Ele teve que conciliar com a instauração de um 

regime parlamentarista. Então ele tornou-se presidente da República mas tinha um 

gabinete de ministro que era, se não me engano, no primeiro gabinete, comandado por 

Brochado da Rocha, Rio Grande do Sul; depois, até, Tancredo Neves fez parte também 

do gabinete do ministro. E para, novamente, João Goulart, presidente João Goulart, 

adquirir todos aqueles direitos e obrigações da constituição brasileira, que elegeram 

como vice-presidente da República e agora presidente, em decorrência da renúncia do 

Jânio Quadros, ele teve que enfrentar uma série de acontecimentos, partindo dessas 

forças conservadoras, para poder voltar a ser presidente pleno dos brasileiros. Fez 

aquele plebiscito no dia 6 de janeiro de 1961, se não me engano, em que o povo 

brasileiro maciçamente votou pelo presidencialismo. Acho que alguém já deve ter feito 

referência, né? Houve até uma greve nacional em torno disso.  
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 Então é claro que essas coisas se inter-relacionam e umas estão ligadas às outras. 

É uma luta permanente da maior parte da sociedade em prol dos seus direitos, das 

liberdades e uma outra parte minoritária da sociedade tentando conservar os seus 

privilégios. Isso a gente nota claramente a cada eleição. Agora na última, recente, a 

gente viu que grupos se formaram em torno de quais candidatos; aqueles que tinham 

mais, expressavam melhor os sentimentos do povo brasileiro, outros que expressavam 

sentimentos de uma minoria reduzida da sociedade brasileira.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1964 o senhor não foi 

preso. Como o senhor conseguiu sair do país? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, então, em 1964, além de eu estar 

no fórum sindical, e eu já estava me afastando, teve uma eleição da Federação Nacional 

dos Portuários no Rio de Janeiro e eu fui indicado para ser um componente da chapa, 

como secretário, primeiro secretário na Federação Nacional dos Portuários. Eu e outro 

companheiro aqui do Sindicato dos Operários, o Caricati. Então, Santos reivindicou a 

inclusão de dois companheiros na chapa da federação, no Rio de Janeiro. E lá fui eu e o 

companheiro Caricati para essa eleição.  

 Fomos eleitos e tomamos posse em 28 de janeiro de 1964. Bem, eu estava claro 

que com um pé em Santos, outro pé no Rio de Janeiro. Estava tratando da minha 

mudança para o Rio de Janeiro, porque eu já estava me afastando do fórum, afastando-

me também do sindicato aqui da administração para ir morar no Rio de Janeiro e 

exercer o cargo de secretário na Federação Nacional dos Portuários. Tanto é que no dia 

31 de março de 1964, eu estava no Rio de Janeiro, quando foi deflagrado o Golpe. 

Resultado: eu soube, comecei as informações, começaram a cruzar. Eu estava sendo 

procurando intensamente com outros companheiros pela polícia política, as forças 

armadas, essa coisa toda.  
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 Bom, do Rio de Janeiro eu me escondi. Claro que aí eu não apareci e sim passei 

a transitar na clandestinidade no Rio de Janeiro. E cheguei a vir a Santos, clandestino. 

Vinha a Santos. Vim num dia e voltei no outro, porque eu sabia que estava sendo 

procurando, como os demais.  

 Então eu escapei dessa forma: estava no Rio, e aí quando também eu vi, no Rio 

de Janeiro, centenas de companheiros sendo presos, eu achei uma maneira, com alguns 

dedicados companheiros no Rio, de me levarem para a embaixada do México. Foi eu 

ingressar na embaixada do México, no dia seguinte ninguém mais entrou. A polícia 

cercou e ninguém mais ingressava na embaixada. Eu tinha uma sorte também, aí posso 

contar, contei com o fator sorte, porque no dia seguinte que eu entrei na embaixada 

ninguém mais conseguiu entrar. E em nenhuma embaixada, porque eles cercaram as 

embaixadas todas e quem estava, quem tinha entrado em embaixada, embaixada do 

Uruguai estava repleta de gente, de brasileiros; embaixada do México... Especialmente 

embaixadas latino-americanas estavam cheias de gente. Então eu consegui entrar na 

embaixada.  

 Fui considerado um exilado, um asilado político... Asilado! E depois, exilado. E 

aí o embaixador me concedeu a condição de exilado, comunicou ao governo brasileiro e 

eu esperei a minha viagem, a minha ida para o México, porque eu estava sob a proteção 

do governo mexicano e lá para o México eu fui, 60 dias depois, se não me engano.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em que países o senhor 

viveu durante o período em que o senhor esteve fora do Brasil e o que o senhor fez 

nesses países? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, no México, como tantos outros 

brasileiros que lá estiveram, das mais variadas atividades, desde trabalhadores, 

intelectuais, professores, jornalistas, militares, um mundo de gente que estava lá, nós 

vivemos os primeiros momentos às expensas do governo mexicano, porque o tratado 
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internacional assina e determina: que o governo que recebe o asilado, e que depois 

transforma em exilado, esse governo tem que dar uma determinada assistência durante 

um determinado tempo. Não é pra sempre, é durante um determinado tempo. Bem, 

então nesses primeiros meses nós ficamos no México, tentando, de alguma maneira, 

resolver nossos problemas pessoais. Ocorre que lá se tornou difícil também trabalhar. A 

gente estava querendo trabalhar e estava muito difícil. A legislação mexicana é mais 

nacionalista que a legislação brasileira. Lá se impede com unhas e dentes o ingresso de 

estrangeiros no mercado de trabalho.  

 Como nós éramos dirigentes sindicais, nós resolvemos manter um contato com a 

federação sindical mundial, explicando a nossa situação. Estava se esgotando o prazo de 

permanência nossa lá. Não era esgotando o prazo de permanência lá no país, o prazo de 

auxílio. E depois, (ininteligível) trabalhar, a pessoa tem que sair de lá, ir para outro país 

e tratar de arrumar emprego.  

E nós ficamos nessa situação toda e aí, na condição de dirigente sindical, a gente 

pleiteava que a federação sindical mundial nos recebesse e até procurasse nos ajudar a 

resolver nossos problemas. E não deu outra: como a gente esperava, a federação sindical 

mundial, depois de intensas negociações via carta, telefone, telefonemas, nós 

conseguimos que a federação sindical mundial nos mandasse as passagens e que nós 

fôssemos para Praga, na Tchecoslováquia, onde é a sede da FSM, que é a sede mundial. 

E lá então eles iriam ver o que conseguiriam. E assim foi.  

Nós fomos para a Tchecoslováquia. Em Praga nós ficamos mais algum tempo 

esperando uma definição da FSM, que acabou acontecendo num curso. Eles optaram 

por nos dar um curso de sindicalismo, que durou aproximadamente uns seis meses, às 

expensas da federação sindical mundial.  

Ficamos junto ao sindicato da Tchecoslováquia, fazendo esse curso e aí ficamos com a 

nossa permanência garantida. Nós tínhamos casa, comida e uma pequena ajuda de custo 

para transporte, cigarro, coisa pequena, uma vida bem simples, regrada, que não 

permitia nada de excesso, absolutamente. Tudo controlado, rigorosamente controlado 

para que a gente pudesse permanecer lá e aproveitar esse curso de sindicalismo que eles 

nos proporcionaram.  
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 Ainda durante esse curso deu o ensejo para surgir empregos. Alguns foram 

convidados, como eu. Eu fui convidado para trabalhar na rádio da Alemanha, da 

Alemanha oriental, com um programa especial. Todo mundo socialista, em cada país, as 

rádios oficiais, são todas rádios oficiais, elas têm programas em vários idiomas. E em 

português, por exemplo. Então, na Alemanha, em Berlin, estava faltando um brasileiro, 

que eles estavam querendo convidar para trabalhar na rádio de Berlin. Então, eu cheguei 

a ser convidado. Mas eu tinha um propósito firme: assim que acabar o curso eu quero 

voltar para o Brasil, dê no que der, eu quero voltar para o Brasil. E, de fato, eu não 

aceitei. Logo que terminou o curso eu tratei de todas as (ininteligível) para voltar para o 

Brasil e não fui trabalhar na Alemanha, que era um contrato de quatro anos como 

locutor num programa especial, em português, para o Brasil.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quando e como se deu o 

retorno do senhor para o Brasil? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Deu-se exatamente no término do 

curso, em janeiro de 1965. Então eu vim, claro, sob a proteção da FSM. Eu tive um 

documento, porque meu passaporte foi apreendido; é até uma história um pouco 

rocambolesca, mas é uma história que aconteceu.  

Tive que sair de Praga e viajar com um documento que eles chamam de “apátrida”, por 

eu não ter passaporte. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, dá um 

documento especial para aquele cidadão que o governo dele se recusa a reconhecê-lo 

como natural desse país. E eu fui recusado a ser reconhecido como Brasileiro. Então, o 

que aconteceu: a ONU me deu um documento, que se chama um documento de 

“apátrida”, para você poder transitar. E lá eu recebi esse documento e vim. E não 

desembarquei diretamente no Brasil, fui desembarcar em Buenos Aires, na Argentina.  
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E de Buenos Aires, a central sindical argentina me trouxe para o Uruguai, também 

clandestino. E aí, do Uruguai, foi mais fácil eu atravessar a fronteira e vir para o Brasil, 

ainda como clandestino.  

Mas quando eu cheguei em São Paulo, descobri que já não estava sendo procurado para 

ser preso. Eu já estava numa liberdade condicional decretada pela Justiça Militar. Então 

eu me apresentei à Justiça e fiquei sob liberdade vigiada. Quer dizer, tinha que me 

recolher cedo em casa, aquela história toda... Não podia viajar para parte alguma sem 

consentimento do juiz e constantemente tinha que me apresentar à Justiça para o que 

eles chamavam de um laudo de reconhecimento, de obrigação, condicionado àquela 

sentença de liberdade vigiada.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Após, o senhor voltou a 

trabalhar na Companhia Docas? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Não, aí eu já tinha perdido a questão. 

A Companhia Docas entrou com a questão na justiça do trabalho nos considerando, 

todos os dirigentes do sindicato, todos foragidos. Então o meu processo foi talvez o 

primeiro, porque eu fui o único do meu sindicato que fui para o exterior, então todo 

mundo ficou sabendo, não só aqui no sindicato; na cidade todo mundo soube. As 

autoridades também souberam disso, tal, “o Barbosa foi para o exterior”, todo mundo 

sabia disso. Então meu processo correu rapidinho, porque estava configurado o 

abandono do emprego, eu tinha me retirado do país.  

 Foi decretado logo aqui na Primeira Instância, na Junta de Conciliação, aqui, 

como abandono, e eu perdi todos os meus direitos. Quando retornei, já não tinha mais o 

emprego garantido. Aliás, nenhum de nós teve o emprego garantido. Só três 

companheiros, depois de muitos anos de luta, finalmente, lá no Superior Tribunal do 

Trabalho, foi considerado legal o processo deles. Foi o José Barbosa Leite Júnior, 
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Arlindo Plaça e o Afonso Neves Guerra, que depois foram reintegrados, voltaram ao 

trabalho mas, muito perseguidos, logo em seguida pediram aposentadoria.  

Os demais todos foram considerados foragidos e perderam o emprego por aquela 

condição de abandono de emprego, que está consolidada na Consolidação das Leis do 

Trabalho.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor não foi 

anistiado, então, pela...? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Não, isso é um aspecto. O aspecto 

trabalhista.  

E no aspecto político, em 1979, foi promulgada a Lei da Anistia pelo presidente João 

Figueiredo. Aí sim. Aí então essa anistia era bem abrangente, então ela cessava todas as 

punições decorrentes do movimento revolucionário de março de 1964.  

Então ela considerava extintas essas punições. Inclusive na área trabalhista também. Na 

área criminal, na área cível e na área trabalhista também. Então tudo aquilo foi, como 

um passe de mágica, não é apagado, foi considerado morto, não poderá mais ser de 

maneira nenhuma revigorado. Então aquelas penalidades que nós sofremos ficaram 

relegadas ao esquecimento. Eles falam até nisso, na Lei da Anistia: “ao esquecimento”. 

Em consequência disso, começou-se a travar uma luta pela reintegração. E aí acabou 

redundando que deu num acordo coletivo e nós fomos novamente reintegrados, à 

semelhança daquele fato ocorrido em 1962, com Leonardo Roitman, Coraliti: foram 

punidos em 1948, numa paralisação de um navio espanhol, Mar Caribe. Não 

descarregaram o navio da Espanha. Então, repetiu-se o fato. Fomos consultados: aqueles 

que queriam retornar, retornaram. E eu fui um deles: realmente retornei ao trabalho.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Alberto, como o 

senhor vê o movimento sindical atualmente? 

 

 

 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Bem, é verdade que diz que a história 

não se repete, e realmente, nesse caso do movimento sindical, nessa análise que venho 

constantemente fazendo, tentando acreditar que isso não está acontecendo, está muito 

diferente de 1964.  

 Em 1964, eu disse que nós estávamos num movimento tão ascendente, tão 

rápido que nós tínhamos formado uma central sindical, que se chamava Comando Geral 

dos Trabalhadores. Qual é a conotação, qual é a distinção que a gente faz desse tempo, 

desses anos, da década de 1960?  

É que o movimento sindical caminhava com o objetivo principal, era a unidade dos 

trabalhadores, por muitos fatores; mas, especialmente, aqueles militantes do Partido 

Comunista tinham uma compreensão muito maior e muito melhor da unidade dos 

trabalhadores, que os demais dirigentes... Isso não significa que outros dirigentes não 

eram competentes.  

Eram competentes, capazes e até muitos deles, que não professavam essa ideologia, 

tinham também, de alguma maneira, essa compreensão. Mas a gente marchava, dada 

essa concepção, esse conceito muito arraigado de muitos dirigentes sindicais de que a 

unidade é a mola mestra da conquista de muitos trabalhadores. Então formamos o 

Comando Geral dos Trabalhadores aqui em Santos e o fórum sindical. Eram entidades 

de caráter horizontal, não legais, não legalizadas, mas que de alguma maneira 

expressavam esse sentimento aqui em Santos.  

Em São Paulo também tinha, também tinha lá a organização horizontal dos sindicatos, e 

no Rio de Janeiro também tinha. Enfim, nas regiões mais avançadas, em Pernambuco, 

Recife; no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.  
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Então se constituíram essas organizações de nível horizontal que congregavam todos 

esses sindicatos e reforçavam a luta dos trabalhadores, conduziam melhor a luta dos 

trabalhadores. 

 Hoje está diferente. Hoje nós temos aí, de cara, que a gente conhece, cinco 

centrais que se intitulam, cada uma delas, representando o pensamento do movimento 

sindical brasileiro. Nós temos a CGT, o Joaquinzão, temos a outra CGT, do Magri, 

temos a CUT, dirigida pelo Jair Maneguelli; temos a USI, que é do presidente aqui da 

federação dos comerciais, Antônio Pereira Magaldi, e temos uma outra confederação, 

que é dirigida por elementos oriundos do PCdoB, da convergência socialista. Aí, de 

cara, eu nomino cinco confederações.  

Veja a diferença: em 1964 nós tínhamos uma e em 1990 nós estamos com cinco 

confederações, cada uma abrangendo um determinado número de sindicatos e que se 

intitulam a mais representativa do movimento sindical brasileiro. Então, há uma 

profunda divisão no movimento operário. Não é no movimento operário, é no 

movimento sindical, movimento de cúpula, nos dirigentes.  

 Por estranho que pareça, o trabalhador na base carrega com ele esse sentimento 

de unidade, é um sentimento nato que o trabalhador logo descobre que, no primeiro 

movimento que ele faz, ele tem que estar unido aos demais companheiros para 

conquistar aquilo que ele está pleiteando junto ao empregador. Então, a unidade é fácil 

de ser identificada e fácil de ser adquirida pelo trabalhador. Infelizmente, dadas aquelas 

divergências, diferenças, dirigentes sindicais que não abdicam dos seus interesses, 

muitas vezes de caráter pessoal, não atentos para o principal, para a razão principal da 

sua existência, a sua luta, que é o direito dos trabalhadores.  

            Então, não abdicando, não querendo se desfazer, aí entra a vaidade pessoal, 

enfim, muitos e muitos interesses, e que são até, no meu ponto de vista, consequência 

do movimento de 1964.  

 Quando eles tentaram o golpe, tinham como objetivo principal arrebentar com o 

movimento sindical brasileiro. O objetivo principal do movimento revolucionário de 

1964 foi atingir principalmente o movimento operário brasileiro.  

            Daí as centenas de prisões de companheiros em todos os cantos do país, que 

foram presos, muitos torturados e outros até desapareceram como alvo principal desse 
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Golpe Militar de 1964. Então o movimento ficou arrebentado. Estava, como disse, num 

movimento ascendente, progressivo. Esse movimento militar de 1964 arrebentou. 

Arrebentou com tudo: desfez-se. Atingiu duramente uma grande parte das entidades 

sindicais brasileiras, prendendo gente, interferindo, intervindo, fazendo intervenção, 

colocando gente em juntas provisórias em direções sindicais.  

 Aqui em Santos, dezenas de sindicatos sofreram intervenção e isso prova que 

eles tinham como objetivo principal aniquilar com o movimento sindical brasileiro. 

Então, na minha ideia, as dificuldades que hoje se apresentam, dentre elas, para mim, a 

razão fundamental foi essa aí. E que está difícil agora de se reorganizar, reconstituir. 

Mas uma das tarefas principais, se não a principal, daqueles que ainda estão aí no 

movimento, que viveram 1964, continua sendo essa: a procura incessante da unidade 

dos trabalhadores. E sei lá, daqui a pouco nós estaremos fazendo 30 anos.  

Em 1994 estaremos fazendo 30 anos do Golpe e eu calculo aí de repente mais uns 10 

anos que nós vamos viver até conseguir botar coisas boas, pensamentos bons, 

consciência importante, incessante, interessante na cabeça de cada dirigente sindical, 

que a importância fundamental é a hegemonia dessa e daquela tendência, até diria 

política dentro do movimento sindical; mas sim, acima das tendências políticas está o 

interesse maior que é o interesse do trabalhador. Acima de interesses partidários, 

político-partidários, está o interesse da classe trabalhadora.  

 Quando eles se conscientizarem e tiverem essa consciência de que acima de 

todas essas questões pessoais, particulares e político-partidárias, quando isso realmente 

estiver em segunda condição, em segundo plano, então nós teremos certeza de que aí 

vamos chegar àquela unidade desejada pelos trabalhadores como uma entidade única 

representando todo o movimento operário brasileiro.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Alberto, o senhor 

gostaria de fazer mais alguma colocação, acrescentar mais alguma coisa ao seu 

depoimento? 
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 O SR. ALBERTO PIRES BARBOSA – Eu queria lhe congratular, no caso 

aqui, com a prefeitura municipal de Santos, a secretaria da Cultura, através do 

secretário, o companheiro Reinaldo Martins e da sua assessoria, e que em boa hora, em 

congresso que nós estivemos, algum tempo atrás, viesse finalmente a se concretizar esse 

resgate da memória sindical de nossa cidade.  

Era uma falha que não tinha como a gente avaliar, deixar de se reconhecer, porque 

Santos, como a cidade distinguida como a campeã do sindicalismo brasileiro, em alguns 

momentos denominada, até, “a cidade vermelha”, ou a “Barcelona”, na Espanha, ou a 

“pequena Moscou”, entre outros tantos epítetos.  

Santos, pela sua projeção nacional e internacional estava devendo esse resgate da 

memória sindical santista e, por que não dizer, paulista e brasileira. (Ininteligível) meus 

agradecimentos e oxalá isto chegue, como tenho certeza que chegará, ao Brasil inteiro. 

Vamos ter daqui pra frente um acervo na memória aqui da cidade de Santos, que estava 

faltando, entre tantos outros, o acervo sindical da nossa cidade, um dos principais 

acervos, não só de Santos, mas de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado.  

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Alberto, nosso 

agradecimento pelo seu depoimento. Muito obrigada.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Guarnieri, quando 

e onde o senhor iniciou suas atividades profissionais? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Eu iniciei minhas atividades profissionais 

em 1940, no Banco de São Paulo, em São Paulo.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que motivou sua vinda 

para Santos? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – A minha vinda para Santos eu atribuo a uma 

participação no movimento grevista de reivindicação por melhores salários.  

Em São Paulo eu participei de uma greve, aliás, em duas greves, em São Paulo. Uma 

específica, dos funcionários do Banco de São Paulo, e uma outra de caráter geral, em 

que reivindicávamos o salário profissional para os bancários. Isso no tempo do marechal 

Dutra, em que as greves eram proibidas e existia o Decreto-Lei 9.070, que condicionava 

todas as soluções trabalhistas à Justiça do Trabalho. E os bancários de São Paulo 

derrubaram esse decreto fazendo essa greve em plena ditadura.   
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – No Sindicato dos 

Bancários que cargo o senhor exerceu? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Eu fui presidente do Sindicato dos 

Bancários desde 1953 até o ano de 1964, quando fui cassado pela chamada Revolução 

de 1964.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que o levou a se filiar 

ao PTB? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Era a identidade entre o sindicalismo e o 

PTB, que defendia as reivindicações dos trabalhadores e dava prioridade à participação 

dos sindicatos em suas fileiras. Eu fui convidado a ingressar no PTB para disputar uma 

cadeira de vereador e aceitei. Todavia, não fui bem sucedido porque fui impugnado na 

ocasião. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E por que essa 

impugnação? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – A impugnação pela participação em 

movimentos grevistas, pelas manifestações de cunho ideológico, como, por exemplo, a 
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favor da paz mundial, contra o emprego da bomba atômica... Então tudo isso serviu de 

base para a impugnação da minha candidatura. E eu nunca tive vez, nem no PTB nem 

em outros partidos.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor iniciou suas 

atividades profissionais na década de 1940. Como era o movimento sindical nessa fase? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Era um movimento muito tímido devido à 

ditadura Vargas e às subsequentes através de mascaradas de democracia, do marechal 

Dutra... Um sindicalismo muito medroso, muito apático.  

E eu mesmo, quando vim de São Paulo pra cá, quer dizer, em São Paulo já nós tivemos 

que enfrentar uma intervenção no Sindicato dos Bancários em que eu apareci e comecei 

a ser prestigiado pelos colegas de outros bancos. E com a minha transferência pra 

Santos, encontramos aqui em Santos a mesma situação de São Paulo: o sindicato daqui 

também sob intervenção.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Guarnieri, em 

1951 o Sindicato dos Bancários foi fechado. Por que, exatamente? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Nessa ocasião, 1951, os bancários 

pleiteavam aumento de salários, e então houve assembleias nos sindicatos de São Paulo, 

nos sindicatos do Interior e em Santos havia um presidente mas era mascarado de 
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presidente, porque ele não havia permitido a participação de uma outra chapa de 

oposição e acabou concorrendo como chapa única.  

E fazia o jogo da intervenção: ele fechou a sede do sindicato impedindo a reunião dos 

bancários que para lá se dirigiam a fim de apoiar o movimento de São Paulo, que já 

nessa altura já havia greve geral em São Paulo e foram surpreendidos pela polícia 

marítima, que saiu no encalço dos bancários que estavam ali reunidos na rua 15 de 

Novembro, na porta do sindicato e providencialmente nós havíamos arrumado a sede de 

um partido político; na ocasião, era o PTN, que nos abrigou e permitiu que fizéssemos a 

nossa reunião lá na sede do partido.  

E nessa ocasião, quem arrumou o salão do partido foi o ex-prefeito de Santos, Oswaldo 

Justus, na ocasião, era bancário e conseguiu esse local para a reunião, evitando assim 

que os bancários fossem massacrados pela polícia marítima.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Existia boa 

conscientização em nível de base na categoria dos bancários? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Essa conscientização não havia assim em 

grau profundo. Havia alguns elementos que se interessavam em fazer essas 

organizações de base, mas como eles tinham receio inclusive da direção sindical, na 

época, que indicava seus nomes à polícia marítima e seus nomes à delegacia de ordem 

política e social, comprometendo assim sua integridade física, o seu bem-estar familiar, 

muitos se afastavam dos sindicatos e tinham pavor, era como se falasse do diabo. 

Preferiam ver o diabo do que participar do sindicato. Tinham medo do presidente, medo 

dos elementos que se diziam diretores do sindicato.   
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A categoria dos bancários 

era consciente, era bastante ativa com relação aos movimentos reivindicatórios? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Depois que eu participei da primeira eleição 

no sindicato e fui eleito, encontrei o sindicato com apenas 200 associados. Para uma 

categoria que tinha mais de 1800 bancários, esse número era bastante inexpressivo e 

indicava justamente o temor que a categoria tinha em relação ao sindicato.  

Então, foi um trabalho insano, cansativo, trabalho de catequese que nós tivemos que 

desenvolver à frente do sindicato, nos locais de trabalho, no sentido de ganhar a 

categoria para os movimentos de reivindicação. E isto foi conquistado, graças a deus, 

graças ao nosso trabalho. Pouco a pouco nós fomos ganhando a confiança da classe, 

inclusive de gerentes de banco, contadores, que tinham pavor de participar do sindicato. 

Eles se tornaram associados do sindicato e passaram a prestigiar os movimentos da 

categoria.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve  uma comissão de 

moças que foram presas pelo departamento de ordem política e social. O porquê dessa 

prisão e qual foi sua mediação na questão? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Esse fato aconteceu em 1951, quando 

justamente a sede do sindicato de Santos foi fechada e os bancários de São Paulo 

haviam se declarado em greve geral. Veio uma comissão de moças fazer uma campanha 

de finanças em Santos, angariando fundos para a sustentação do movimento. E elas 

foram denunciadas justamente pelo presidente da época à ordem política e social, que 

imediatamente as aprisionou.  
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E eu nessa época fui informado do fato e procurei a mediação do vereador Artur (nome 

ininteligível). Na ocasião ele era do Partido Democrata Cristão, e ele se comprometeu a 

dar apoio para a libertação das moças. E eu havia combinado com ele que iria até a 

delegacia de ordem política e social e caso eu não retornasse a uma determinada hora 

isso deixaria evidente que eu também estaria preso.  

Então, eu havia pedido ajuda dele para intervir no caso. E o que aconteceu é que ele 

também foi chamado e ficou detido no DOPS, inexplicavelmente também.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que foi sua 

mediação junto ao pessoal da CMTC numa grande greve e que consequências teve isso? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Essa greve do pessoal do CMTC, na época, 

Companhia Municipal de Transportes Coletivos, deu-se pelo seguinte: na ocasião eu era 

membro do Fórum Sindical de Debates e exercia a presidência do fórum na ocasião e 

recebi uma comissão do fórum de trabalhadores do CMTC, do sindicato, autorizados 

pela respectiva assembleia, pleiteando o apoio do fórum sindical de debates.  

E essa nossa organização tinha por escopo, por principio, submeter à aprovação dos 

demais sindicatos qualquer solicitação de apoio que fosse feita por um membro, porque 

eram considerados membros do fórum todos os sindicatos, todos os presidentes. Então, 

desde que um sindicato pedisse o apoio do fórum, cabia ao presidente então convocar 

todos os sindicatos e submeter à aprovação o apoio ou não às reivindicações.  

 Como era de praxe no fórum analisar todas as reivindicações, na ocasião nós 

analisamos e achamos justa a reivindicação dos trabalhadores do CMTC e resolvemos 

apoiar, inclusive designando uma comissão de mediação junto à prefeitura municipal 

porque já haviam entrado em atrito o prefeito e o sindicato do CMTC.  

Quer dizer, as reuniões, as negociações estavam suspensas, haviam sido interrompidas. 

E o prefeito da época era o José Gomes, e já não recebia mais a comissão. Então nós 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



7 
 

entendemos que o fórum deveria nesse caso agir e procurar uma aproximação com o 

prefeito. Essa tentativa foi feita mas o fórum, quer dizer, nós do fórum fomos 

surpreendidos por uma reunião no gabinete do prefeito, patrocinada pelo... Parece que 

na época seria o Lions Clube, o Rotary Clube, enfim, as organizações da sociedade que 

resultaram em provocação aos elementos do fórum, resultaram em rompimento de 

relações entre o sindicalismo e o prefeito, que na época era o senhor José Gomes.  

E foi determinado então pelos trabalhadores uma greve geral, no mesmo dia, que seria 

eclodida à meia noite daquele dia. E umas duas horas antes nós fomos procurados para 

uma reunião na superintendência da companhia, onde haveria um debate com o 

superintendente afim de encontrarmos uma solução. Esse debate houve, a solução foi 

encontrada e foi fiador dessa solução o chefe de gabinete do prefeito, o jornalista, na 

época, Juarez Bahia. 

 Acontece que na saída da superintendência nós fomos surpreendidos pela 

polícia, inclusive eu, que havia ido até a sede do Sindicato dos Bancários, onde havia 

uma reunião que hipotecaria apoio a esse movimento. Eu fui preso, inexplicavelmente, 

após essa reunião. E a greve houve. A greve sucedeu. E aí já tomou posse então uma 

outra reivindicação: enquanto eu não fosse libertado também os trabalhadores não 

voltariam ao trabalho.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve uma greve dos 

bancários em 1956 que parece que mereceu bastante destaque. Como foi esse 

movimento grevista? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Em 1956 nós tivemos um movimento mais 

ou menos tranquilo, em 1956. Tivemos um movimento tranquilo, tivemos acordos com 

os banqueiros. De 1951, foi a última greve dos bancários, na ocasião, dali em diante, de 

1953 em diante, nós realizamos sempre acordos com os banqueiros, quer dizer, acordos 

pacíficos, tranquilos e sempre vantajosos para a categoria e que nós viemos 
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conquistando melhorias para a categoria, como salário mínimo profissional, pagamento 

de horas extras para os empregados comissionados nos postos de chefia e gerência. 

Tudo tranquilo.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quais foram as principais 

conquistas da sua categoria até 1964? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Eu considero a maior conquista nossa o 

horário de seis horas para a categoria. Depois do horário de seis horas, eu incluo 

aposentadoria por tempo de serviço, porque ela foi uma luta que terminou no congresso 

nacional com uma lei específica para os bancários, introduzindo aposentadoria por 

tempo de serviço: aos 30 anos de serviço com 80% e aos 35 anos, integral, embora 

houvesse um fator condicionante que era o da idade, aos 55 anos.  

Mas como se tratava de uma ponta de lança – nós assim entendíamos – para depois ser 

estendido às demais categorias esses benefícios, porque ninguém tinha essa 

aposentadoria por tempo de serviço.  

Então os bancários, na época, era a única categoria em condições de alcançar esse 

objetivo através da demonstração da capacidade financeira dos Institutos dos Bancários 

em poder arcar com esse novo tipo de benefício. Os demais Institutos se consideravam 

falidos, sem condições de proporcionar tal vantagem aos segurados.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Até 1964 nós tivemos 

diversas greves de solidariedade em Santos. Como ver tais movimentos? 
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 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Dentro da minha formação sindicalista, 

sempre entendi a greve de solidariedade como uma necessidade vital em favor das 

categorias de pequena expressão, porque somente as categorias com poder de pressão, 

numerosas e batalhadoras, bem conscientizadas, é que conseguiam conquistar vantagens 

para os seus membros. E as de menor expressão, como tintureiros, enfermeiros...  

A greve de enfermeiros, por exemplo, só tive notícia de uma, em toda a minha história 

de sindicalista. Então, em favor dessas categorias é que a gente entendia necessário 

fazer uma greve de apoio, de solidariedade, dentro da justeza da reivindicação, dentro 

do princípio de que aquilo que era bom pra mim também era bom pra eles.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como foi a sua 

participação na memorável greve do Moinho Paulista?  

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Na greve do Moinho Paulista também tive 

oportunidade de participar e, lembro-me, foi uma greve total aqui em Santos. Para 

surpresa minha, nós conseguimos paralisar todas as atividades em Santos, desde o 

transporte coletivos, dos bondes, até os carros de praça. Os motoristas profissionais se 

mostraram solidários a nós e boates, restaurantes...  

Até a faixa lá do cais que tem aquelas boates El Moroco, Night and Day, todas essas 

boates nós conseguimos fechar, sem violência, apenas conversando com o gerente, com 

os proprietários... E conseguimos adesão até das bailarinas que gritavam: “Pelo menos 

hoje eu vou descansar”. Era até divertido: “Pelo menos hoje eu vou descansar”. E foi 

uma greve pacífica, lembro-me bem aqui. E com um detalhe muito importante: numa 

assembleia numerosa, deveria ter umas cinco mil pessoas. O prefeito da época, Ciro 

Fernandes Lopes, entregou-nos simbolicamente a chave da cidade.  
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Lembro-me: ele disse até que ele confiava nos dirigentes sindicais de Santos e entregava 

a chave da cidade para que nós pudéssemos realizar o nosso movimento tranquilos, sem 

depredações aos prédios municipais, estaduais e federais. E foi o que aconteceu: uma 

greve tranquila. 

 Culminou depois com uma reunião no ministério do Trabalho em que nós 

pleiteávamos que o governo obrigasse o Moinho Paulista indenizasse os funcionários 

que haviam sido transferidos (ininteligível) para o Paraná, cerca de 60 velhinhos na 

faixa de 60 a 70 anos, quase no fim da vida, estavam sendo transferidos para o Paraná 

onde o frio é violento e se fossem para lá iriam morrer de frio.  

A transferência deles, não restava dúvida, era um expediente muito baixo lançado pela 

direção da empresa para se desfazer dos empregados estáveis. Mas nós conseguimos 

fazer valer o estatuto da estabilidade.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi preso 

durante a greve dos enfermeiros de 1963. O que provocou essa prisão? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Eu disse há pouco que a gente nunca tinha 

visto uma greve de enfermeiros. Essa parece-me que foi a primeira, até. E eu tinha 

reivindicações dos bancários para tratar com o ministro do Trabalho, na época.  

Eu retornava de um congresso de bancários realizado no Rio Grande do Sul, em Porto 

Alegre, precisamente, e soube da presença do ministro. Então, aproveitei a oportunidade 

para levar a ele a posição dos bancários que estavam em pé de greve também.  

Então seria um incentivo para pedir a mediação do ministro para a solução dos 

problemas dos bancários. Independente disso o sindicato já havia manifestado sua 

solidariedade aos enfermeiros através de uma assembleia realizada oficialmente.  
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 E eu fui à reunião, aguardando a presença do ministro, que foi detido, inclusive, 

na Santa Casa; foi destratado na Santa Casa pelo provedor da época e ele se dirigiu mais 

tarde para a sede do Sindicato dos Bancários Operários Portuários, onde os enfermeiros 

estava reunidos, e eu me encontrava lá também. Foi quando a polícia interviu jogando 

bombas de gás lacrimogêneo, exigindo a saída do pessoal que estava lá dentro e para 

prender as pessoas estranhas. E eu fui identificado como elemento estranho e fui preso 

juntamente com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Fiquei mais uma semana na 

prisão.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Uma das bandeiras da 

sua gestão frente ao Sindicato dos Bancários foi a questão habitacional. Como que ela 

foi tratada? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Tão logo assumi a presidência do Sindicato 

eu me preocupei com o problema habitacional, já prevendo no futuro a situação difícil 

em que os trabalhadores se encontrariam. Nós temos o Instituto dos Bancários que 

oferecia, eventualmente, empréstimos para aquisição de casa própria, essa coisa toda. E 

eu pleiteei então, junto ao Instituto, a construção de um prédio de apartamentos aqui em 

Santos, porque o Instituto já havia adquirido um terreno ali na avenida Siqueira 

Campos, na primeira quadra da praia, quase esquina com Epitácio Pessoa. Então eu 

pleiteei a construção de um prédio de apartamentos.  

 Fui ao Rio de Janeiro para me avistar com o presidente do Instituto e fui 

surpreendido, porque ele também estava dependendo do apoio dos presidentes do 

sindicato para permanecer no cargo de presidente do Instituto.  

Então, eu fiz praticamente uma barganha com ele: se ele aprovasse imediatamente o 

nosso projeto para construção do edifício, eu não teria dúvidas em apoiá-lo a 

permanecer à frente do Instituto dos Bancários.  
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Dentro dessa proposição fomos ao ministro do Trabalho, que na época era o Dr. João 

Goulart. E a primeira coisa que ele perguntou: se eu queria tirar o presidente do 

Instituto. Falou: “O senhor quem é?”, “eu sou o presidente do Sindicato dos Bancários 

de Santos”. “O senhor quer tirar o presidente do Instituto? Tiramos hoje mesmo”. Eu 

falei: “Não, vim aqui pedir pra ele ficar”. Então ele disse: “Mas por que o senhor quer 

que ele fique?”; “Porque ele assumiu um compromisso agora de construir um prédio 

para os bancários de Santos, e nós não temos nada lá, o Instituto não fez nada até hoje”. 

Então ele disse: “Bom, se a intenção é essa, se o motivo é esse, então o senhor tem 

razão de sobra para apoiá-lo. Mas tem uma coisa: se ele não der início à obra, o senhor 

vem aqui que eu o afastarei imediatamente”. Mas não foi preciso afastá-lo porque as 

obras tiveram início dentro do cronograma acertado.  

 Quando eu voltei à sede do Instituto, já estava lá um arquiteto para fazer o 

projeto. Eu assisti à assinatura do compromisso, fiz questão de que fosse assinado 

naquele mesmo dia para eu voltar e dizer alguma coisa pra minha categoria. E o prédio 

foi construído. E teve outros também.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor pertenceu à 

direção do Fórum Sindical de Debates. Como é que o senhor via a ação dessa 

intersindical em Santos junto ao movimento sindical? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – O fórum foi criado assim como uma 

sociedade que reunia os presidentes dos sindicatos, porque na época toda tentativa de se 

criar uma central sindical, uma CGT, como eles chamavam na época – Confederação 

Geral dos Trabalhadores – sempre era impugnada por aqueles que viam nessa reunião a 

unidade perigosa dos trabalhadores, que seria um movimento de muita pressão junto ao 

empresariado, junto ao governo, na obtenção das suas reivindicações. Então a saída que 

nós encontramos foi organizar essa sociedade de caráter civil, Fórum Sindical de 

Debates.  
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 Na época ele fez um trabalho muito bonito, inclusive ganhando a confiança de 

autoridades municipais, de autoridades governamentais, e servindo de elemento de 

composição para os diálogos, para os atritos entre trabalhadores e empresários.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como foi a questão do 

excedente do ICM, que o então prefeito Silvio Fernandes Lopes pediu ajuda ao 

movimento sindical para cobrá-lo de Jânio? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – O Silvio Fernandes Lopes quando candidato 

a prefeito de Santos fez uma campanha toda lastreada em obras a favor dos 

trabalhadores, saneamento, calçamento de avenidas... E depois ele se defrontou com a 

realidade: faltava o numerário suficiente, porque o governo estadual não pagava as cotas 

do excedente do ICM arrecadadas no município. Conforme lei, ele deveria recolher o 

excedente para o município. Na época o governador era o Jânio Quadros e, a exemplo 

de outros governadores também fazia uma discriminação política, embora não 

admitisse, mas fazia discriminação política: ele era do PTC, o Silvio Fernandes Lopes 

era do PSP. Então ele não queria que o PSP ganhasse terreno em Santos com a 

realização dessas obras.  

 E o Silvio então se voltou para os sindicatos e pediu apoio. Inclusive tivemos 

uma reunião no gabinete dele em que eram visíveis as lágrimas nos seus olhos. Isso 

comoveu bastante a direção sindical. E eu na época então convoquei uma reunião do 

fórum para discutir esse apoio ao prefeito municipal. E foi tirada uma comissão para se 

entender com o governador Jânio Quadros. Nós tivemos uma reunião com o governador 

Jânio Quadros e nesse primeiro encontro ele disse que não daria um tostão para o 

município de Santos, para o Silvio. Enquanto o Silvio estivesse aqui ele não daria 

nenhum tostão. Ele já havia percebido a manobra política do Silvio Fernandes Lopes 

convocando os sindicatos, então ele disse que não daria um tostão. Aí eu ponderei que 

não se tratava de fazer política, mas sim realizar as obras necessárias para o município.  
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 Então ele determinou que fosse feito um estudo junto ao secretário Carvalho 

Pinto. E nós tivemos com o Carvalho Pinto e foi feita uma minuta de acordo com a qual 

o Estado pagaria metade da dívida para o município e devolvendo para o município 

também serviços como esgoto, para ficar sob a responsabilidade do município. E essa 

minuta de acordo seria homologada pela Câmara dos Vereadores de Santos e pela 

Assembleia Legislativa de São Paulo.  

 Acontece que o Jânio Quadros não mandou para a assembleia e a câmara de 

Santos referendou esse acordo. Aí houve uma nova viagem da comissão de sindicalistas 

para São Paulo para reivindicar o pagamento. E infelizmente houve um acidente na 

Represa de Guarapiranga: o carro caiu dentro da represa e na ocasião faleceu o 

sindicalista João Gonçalves Neto e Francisco Pedro dos Reis. Francisco Pedro dos Reis 

tem uma rua em sua homenagem, lá perto do Cemitério da Filosofia. E João de Moraes 

Chaves conseguiu se salvar. Eu me lembro então que visitando o João de Moraes 

Chaves na Beneficência Portuguesa, aí apareceu também o candidato a governador 

Carvalho Pinto. E ele solenemente prometeu que um dos seus primeiros atos, se eleito 

governador, o pagamento da dívida para o município de Santos. Fato esse que 

aconteceu.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor parece que 

chegou a enfrentar problemas quando de sua posse no Sindicato dos Bancários. Por 

quê? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Quando eu fui eleito não foi fácil tomar 

posse. Tive que lutar pela minha posse. A gente pensava que uma vez eleito estaria tudo 

resolvido, seria dada a posse tranquilamente. Mas não houve a posse: eu tive que lutar, 

tive que pedir apoio aos outros sindicatos, manifestações junto ao ministério do 

trabalho, telegramas dos elementos da categoria pedindo que fosse marcada a minha 

posse. E aí eu fiquei sabendo casualmente que havia um recurso quanto à minha posse. 
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Eu fui até o delegado do trabalho de São Paulo e reclamei lá quando seria minha posse, 

afinal, tinha sido eleito. E o delegado me explicou então que havia um recurso. E eu me 

surpreendi: “só agora o senhor me comunica que existe esse recurso? Eu já teria 

apresentado a minha defesa”. E ele disse: “ah, mas isso é assim mesmo, isso é recurso 

administrativo, não sei o quê”.  

 Então eu tive que identificar o autor do recurso e convencê-lo a retirar o recurso 

que havia contra minha posse. E ele me explicou que ele havia feito isso sob injunção 

do ex-presidente do sindicato, na ocasião, que temia que eu fosse fazer uma devassa no 

sindicato, nas finanças do sindicato e parece que ele teria sido favorecido por algum tipo 

de favor. Então ele disse que iria fazer realmente a devassa. E aqueles que estivessem 

errados seriam punidos. Mas ele assinou a retirada do recurso, o que facilitou a minha 

posse. E sob a interferência também do ministro do Trabalho, na época o Dr. João 

Goulart.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor viu a 

evolução do movimento sindical na década de 1950 e início da década de 1960? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – De 1950 a 1960 o movimento sindical 

cresceu. Até então, o afastamento do sindicato era notório. As categorias tinham receio 

de participar como associados dos sindicatos. Bastava o empregador receber uma 

comunicação do sindicato para descontar a mensalidade em folha de pagamento que 

esse empregado já era demitido sumariamente. Mas, com todos esses contratempos, o 

sindicalismo cresceu bastante. Em 1950, até 1961, 1963, estava no auge o sindicalismo. 

Os líderes sindicais da época eram destemidos, combativos, sem violência; e eram 

respeitados, até.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês dirigentes 

sindicais, em 1962, 1963, 1964, vocês não temiam algum golpe?  

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Nós tínhamos um receio ou pressentíamos 

que algo estava para acontecer, mas nem por isso nós abdicávamos do direito de 

reivindicar. E quando os dirigentes supunham a oportunidade do momento político para 

reivindicar, às vezes não era. Às vezes nos bastidores as coisas estavam bem diferentes. 

Quando se supunha, por exemplo, que por ser o João Goulart o presidente da República, 

então tudo se tornaria mais fácil, é que estava ao tudo contrário: era tudo mais difícil. E 

justamente contra a liderança do João Goulart é que surgiram os militares. Desde a 

queda do Jânio Quadros.  

 Jânio Quadros, por exemplo, quando foi eleito presidente, subiu como um líder 

popular. Então nós trabalhadores julgávamos que por estar lá o Jânio Quadros, tudo se 

tornaria mais fácil. Era o contrário: tudo ficou mais difícil. Inclusive o Jânio Quadros, 

que, por exemplo, quando candidato a vereador, candidato a deputado, quando ele 

defendia os movimentos grevistas, na Presidência da República, a primeira greve que 

ele enfrentou no porto ele pediu que os trabalhadores desistissem de fazê-la, que não era 

o momento político oportuno. E o momento oportuno para o trabalhador não é o 

momento político, é o momento que ele está necessitado, que ele está passando 

necessidade, está passando fome, está passando privações. Este é o momento oportuno 

pra se fazer a greve, e não o momento político.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Jânio é considerado um 

democrata pelo movimento sindical. Ele deveria ter resistido mais em 1964? 
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 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Na minha opinião eu acho que sim. Eu até 

fiquei decepcionado por ele não ter resistido. Agora, dentro da preocupação dele de 

evitar derramamento de sangue... Também ninguém queria o derramamento de sangue, 

ninguém queria o confronto, mas deveria ter esboçado uma pequena resistência, pelo 

menos. Do jeito que ele saiu foi até confundido como covarde. Agora, só ele pode 

explicar as suas razões. E ele levou-as para o túmulo, né? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como aconteceu a sua 

prisão em 1964, senhor Guarnieri? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – A minha prisão em 1964 foi até 

rocambolesca, porque eu, minha índole pacífica, que voltava de uma viagem de férias a 

Poços de Caldas, fui surpreendido com a revolução, com o Golpe, melhor dito: com o 

Golpe, e tive que ficar (ininteligível) em casa de parentes mais ou menos uma semana e 

depois me retirar de Santos para evitar minha prisão imediata. Eu já sabia que estavam à 

minha procura; o sindicato estava vigiado, cercado.  

Mas eu consegui sair de Santos com minha patroa e fomos para São Paulo, onde 

também ficamos em casa de parentes. E de lá fui para Campinas, onde também fiquei 

em casa de parentes e acabei aproveitando a situação para me internar no Instituto 

Penido Burnier, onde me submeti a uma operação e também serviu como justificativa 

para que eu não perdesse o emprego, porque logo em seguida eu pedi uma licença, 

atestado médico junto ao banco e assim quebrei aquela oportunidade que teve o 

empregador de me despedir sumariamente por estar ausente há mais de 30 dias. 

 E aí depois eu retornei a Santos. Retornei a Santos e deixei minha esposa no 

apartamento e ela foi a primeira a ser presa, como refém.  

E eu fui trabalhar normalmente, no banco, onde permaneci até a hora da minha prisão, 

mais ou menos 16h30, 17h.  
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Minha esposa informara que eu estava no banco e o delegado não acreditava, achava 

que eu estava na China, na Rússia, em qualquer lugar assim, menos em Santos. E mais 

ou menos às 17h eu fui preso. Aí cheguei na cadeia pública ali na rua São Francisco e 

fui informado que minha esposa estava lá.  

Eu pedi ao delegado que a soltasse, porque ela era uma inocente, o político era eu, não 

era ela. Aí eu fui atendido: ele dispensou minha esposa e eu fiz uma outra exigência 

também: que os presos que estavam ali na triagem, uma cela de cimento, e eles estavam 

dormindo sobre folhas de jornal, que eles fossem transferidos para uma cela especial, de 

acordo com a lei, porque os políticos tinham direito a uma prisão especial.  

Então, eles e eu também fomos encaminhados para o 4º andar, uma sala que eles 

improvisaram lá para os políticos. Então, num espaço de 20 metros, mais ou menos, 

tinha umas 60 pessoas. E já no outro espaço, de mais ou menos uns 20 e poucos metros 

também, já tinha mais umas 80 pessoas. Então tinha uns 140 presos na ocasião. E lá 

ficamos.  

 Eu fiquei dois meses no presídio e de lá fui removido para o navio Raul Soares, 

onde fiquei mais quatro meses.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que foi esse 

período em que o senhor esteve no Raul Soares? Foi aproximadamente quatro meses, 

né? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Quatro meses, aproximadamente quatro 

meses. Eu fui um dos últimos a sair, porque o comandante do navio achava que eu era 

muito perigoso. E apesar de eu ter três habeas corpus eles não me soltaram. Nem a mim 

nem ao Waldemar Neves Guerra, nem o Afonso Neves Guerra, nem o Garcia... 

Inclusive isso determinou a ida da minha esposa ao Rio de Janeiro, levando um recurso 

perpetrado pelo advogado, Dr. José Gomes da Silva, junto ao Tribunal Militar.  
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E ela foi recebida no Rio e conversou com o presidente Mourão Filho. Explicou a 

situação em Santos, detalhou a situação em Santos, que o capitão dos Portos Julio 

(ininteligível) Heimbach não atendia às ordens dos juízes de Santos, que ele tachava de 

“juizinhos”, e o Mourão Filho disse que ela voltasse a Santos, e que ao chegar aqui eu 

estaria em liberdade, inclusive os demais presos políticos.  

 E o que aconteceu: todos foram libertados, mas ela sofreu um acidente na altura 

de São José dos Campos, com a perda parcial da gengiva superior. Teve afundamento 

de quatro dentes. Essa foi a lembrança que ela teve da participação no movimento 

sindical.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Após 1964 o senhor 

reassumiu suas atividades profissionais?  

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Após 1964, após ser libertado da prisão, eu 

reassumi minhas funções normalmente no banco, não houve impedimento nenhum para 

a continuidade da minha prestação de serviço.  

Apesar de ter sido surpreendido outra vez.  

Fazia três dias que eu tinha sido libertado e fui preso outra vez.  

Compareceu lá um investigador dizendo que eu estava preso. “Saí do navio e agora 

estou preso? Fiquei quatro meses lá?”. E o caso era o seguinte: havia uma ordem de 

captura contra mim e que não havia sido cumprida, então tinham que prender para dar 

baixa dessa ordem. Só rindo mesmo.  

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor vê hoje o 

movimento sindical? 
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 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Eu vejo o movimento sindical muito 

diferente daquele da nossa época. Eu acho que ele deveria ser mais combativo, mais 

exigente, mas também vejo algumas dificuldades por causa da divisão de cúpula. Tem 

duas organizações de cúpula: CGT e a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Quer 

dizer, uma não cede para a outra e divergem quanto à orientação e o encaminhamento 

da atividade sindical. No meu ponto de vista, o principal fator para o sucesso numa 

reunião de reivindicação sindical é haver identidade entre a cúpula, os subordinados e os 

associados. Não havendo essa identidade, já está fracassada a reivindicação.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Guarnieri, o 

senhor gostaria de acrescentar mais alguma colocação ao seu depoimento? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – Você me perguntou há pouco sobre a minha 

preocupação com habitação. Então eu consegui aquele prédio lá na Avenida Siqueira 

Campos, mas além desse eu consegui mais dois na mesma avenida. Um, o Edifício Frei 

Galvão, foi destinado ao atendimento dos bancários vítimas dos desabamentos dos 

morros aqui em Santos. Isso na época em que era prefeito Dr. Antônio Feliciano. E 

outro edifício, também na mesma avenida, Edifício Nazaré, também destinado aos 

bancários. E além disso, a preocupação quanto à aquisição de sede própria para o 

sindicato. Eu consegui também comprar a sede atual do Sindicato dos Bancários, ali na 

Rua Riachuelo, número 82. É o sétimo andar para o sindicato. E também o oitavo, o 

nono e o décimo andar para o Instituto dos Bancários, com a preocupação de exercer 

uma fiscalização rigorosa sobre o Instituto quanto ao atendimento dos segurados.  

 Infelizmente, com a mudança da previdência social, com a unificação da 

previdência, esses três andares são ocupados hoje pela administração do INPS, a parte 
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de arrecadação, quando os bancários poderiam ter ali um belo ambulatório médico. São 

três andares ocupados pela administração. Quer dizer, por tudo aquilo que eu lutei, por 

tudo aquilo que eu batalhei, eu acho que hoje foi tudo derrocado, tudo jogado por água 

abaixo. Então eu estou inconformado com essa situação atual.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E a categoria não se 

movimenta no sentido de reverter essa situação? 

 

 

 O SR. ANTONIO GUARNIERI – A categoria não tem com o que refazer essa 

situação. Não tem. Não sei o que há, está apática. Ou talvez porque, eu cito hoje: você 

ingressa no banco pra sair amanhã, não tem aquela preocupação de dar continuidade ao 

seu trabalho no banco. Ela entra pra exercer um bico, como eu também: entrei no banco 

para fazer um tempo e depois poder estudar. Mas não pude estudar porque não tive 

condições de estudar mais, não tinha dinheiro pra frequentar as escolas pagas do setor 

privado. E acabei ficando “só” 33 anos no banco. Porque eu achei que eu tinha que lutar 

pra melhorar minha situação ali, senão como é que era? No fim eu ia me aposentar e 

morrer de fome.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Guarnieri, nossos 

agradecimentos. Muito obrigada pelo seu depoimento.  

 

 

*   *   * 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Domingos, 

quando e onde iniciou sua vida profissional? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Eu trabalho desde garoto. Fui engraxate, fui 

entregador de compras em cerealista, depois entrei na Estrada de Ferro Sorocabana, hoje 

Fepasa. Dali fui para o exército. Passei dois anos e meio no exército, foi no tempo da 

guerra. Quando saí do exército, continuei trabalhando na estrada mas por pouco tempo, 

porque logo em seguida entrei para a estiva, em 1947.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Que cargos de direção 

chegou a ocupar, no Sindicato dos Estivadores? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – De 1957 a 1959, foi conselho fiscal; 1959 a 

1961, fui primeiro secretário. 1961, deixei, não quis concorrer à reeleição porque me 

encontrava realmente cansado. Fui trabalhar de estivador comum. Em 1963, então, 

candidatei-me a presidente e venci as eleições.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor é socialista. O 

que o levou a se identificar com essa ideologia? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Pelo pouco que eu conseguia ler, isso ainda 

mocinho, e com a vivência que eu fui adquirindo, com o passar do tempo, eu cheguei à 

conclusão de que é o melhor regime que tem para se viver.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Já esteve na União 

Soviética. O que motivou sua ida? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Eu fui como representante do Sindicato dos 

Estivadores, indicado pelo presidente de então e aprovado pela assembleia para 

representar o Sindicato no congresso sindical mundial, que se realizou em Moscou.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Dá para o senhor contar 

como é o trabalho do estivador, de uma forma geral? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – O estivador é aquele operário que trabalha nos 

porões dos navios no embarque de carga, na carga que vai ser exportada. Ele faz a 

arrumação da carga com o melhor aproveitamento da praça e, na descarga, funciona o 
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inverso: descarrega a mercadoria que veio do exterior para o porto através de 

(ininteligível), de linga, de redes, enfim, de acordo com a espécie da mercadoria é o 

aparelho que se usa.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor considera o 

Sindicato dos Estivadores corporativista? Por quê? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Eu acho que sim, porque o Sindicato dos 

Estivadores entende que sindicalismo é aquele que tem que ser atuante. E ele não pode 

ficar alheio a essa luta dos trabalhadores.  

Então, ele tem participado de várias campanhas de outras categorias, prestando 

solidariedade. Até a sede tem emprestado para outras categorias se reunirem. Tem 

também uma grande qualidade o Sindicato dos Estivadores, porque tem um colégio e 

esse colégio não é só para filhos de associados, atende filhos de outros trabalhadores. 

Tem o hospital, que é para a comunidade, de modo geral.  

 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A que se deveu a crise na 

estiva, que foi até, aproximadamente, 1956? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Crise, propriamente dita, não aconteceu. O 

que aconteceu de 1951 a 1956 é que o Sindicato estava mal dirigido. Tinha na 
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presidência um cidadão que, Deus tenha a alma dele em bom lugar, que não entendia 

que o Sindicato pudesse, que os associados pudessem impor sua vontade, então o 

presidente que era autoritário, então levou realmente algum tempo, talvez até não tenha 

sido até 1956, eu acho que foi até 1954, fim de 1954, quando nós conseguimos derrubar 

aquele presidente que era autoritário.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O seu relacionamento 

com o presidente de então, Manoel Cabeças, parece que não foi dos melhores desde o 

início. Por quê? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – É interessante porque eu pessoalmente me 

dava bem com ele. Eu me dava tão bem com ele pessoalmente que toda categoria ficou 

admirada porque eu, na ocasião, formei uma chapa para concorrer à eleição, já depois 

da revolução, e convidei o filho do Manoel Cabeças para concorrer comigo. Então, nós 

nos dávamos bem pessoalmente. Politicamente, nós divergíamos demais. E, depois, 

outra coisa: quando eu entrei na estiva era ele o presidente do sindicato. E eu estava 

com toda a documentação pronta, era, inclusive, um dos primeiros que tinha entregado a 

documentação e fui um dos últimos a ser chamado para entrar na estiva.  

 Então tudo aquilo me aborreceu muito. Quer dizer, ele conseguiu um inimigo 

gratuitamente. Quando eu entrei na estiva fiquei oposição a ele.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Cabeças foi considerado 

pelego e exerceu a presidência do Sindicato por aproximadamente nove anos. Com uma 

oposição composta de pessoas como o senhor, como ele conseguia se manter no cargo? 
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 O SR. DOMINGOS GARCIA – Ele conseguiu... Ele tinha um grupo muito 

grande, um grupo de privilegiados que ele indicava para gozar das regalias da estiva, 

porque às vezes os melhores cargos, que davam mais dinheiro. Então ele conseguia esse 

grupo em prejuízo da grande maioria. Esse grupo era uns 300 homens. Nesses 300 

homens tinha acompanhado mais uns 200 ou 400 e ele vencia sempre as eleições.  

 Em 1954 a oposição entendeu, depois de muita luta, entendeu que tinha que 

concorrer com uma chapa só. As oposições se uniram, concorreram com uma chapa e 

derrubaram ele.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor já trabalhava na 

estiva quando da greve contra Franco? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Não, eu não era estivador sindicalizado. Nesse 

tempo eu trabalhava na Sorocabana, ainda, mas era bagrinho da estiva. Eu lembro bem 

desse episódio. Apesar de bagrinho eu já acompanhava o sindicato.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que o senhor pode nos 

contar acerca desse movimento grevista? Como é que eles aconteciam?  
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 O SR. DOMINGOS GARCIA – O movimento grevista aconteceu contra a 

ditadura do Franco, mas os estivadores da época entenderam que não deveriam trabalhar 

em navio com bandeiras espanholas, não porque não gostavam do povo espanhol, mas 

porque o Franco estava dirigindo a Espanha com autoritarismo muito grande, matando 

trabalhadores, prendendo trabalhadores. Então este foi o motivo pelo qual os estivadores 

tomaram aquela posição.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quais foram as grandes 

conquistas da estiva depois da saída de Manoel Cabeças? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Conquistas sociais foram várias. O Sindicato 

estava com dez anos de atraso nas conquistas sindicais, apesar do reclamo de toda a 

classe. Então várias foram as conquistas, entre as quais o rodízio de contramestre, o 

rodízio de contramestre auxiliar, os pontos...  

A estiva era um conglomerado de pessoas que não tinham destino certo para trabalho. 

Trabalhavam em qualquer ponto, faziam sua fé. Se pegar, pegou; se não pegar, não 

pegou. Então, quando entrou o (ininteligível), já trabalhando com a classe, estabeleceu-

se uma norma, que foi o rodízio dos trabalhadores também. Então dividiu-se a estiva 

pelos pontos, pelos pontos que tinha (ininteligível).   

Dividiu-se a estiva pelos pontos. O estivador passou a auferir muito melhor rendimento, 

muito melhor salário, por quê? Porque ele não precisava mais correr, tinha ponto certo 

pra ele trabalhar. O pessoal diminuiu, não tinha (ininteligível), o engajamento do 

pessoal.  
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O trabalho do porto era dividido por navios, por número de navios e ficou tudo uma 

beleza, além de outras conquistas como férias, 13º; que isso já foi uma luta já desde lá 

daquela época.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Após 1954, a saída do 

Cabeças, como era o relacionamento da cúpula com a base no Sindicato dos 

Estivadores? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Depois da saída do Cabeças, o relacionamento 

direção e estiva foi muito bom, porque os estivadores participavam das assembleias, que 

eram constantes. Os grandes assuntos da estiva sempre a classe era convocada para dar 

seu parecer sobre o problema. Então as resoluções saíam das assembleias.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que foi a Usoms – eu 

não sei o termo correto -  e qual a sua participação na mesma? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Bem, como dirigente da estiva, na época, eu 

fui designado secretário da Usoms, União dos Sindicatos da Orla Marítima. Foi um 

organismo que se criou no porto, porque além do Fórum Sindical de Debates não tinha 

outro organismo. O trabalhador da estiva, como os conferentes, consertador, como os 

amarradores, como carregador de bagagens, são trabalhadores avulsos. Então nós 

criamos aquele organismo que discutia o problema dos avulsos e posteriormente levava 

para o Fórum Sindical de Debates, porque o fórum sindical congregava todo o 
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sindicalismo da baixada, mas a força do sindicalismo era composta de trabalhadores 

com vínculo empregatício. E os estivadores, conferentes, esses que eu citei não tinham 

vínculo empregatício. Então as negociações eram um tanto desiguais.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve uma greve em 

1959, liderada pelos estivadores, cuja causa foi o embarque de carne para o exterior. 

Como foi o movimento e qual a posição assumida pelo Sindicato dos Estivadores? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Foi uma época em que estava faltando carne 

nos açougues. Na época não era nem casa de carnes, chamava-se açougue. Então estava 

faltando carne, não tinha carne. Nem para pagar muito caro, nem para pagar com ágio 

não tinha carne. E sem que ninguém que tivesse tomado alguma providência. Digo, 

ninguém do governo. Então nós entendemos, nós da estiva entendemos que era errado 

nós estarmos trabalhando embarcando carne para o exterior e o nosso povo querendo o 

produto sem ter. E aí nós resolvemos não embarcar mais carne para o exterior. Isso, 

carne assim, de modo geral. Depois de alguns dias de movimento nós resolvemos 

também não embarcar carne enlatada, como Qualibeef e outras carnes, até que se tomou 

uma solução. O governo tomou uma solução. Foi o governo Juscelino Kubistchek, na 

época.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que foi a chamada 

Corrente Janista e o que ela trouxe para o Sindicato dos Estivadores? 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



9 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Ela trouxe só desgraça para o sindicato. A 

Corrente Janista foi formada por elementos que eram, na minha opinião, eram 

verdadeiros páreas do sindicalismo, que eram companheiros com quem a gente ainda 

conseguia discutir alguns problemas.  

Mas, com o evento do janismo, eles se colocaram naquela posição e começaram a 

atrapalhar o desenvolvimento do sindicalismo santista. Então, por exemplo, o Fórum 

Sindical de Debates foi criado por eles. Um organismo muito bom mas foi criado por 

eles. E eles entendiam que com a criação daquele organismo iam conseguir dobrar todo 

o sindicalismo da baixada, mas não conseguiram porque nós nos reunimos mais 

fortemente, nós que éramos anti-Jânio nos reunimos mais fortemente e decisivamente os 

tiramos do fórum sindical.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que motivou o 

desligamento do Sindicato dos Estivadores do Fórum Sindical de Debates numa 

determinada fase? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Foi uma atitude de um presidente, que 

também já é falecido, que se aborreceu com os estivadores porque foi pressionado no 

fórum sindical e também no nosso sindicato; foi pressionado a tomar posição quando os 

militares quiseram tomar o país naquela época da renúncia de Jânio. E o povo brasileiro 

todo entendia que quem tinha que assumir a Presidência era o vice-presidente, que foi 

eleito constitucionalmente, era ele que tinha que tomar posse. E houve essa certa 

discordância. Ele concordou, depois de pressionado, concordou no fórum. Mas, ao 

convocar a nossa classe, ele mudou de ideia. Mudou de ideia e nós pressionamos. Ele 

ficou perdido. Prevaleceu a opinião da grande maioria. Em represália, de acordo com 

nosso estatuto, ele poderia ter feito aquilo: se desligar do fórum sindical e ele fez isso.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor assumiu a 

presidência do Sindicato dos Estivadores com a questão dos bagrinhos. Como ela foi 

solucionada? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Quando eu assumi já havia estourado o 

processo dos bagrinhos, já estava em evolução. Alguns, inclusive, já tinham sido 

admitidos. Uma crise que propriamente não foi crise, foi uma mágoa que ficou no 

Sindicato dos Estivadores, porque nós que sempre lutamos em defesa do trabalhador, 

naquela ocasião ficamos como algozes dos trabalhadores.  

(Ininteligível) a imprensa divulgou bastante e prejudicou realmente a estiva. O 

movimento não era contra os trabalhadores, o movimento dos estivadores era em defesa 

da lei, porque aqueles bagrinhos da estiva eles eram e são trabalhadores como outros 

quaisquer. Mas, eles tinham conseguido um documento que lhes possibilitava entrar na 

estiva, um documento ilegal, eles não tiveram culpa, mas foi um documento ilegal, 

porque não foi cumprido o texto da lei. Então, a revolta dos estivadores, na época, não 

era contra os bagrinhos, mas sim contra a forma.  

Até que os bagrinhos, no meu ponto de vista, isto eu declarei algumas vezes, até em 

assembleia do nosso sindicato, eles tinham suas razões, porque eles eram auxiliares da 

estiva, considerados auxiliares da estiva profissionais, eles tinham um documento 

fornecido pela capitania dos portos que lhes possibilitava trabalhar na estiva. Depois do 

estivador sindicalizado vinham eles, eram eles os engajados. E eles foram prejudicados 

por um presidente da estiva, Raimundo Soares Vasconcelos, que passou uma campanha 

eleitoral toda dizendo ao estivador que ia fornecer o documento para os filhos dos 

estivadores trabalharem na estiva, e fez isso fornecendo uma cadernetinha que ele 

chamava de filho de sócio. E essa cadernetinha prejudicou os bagrinhos, que tinham um 

documento oficial. E ficaram preteridos ao trabalho. Então, realmente, ia o filho de 

sócio, carteirinha fornecida pelo presidente do sindicato, ilegalmente, e o documento 

legal, era preterido. Então eles se revoltaram e foram pra justiça e ganharam.  
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 Hoje não existe mais nada disso. Aqueles que entendiam que os estivadores 

eram algozes passaram a entender melhor a situação. Não foi nada disso. Nós, inclusive, 

tivemos bom relacionamento com esses bagrinhos. Alguns, inclusive, participaram de 

gestão na estiva.  

Atualmente tem dois na diretoria do sindicato. Quer dizer que não houve nada, a luta foi 

normal. O que houve foi aquilo: aquele desencontro. A capitania fornecendo documento 

pra eles quando não fez o devido levantamento das horas de trabalhadas pelos 

estivadores, como manda a lei. A Consolidação das Leis do Trabalho manda que se faça 

o levantamento das horas pra saber, pra poder fornecer documento que possibilite 

alguém entrar na estiva. E eles não fizeram isso.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Que acontecimentos o 

senhor destacaria na sua gestão como presidente? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Muitos foram os acontecimentos, apesar do 

pouco tempo que eu fui presidente. Eu fui presidente por nove meses e meio, porque na 

Revolução não me aguentou mais. Mas alguns acontecimentos importantes: eu 

destacaria, assim, de um modo geral, a nossa participação na greve dos enfermeiros. Foi 

decisiva, foi muito decisiva mesmo, porque aqueles companheiros trabalhadores de 

hospital, principalmente da Santa Casa, os demais hospitais acertaram logo as 

reivindicações, mas a Santa Casa se colocou intransigentemente contra todos os 

interesses.  

 Nós, de outros sindicatos, através do fórum sindical, discutimos o problema e 

entendemos que a gente tinha que participar daquele movimento porque os 

trabalhadores da Santa Casa iam ficar realmente na rua da amargura, porque a mesa 

administrativa da Santa Casa na época era uma mesa administrativa política e que 

estava fazendo o jogo do seu Adhemar de Barros, que era o governador do estado
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 , naturalmente convocando os trabalhadores para poder depois mandar a polícia 

marítima esmagar com o pessoal. Este foi, na minha gestão, foi um movimento histórico 

durante aquele período porque realmente ele tinha um termo político violento. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Projeto 850 foi 

exatamente o quê? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – O Projeto 850 é o que procurava regulamentar 

a condição de estivador. Hoje, na Consolidação das Leis do Trabalho existe um capítulo 

especial, com 30 artigos, que vai de 254 até 284. São 30 artigos que falam só da estiva. 

Então nosso Projeto 850 era regulamentando melhor de acordo com nosso interesse.  

Uma das coisas que não deixou esse projeto ser aprovado pelo Congresso Nacional foi 

exatamente a nossa condição, a condição do estivador ficar em plano de igualdade com 

agentes da alegação, porque são os atravessadores, únicos que encarecem a estiva. Não 

é o armador, porque o armador é o dono do navio. O agente do armador, por exemplo, 

aqui em Santos tem pouco. Tem uma meia dúzia de agentes de armador. O resto são 

todos agentes da alegação. É meia dúzia de (ininteligível) que se colocou a agenciar 

navio e que ganha um dinheiro fabuloso em cima da estiva, quer dizer, encarecendo a 

mão de obra.   

 Nós provamos isso, na época. Provamos isso na comissão de justiça da câmara.  

Comissão de economia do Congresso. Provamos que eles realmente eram 

atravessadores, encareciam; que se nós fizéssemos o trabalho, o trabalho seria muito 

mais barato e o estivador ganharia mais. O trabalho da estiva seria mais barato, porque 

não tinha o atravessador, que ganhava 25% em cima do bruto pago para não fazer nada. 

Eles não faziam nada, só requisitavam armazém. É o que eles faziam. Então nós 

queríamos isso. Quer dizer que o nosso Projeto 850 só não foi aprovado exatamente 
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porque nós não abrimos mão dessa condição; o resto concordaram com tudo, mas nós 

não abrimos mão da nossa igualdade de condições com eles para poder fretar navio.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Considera a tese da 

república sindicalista inviável? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Não. O que houve foi o seguinte: alguns 

deputados da UDN, na época, entenderam chamar o governo do João Goulart de 

populista e que os sindicatos todos estavam atrelados ao governo. Não é nada disso. 

Então eles consideraram isso uma república sindicalista porque república sindicalista 

nunca é possível você organizar uma república sindicalista, porque são vários os 

processos pra você correr e chegar lá. Você nunca chega a uma república sindicalista 

porque ela não tem cabimento.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Na sua opinião o 

movimento sindical foi ingênuo e exagerou nas greves dando, assim, subsídios para o 

Golpe de 1964? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Eu não diria ingênuo, mas como realmente o 

movimento de greve foi muito grande, algumas greves poderiam ter sido evitadas. 

Algumas poderiam ter sido evitadas. E, naturalmente, o movimento sindical não quis se 

acovardar, porque volta e meia ele era provocado por quem tinha interesses naquilo que 

nós chamamos de bagunça.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês sindicalistas não 

poderiam prever que algo poderia acontecer a qualquer momento, por exemplo, um 

golpe? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Nós tínhamos assim alguma percepção da 

coisa, mas não acreditávamos que pudesse acontecer da forma como aconteceu. Nós 

tínhamos percepção porque as provocações eram tão grandes a ponto de... Por exemplo, 

quando eu tomei posse, em 1963, quando tomei posse, o meu discurso de posse, todo 

ele foi (ininteligível) em procurar desmentir pessoas que estavam interessadas em jogar 

o sindicalismo na rua da amargura. Tivemos um movimento bravo no cais do porto que 

provocou também muita discussão através da impressa, que foi um congestionamento, 

um grande congestionamento.  

Então as partes interessadas começaram a jogar toda a culpabilidade em cima do 

estivador, do portuário, e nós pedimos a nossa posse, tinha a presença de alguns 

deputados federais, estaduais, e nós aproveitamos aquela oportunidade para pedir a 

constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, que era para levantar a real 

causa do congestionamento. Isso foi feito. Os deputados vieram pra (ininteligível), pra 

Santos, e inicialmente só reuniram-se com a Companhia Docas. Nós tomamos posição e 

exigimos, até, na época, que as reuniões fossem realizadas na câmara municipal. E isso 

aconteceu.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Qual é a sua opinião 

acerca do movimento sindical na década de 1950, início da década de 1960, quando ele 

foi muito ativo?  
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 O SR. DOMINGOS GARCIA – O que houve foi o seguinte: o movimento 

sindical vinha sendo oprimido. A consolidação da lei do trabalho já não representava os 

interesses dos trabalhadores. Volta e meia ela era aproveitada pelos empregadores e até 

pelas autoridades, porque eles baseavam que os sindicatos não podiam fazer movimento 

grevista, não podiam se manifestar de nenhuma forma porque os estatutos sindicais e 

continuam sendo padrão e tem um artigo que diz que os sindicatos são órgãos de 

colaboração com o governo.  

Então, baseados nisso, os sindicalistas tinham um certo receio de tomar alguma posição, 

e quando o presidente da República era o Dutra, de 1945 a 1950, realmente era perigoso 

se tomar alguma posição, até porque o sindicalismo ainda estava começando sua vida. E 

com a eleição do Juscelino Kubistchek, deu mais oportunidades para os sindicalistas se 

movimentarem, tinha mais liberdade. E a partir daí, então, as classes trabalhadoras 

passaram a evoluir nesse sentido.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como o senhor vê as 

greves de solidariedade?  

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – A greve de solidariedade é a greve mais 

política que tem.  Nós não participávamos de greve de solidariedade ignorando que ela 

era tremendamente política, mas tínhamos consciência disso e por isso mesmo não 

tomamos essa atitude por muitas vezes. Mas nos solidarizamos quando realmente havia 

um interesse muito grande em jogo, como no caso do Moinho Paulista.Os trabalhadores 

do Moinho Paulista, meia dúzia de trabalhadores sendo esmagados pelos patrões. Nós 

tomamos posição de solidariedade.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Sindicato dos 

Estivadores construiu um colégio e um hospital. O senhor não considera que essas são 

atribuições do Estado e não de sindicato? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Olha, nós temos o colégio, por exemplo; a sua 

construção foi iniciada quando eu fui secretário, o presidente era o Laerte. Laerte 

Carneiro da Silva. E era o seguinte: o governo, se a gente olhar em termos de hoje, 

talvez as pessoas entendam assim porque estão olhando hoje. Mas não foi o hoje, foi o 

ontem. Havia uma falta de vagas escolares violenta, que no município, no estado, se nós 

tínhamos condições para poder fazer um colégio, já que a nossa pressão em relação ao 

governo, não havia jeito mesmo, então nós construímos o colégio. O hospital foi 

construído porque em 1937 o Sindicato dos Estivadores comprou aquele terreno onde 

está o hospital.  

Em 1939, Getúlio Vargas, através de um decreto, tomou aquele terreno da estiva, como 

tomou outros patrimônios, patrimônios de outro sindicato. E nós só conseguimos a 

devolução desse terreno para cumprir a finalidade para a qual ele foi comprado, 

exatamente para a construção de um hospital.  

 Em 1937 esteve aqui em Santos a mulher do Getúlio Vargas para por a pedra 

fundamental lá do hospital. Como havia isso, o Juscelino devolveu o terreno para a 

estiva mas para ela cumprir aquilo para o qual o terreno estava destinado, que era a 

construção do hospital. Não sei se certo ou errado, o hospital foi construído na nossa 

gestão. Está hoje dando trabalho, é um trabalho pra toda a estiva, que aborrece a gente. 

A situação hospitalar em todo o Brasil é difícil e agora nós temos consciência de que o 

hospital não tinha que só ser construído pelo governo não, sabe? Porque se não tivesse 

aqueles 300 leitos do hospital da estiva, você imagina o que seria do povo de Santos 

hoje, com a falta de leitos. Quer dizer, o que que o governo fez? Mais nada, não fez 
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mais nada. Então nós temos 300 leitos. A Beneficência agora tem 300 leitos mais a 

Santa Casa, tem 1200 leitos mas só 600 estão conveniados, o resto é particular. E quem 

é que tem condições? Qual o trabalhador tem condições de ficar internado, levar um 

parente seu para se internar particularmente? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Considera que a greve 

dos enfermeiros e funcionários de hospitais, em 1963, tem alguma ligação com o 

movimento de 1964? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Eu acho que foi uma prévia, porque tudo que 

foi feito foi exatamente para servir de pretexto para eles tomarem uma posição, haja 

vista que a mesa administrativa da Santa Casa não aceitou, não aceitou uma verba que a 

câmara municipal de Santos aprovou para cobrir o salário daquele pessoal. A Câmara 

aprovou uma verba de 40 milhões, na época, que atenderia dois meses de salário 

daquele pessoal. E a Mesa Administrativa, que estava orientada pelo Adhemar de 

Barros, não quis aceitar os 40 milhões da câmara municipal. E outras atitudes tomadas 

pela polícia do Adhemar de Barros: por exemplo, impedir que os trabalhadores se 

reunissem em suas sedes para discutir o assunto. Por exemplo, o Sindicato dos 

Operários Portuários, que na época era o maior auditório que tinha aqui em Santos 

convocou uma reunião do Fórum Sindical de Debates e a polícia não deixou que se 

realizasse a reunião. Por quê? Porque nós íamos  discutir sobre (ininteligível) Santa 

Casa.  

 Naquela altura dos acontecimentos o presidente da república era o João Goulart 

e pediu para um oficial do exército tomar conta da reunião e o ministro do Trabalho 

mandou realizar a reunião. E a polícia ficou sem poder intervir porque o exército estava 

presente na reunião. Assistiu todos os debates.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Conte-nos acerca da sua 

prisão, em 1964, onde esteve preso, quanto tempo, como foi... 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – No dia primeiro de abril. Todos nós sabemos 

que a revolução foi deflagrada no dia 31 de março. Pra mim foi primeiro de abril 

mesmo, continua sendo até hoje.  

Então, recebemos um comunicado na noite de 31 de março de uma pessoa ligada ao 

governo dizendo que no dia seguinte a polícia ia invadir o sindicato; que a gente 

tomasse cuidado que a polícia ia invadir o sindicato... Eu fui para o Sindicato de manhã 

cedo, telefonei para os companheiros também da diretoria, reuni todos os companheiros 

às sete horas da manhã no sindicato, expliquei a situação. Como a televisão tinha dado, 

e as rádios também, que a revolução tinha estourado, então os estivadores encheram o 

sindicato, tinha uns 400 homens lá dentro do nosso sindicato, de manhã cedo, para saber 

o que estava havendo, o que não estava havendo.  

 Já não deram serviço naquele dia, não autorizaram ninguém a trabalhar e 

pedimos que o pessoal voltasse pra casa, mas a turma em vez de ir pra casa foi para o 

sindicato. Tinham uns 400 homens lá no sindicato. A diretoria explicava a situação 

rapidamente e pedia àqueles que quisessem ficar que ficassem, os que quisessem ir 

embora pra casa fossem embora pra casa. O diretor, né. Que eu iria ficar, aconselharam-

me a ficar. Mas eu não via nenhuma razão para sair. E fiquei. E comigo ficaram os 

companheiros diretores.  

 Nós saímos, a primeira coisa que nós fizemos foi avisar aquele pessoal para ir 

embora pra casa. Explicamos a situação que eles iriam lá invadir o Sindicato e eles 

foram pra casa, cada um tomou seu rumo. Aí chegou a polícia, polícia marítima, num 

ônibus desse da Viação São Vicente. Chegaram dois ônibus cheinhos de policiais 

marítimos, armados de metralhadora, de tudo. Nós já tínhamos deixado as portas do 

sindicato abertas para evitar quebra-quebra. Cada um ficou no seu setor, eu fiquei na 
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sala da presidência, o secretário na secretaria, tesoureiro na tesouraria. Mas eles 

chegaram quebrando tudo. Quebraram vidros, quebraram tudo.  

Aí eu apareci na porta e disse: “O que está havendo?” “Não, não é nada”.  “Avise o seu 

pessoal, comandante, avisa o seu pessoal para não quebrar nada aqui. Aqui não é da 

diretoria, (ininteligível). Nós estamos aqui (ininteligível)”. Aí prenderam a gente. 

Prenderam e levaram a mim e os outros companheiros, mais meia dúzia. Levaram pra 

central e ficamos dois meses ali na cadeia de Santos, dois meses. Ficamos dois meses 

sem ser ouvidos. Não fomos ouvidos por ninguém.  

Depois desses dois meses me soltaram, soltaram outros companheiros também e 

deixaram uma meia dúzia. Eu fui trabalhar na estiva, que era meu setor de trabalho, fui 

trabalhar e oito dias depois que eu estava trabalhando me prenderam novamente. Aí me 

mandaram para o Raul Soares, que já tinha lá uma meia dúzia de doqueiros que 

estiveram presos comigo na central.  

 Aí, no Raul, no Raul Soares, fiquei quatro meses. Depois desses quatro meses 

fui libertado, voltei ao meu trabalho e só em 1966 é que eu fui julgado. E aí fui 

condenado a um ano. Fui condenado a um ano. Eu já tinha tirado seis meses, quase sete, 

tinha que tirar mais cinco e pouco, cinco meses e pouco. Resolvi me entregar, fui 

assistir o julgamento, assisti. Resolvi me entregar não naquele dia, no dia do 

julgamento, não. No dia do julgamento, antes do conselho se decidir eu caí fora.  

 No dia seguinte, dois dias depois, meu advogado me levou lá em São Paulo. 

Acertei tudo, (ininteligível) com mulher, aquela coisa toda, e fomos lá para a auditoria, 

segunda auditoria. O advogado pediu para (ininteligível), tirar a cadeia aqui em Santos, 

a minha família estava em Santos, eles deixaram e nem me escoltaram de lá pra cá. O 

advogado mesmo que me trouxe.  

 (ininteligível) 

 Eu fiquei aqui na cadeia pública quatro meses. Depois desses quatro meses, já 

estava no finzinho da pena. Aí o diretor do presídio, naturalmente pensando em me 

ajudar, ia me atrapalhar, porque ia me colocar no (ininteligível) da rádio patrulha. E eu 

dizia: “mas eu sou um imbecil”. (Ininteligível) 
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 E pra mim sair fora daquilo eu pedi uma transferência, uma transferência da 

cadeia de Santos para a guarda noturna, na Conselheiro Nébias. Mandei o meu 

compadre estivador conversar com o diretor da guarda noturna, diretor executivo, e eu 

fui pra guarda noturna. Aí quando fui absolvido pelo tribunal, pelo tribunal militar, eu 

estava na guarda noturna. Fiquei quase um mês lá.  

  

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Após a sua prisão o 

senhor retornou à estiva. Como foi essa reintegração? 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Não houve, porque eles pediram a cassação do 

meu documento mas eles não tinham amparo legal para cassar meu documento 

(ininteligível). O único documento de estivador cassado foi o do  

Oswaldo, porque eles entendiam que o Oswaldo representava um grande perigo, não 

podia continuar na estiva, pois o Oswaldo já tinha tido outro problema com a justiça, 

então só o dele cassaram, o meu não cassaram não. O meu regresso foi normal, não teve 

problema nenhum. F 

ui impedido, eu e os outros companheiros do (ininteligível) fomos impedidos de exercer 

integralmente a nossa profissão. Nós não podíamos ser fiscais, não podíamos ser 

contramestre, não podíamos ser contramestre geral. Então eu denunciei isso no fórum e 

o juiz do fórum apertou o capitão dos portos (ininteligível).  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor gostaria de 

efetuar mais alguma colocação? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



21 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar 

vocês por esse trabalho que eu acho muito valioso, não por aquilo que eu tenha dito, 

mas por tantos outros companheiros que podem prestar um depoimento muito bom e 

isso servirá para o futuro sindicalista, apesar das épocas serem diferentes. Mas, a 

verdade é que passou a revolução, nós passamos 20 anos de ditadura, e não se tirou 

nenhuma manifestação de sindicalista para a posteridade. Houve alguns depoimentos 

muito vagos. Para a posteridade, assim, da forma como você fez, não aconteceu. E eu 

considero esse trabalho muito valioso. Vocês estão de parabéns.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Domingos, nós 

lhe agradecemos seu depoimento. Muito obrigada.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
16/12/92 
 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Depoimento do Sr. 

Francisco Rodrigues Garcez para o projeto Memória do Movimento Sindical de Santos. 

Este depoimento está sendo realizado em auditório no Centro de Cultura Patrícia 

Galvão.  

 Sr. Garcez, em que época o senhor começou a trabalhar e onde? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Eu comecei a trabalhar desde 

menino, com 11 anos de idade. Eu bem que pretendia era estudar, mas houve problemas 

na família, meu pai adoeceu. Meu pai também era estivador, antes da fundação do 

sindicato da estiva meu pai já era estivador. Ele pertencia até aos que embarcavam o 

café nos navios. Ele só fazia aquele serviço, como estivador.  

 Quando ele ficou doente, as coisas em casa... Nós éramos 11 irmãos, quando ele 

ficou doente ainda éramos novos, depois ainda veio mais dois. Quando ele melhorou e 

tal já nasceram mais dois e a situação era de todo mundo se virar, quem já estava na 

idade.  

Eu comecei com 11 anos. Duas irmãs minhas, um pouco mais velhas que eu, também 

foram procurar serviço, apesar de que nós morávamos numa casa própria, aquele tempo 

do chalé de madeira, ali na Cunha Moreira. E começou ali a luta da gente pela vida, com 

11 anos.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor começou a 

trabalhar onde, com 11 anos? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Com 11 anos eu fui trabalhar 

num armazém de café, no escritório do armazém. Fazia aqueles serviços de auxiliar pra 

entregar amostras de café no escritório da firma, porque era na rua 15 de Novembro. O 

armazém era na rua Eduardo Ferreira, onde está hoje o Sindicato dos Estivadores 

também. Foi ali que eu comecei a trabalhar, justamente numa época de crise geral, 1927 

mais ou menos, 1926, 1927, começou a crise a surgir. Aquela crise motivada pela queda 

parece que da bolsa, bolsa dos Estados Unidos. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É, Nova Iorque, isso.  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Aquilo perdurou uns três ou 

quatro anos. Com isso o comércio do café sofreu muito, porque havia muita exportação 

e os armazéns estavam lotados de café, o café não era exportado e a crise atingiu os 

armazéns de café. Até o governo, quando a crise foi se aguçando mais, começaram a 

queimar o café que estava depositado nos armazéns. Então, eram feitas aquelas brutas 

fogueiras ali naquele território do Saboó, do lado do cais, do estuário. Eu passava ali e 

via aqueles montes enormes de cinco mil sacas de café despejadas ali e ardendo, vários 

montes daqueles. Eu observei aquilo, tive essa curiosidade de ir lá para o lado de Saboó 

assistir aquilo, embora eu fosse menino.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quando é que o senhor 

ingressou na estiva? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Na estiva só ingressei em 

1936. O armazém de café não aguentou a crise e três anos depois fechou. Uns outros 

também fecharam, foram à falência. Dali eu passei a trabalhar em outros serviços, 

depois fui trabalhar no Moinho Santista com 15 anos de idade. Trabalhei seis anos e 

meio no Moinho Santista e dali então é que eu fui pra estiva. Mas também adquiri 

alguma experiência de luta sindical. No Moinho Santista você sabe como é: é serviço de 

operário, tinha sindicato já naquele tempo, o Moinho. O sindicato era dos moinhos, né. 

Naquele tempo acho que ainda não tinha o Moinho Paulista, era só o santista, o paulista 

veio depois. Então, eu trabalhei aquela temporada de seis anos e meio, mais ou menos, 

no moinho, depois eu procurei o cais. E com a orientação de colegas eu me dirigi para o 

sindicato dos estivadores e providenciei lá, junto com o despachante que ficava ali na 

porta do sindicato, na época em que estavam aceitando mais associados no sindicato. E 

não foi difícil, foi preciso pagar a despesa também. Era um conto de réis para ser 

estivador, bastava isso.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Pela carteira? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Pra entrar de associado, quer 

dizer, era a carteira do sindicato e a da capitania, que era da matrícula de estivador, que 

era fornecido. Pra ser estivador tinha que primeiro passar na capitania e tirar a 

matrícula. Então, isso eu consegui facilmente. Depois caí num serviço lá no cais.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor pertenceu ao 

Partido Comunista Brasileiro. Como é que foi o seu ingresso, como é que foi tudo isso? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – O Partido Comunista ele só 

surgiu pra mim em 1944. Na estiva a gente, eu era novo ainda, não estava nem 

pensando nisso. Apesar de que eu tinha curiosidade assim pelos noticiários políticos. A 

Revolução de 1930, por exemplo, que Getúlio Vargas assumiu num Golpe também 

militar. Isso aí eu já tomava conhecimento, mas sobre problema assim ideológico, 

Partido Comunista, essas coisas, eu só comecei a me interessar por isso justamente 

quando surgiu o final da Segunda Guerra Mundial. Nessa ocasião também, o Luís 

Carlos Prestes, que era muito conhecido, ele foi libertado justamente no fim da guerra, 

em 1945; e com a libertação do Prestes e o término da guerra, com a vitória dos Aliados 

e a derrota do nazifascismo, houve um grande impulso nas lutas e nas manifestações 

populares, é uma coisa que cresceu violentamente. O povo todo estava interessado em 

assistir comícios e participar. Inclusive, o Partido Comunista cresceu também 

enormemente, apesar de que todo mundo entrava para o partido mas nem sabia 

praticamente o que era Partido, o que era comunismo, o que era isso. Foi o início, né. E 

foi aí também que, lá na estiva tinha um grupozinho lá que tinha uma queda assim pra 

luta e isso aí logo se ligou com as lutas do Partido Comunista. Então, foi assim que eu 

me iniciei: com os colegas da estiva, até mais antigos do que eu, inclusive, nas lutas do 

partido.  

 Na estiva tinha companheiros que foram ligados ao Partido Comunista muito 

antes, antes de Prestes, mais ou menos em 1930, por aí, eles já estavam se ligando lá nas 

lutas comunistas. Por exemplo dois, tinha o Manoel Veloso, que era o (ininteligível) da 

praia, apelido dele, e tinha o (ininteligível). Ambos foram presos, parece que foi 1930, 

por aí. Não: 1935, com aquele levante que teve, da Aliança Nacional Libertadora. Nesse 

tempo eu não estava ligado, mas aqueles dois não só estavam ligados como foram 

presos.  
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  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor como estivador 

e comunista, qual foi exatamente o seu trabalho entre o Partido e a estiva? Parece que o 

senhor fez um trabalho de base, né? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Isso aí era o que tinha de 

mais valor na luta do Partido, porque o essencial era o Partido se ligar às massas, né? 

Ligar-se ao trabalho sindical sem precisar levar, envolver o sindicato com o trabalho 

partidário. O trabalho era feito no sentido da gente oferecer ao sindicato possibilidades 

dele crescer através das lutas dos próprios companheiros que a gente orientava. A gente 

era orientada no Partido, nos cursos, nas reuniões, e levávamos; aquilo que nós 

aprendíamos, levávamos para as assembleias, levávamos para os locais de trabalho, e o 

número de estivadores que aderiram ao Partido Comunista cresceu também 

assustadoramente na época em que Prestes foi libertado. Cresceu tanto que, isso era 

1945, né; quando foi em 1950, nós já tínhamos na organização de base da estiva, a gente 

chamava de célula, nós já tínhamos inscritos 700 estivadores; só na estiva, né.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que o senhor podia nos 

contar, o senhor que foi estivador, e que estava no porto naquela época: em 1946, da 

greve contra Franco, como é que foi isso? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – A greve contra Franco, a 

gente chamava de boicote aos navios de Franco, essa aí eu participei diretamente porque 

fui uma das vítimas da repressão que houve contra os elementos que se destacavam 

mais naquele movimento. Aquilo iniciou-se também, aquele boicote contra os navios de 

Franco, iniciou-se logo depois da guerra também, um ano depois, 1946; porque todo 

mundo sabia, quem acompanha os noticiários e a política, sabia que o Franco era 
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nazista, foi aliado, inclusive do Hitler, de Mussolini; participou, não muito diretamente 

mas participou também, da guerra contra os Aliados. Em 1946 a gente discutia muito 

isso. Como é que Franco está ainda lá na Espanha governando se os nazistas foram 

derrotados? Isso aí a gente conversava muito.  

 Um dia a Espanha estava mandando para o Brasil um embaixador e eu não sei lá 

o que é que houve; o presidente era o Dutra, General Dutra. E o Dutra concordou em 

não permitir a permanência dele como embaixador da Espanha. Mas ele deu um toque 

pra gente iniciar o boicote contra Franco. Se ele soubesse que a gente ia fazer isso acho 

que ele não ia fazer o que ele fez contra o embaixador.  

 Então, isso aí a gente discutia no Partido e o Partido fazia aquelas grandes 

reuniões só de estivadores e dali nós aprovamos. O organismo superior incentivava a 

gente pra ir para essa luta também. Então, nós forçamos o sindicato a dar uma 

assembleia pra decidir sobre o boicote aos navios de Franco. A assembleia foi realizada, 

nós dominamos a assembleia, os comunistas, e foi aprovado o boicote aos navios. 

Naquelas notícias que eu lhe dei, da Tribuna, ali tem tudo certinho: quando começou, as 

datas, quais foram os navios, os navios que chegavam, os nomes deles. Então, aquilo foi 

sendo um atrás do outro. Cada vez que chegava um a gente ia para o cais; nas paredes 

aonde iriam ser tirados os (inteligível) pra trabalhar no navio, a gente não permitia e 

todo mundo aceitava. Os estivadores concordavam porque a assembleia também tinha 

aprovado. E os doqueiros, o pessoal de docas, também, porque também tinham o 

Partido lá com eles também, uma base boa, também adotaram a mesma coisa: apoiaram 

os estivadores na luta contra os navios. Então, o navio não conseguiu descarregar, 

voltou sem descarregar. Depois veio um outro navio e, se não me engano, já foi nesse 

que o governo começou a pressionar e aí enviava polícia, bombeiros, para ver se 

furavam a greve e trabalhavam, mas aquilo embananava mais ainda, porque os 

bombeiros não tinham prática no serviço de estiva e a coisa se encrencava mais ainda. E 

ia cada vez mais se agravando, o noticiário, o governo contrariado com aquilo; o 

governo e os empresários achavam que o comércio não tinha nada a ver com o 

problema lá do Franco na Espanha.  

 Bom, até certo ponto eles têm razão, mas o que nós queríamos era fazer um 

protesto que repercutisse mesmo no mundo inteiro para que a Espanha também tivesse 

mais um impulso de empenho lá pra acabar de derrubar o Franco. Mas não sei por que 
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eles não derrubaram nunca. O Franco acabou morrendo como presidente da Espanha. E 

a coisa então caminhou assim. Aí o governo começou, o tempo ia passando, os navios 

vinham, mesmo que descarregasse era daquela maneira, com o pessoal que furava a 

greve, com bombeiros, com a polícia, aquela coisa toda, entendeu? E a coisa foi indo até 

que chegou num ponto que o governo achou que estava na hora de tomar uma 

providência de repressão contra a estiva e mandaram o ministro do Trabalho para 

Santos para ir no sindicato da estiva providenciar para que aquela greve se encerrasse, o 

boicote. O sindicato, que era dirigido pelo Manoel Cabeças, que também era a favor do 

governo, era contra aquele boicote dos navios, ele deu uma assembleia para receber o 

ministro. A assembleia foi bem anunciada, o sindicato ficou lotado e o ministro fez um 

apelo ao plenário da assembleia da estiva procurando dialogar com os estivadores, 

mostrando que foi um protesto bonito que os estivadores fizeram e tal, mas já tinha 

chegado o momento dos estivadores pararem com aquilo. Explicou que estava 

prejudicando o país, aquela greve, e tal, e para os estivadores repensarem mais e 

voltarem a trabalhar.  

 Quando ele acabou de falar, um outro colega nosso, que era o José Felix, 

chamavam ele de chuvisco, ele era um comunista agitado. Falava bem também nas 

assembleias, nós dominávamos as assembleias sempre. Então, quando ele falou, ele 

respondeu para o ministro; a palavra dele ele dirigiu à assembleia. Então, ele puxou para 

aquele lado do patriotismo e do mau que o nazismo causou à humanidade; e que o 

Franco era uma aliado do nazismo e por essa razão os estivadores fizeram aquele 

protesto e iríamos continuar com o protesto porque o General Franco não podia 

continuar na Espanha, aquele negócio, e nós queríamos colaborar para que o povo 

espanhol derrubasse-o. E novamente a assembleia ficou contra o ministro com aquele 

entusiasmo daquela luta toda e o ministro não conseguiu convencer os estivadores a 

retornar ao serviço. Então, ele foi embora mas antes dele ir embora ele disse: “bom, os 

senhores estão desafiando o próprio governo e eu vou dizer para vocês: o governo agora 

vai tomar providências, não vamos aceitar mais isso. Sinto muito se não quiseram fazer 

acordo. Então, vamos ver.” E saiu, retirou-se. Teve até estivador que zombou quando 

ele desceu as escadas lá do sindicato, estava ali na Praça José Bonifácio, ele saiu até 

meio envergonhado de lá. Estivador era abusado, né. Depois de incentivados pelos que 

se pronunciaram lá, os oradores, então o estivador ficava mais danado ainda.  
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 Bom, isso aí passou, a assembleia passou. Aí veio outro navio, aquela mesma 

encrenca, o estivador continuou, a assembleia continuava aprovando a permanência, a 

continuação do boicote. Aí o sindicato deu outra assembleia a pedido das autoridades, 

deu outra assembleia pra ver se convencia que o estivador parasse, o tempo estava 

passando. Aí novamente a assembleia aprovou a continuação ainda do boicote. Então 

teve um dos participantes da assembleia, ele era benemérito da estiva, conhecido, muito 

famoso ele. O apelido dele era Navalhada, ele costumava sempre participar das 

assembleias. E falava e tudo mais, e procurava ajudar a diretoria a ganhar o debate, não 

conseguia muito. Então, ele disse: “Bom, já que a assembleia continua com a decisão de 

continuar a greve, mas essa greve aí nós precisamos esclarecer às autoridades que ela 

não está sendo feita, de modo assim, sem a participação do sindicato”.  

Que como o sindicato participa e as assembleias aprovaram e aprovam, nós precisamos 

então tirar uma comissão pra ir ao delegado de ordem política comunicar a ele que não 

era um nem dois estivadores que queriam, eram assembleias.  

Portanto, assembleia tinha que ser respeitada. E os estivadores foram naquela proposta 

lá, naquela conversa dele, e tiraram a comissão, a tal comissão que iria se dirigir ao 

delegado. E ele fez questão, ele dizia que a comissão devia ser bem ampla. Então, 

tiraram lá uns 15 ou 20 companheiros, inclusive ele, indicaram o nome dele, ele aceitou, 

e nessa aí eu fui indicado também pra ir junto. Dali nós saímos e fomos pra Delegacia 

De Ordem Política, no DOPS.  

Chegamos lá, fomos recebidos pelo delegado e expusemos a ele a decisão da assembleia 

novamente. Estávamos conversando isso quando um funcionário da delegacia chamou o 

delegado num outro quarto lá do prédio dizendo a ele que o telefone estava chamando. 

Aí o delegado saiu, foi na outra sala lá atender o telefone. Passou lá uns minutos e 

quando voltou, ele chegou pra nós na sala em que estávamos aguardando a chegada dele 

e diz assim pra nós: “Olha, sinto muito mas eu tenho até dificuldades para transmitir as 

ordens que eu recebi do secretário de segurança”. Aí nós ficamos assim, né, curiosos, e 

ele disse assim: “infelizmente, todos os senhores se considerem presos”. Aí nós 

protestamos, houve aquela discussão que nós estávamos ali numa missão legal, o 

sindicato em assembleia, aquela coisa toda; o Navalhada também protestava, né. Então, 

o delegado falou pra ele: “não, senhor Antoninho”, ele chamava de Antoninho, “senhor 

Antoninho, o senhor pode ficar, os outros vão presos, mas o senhor é benemérito do 
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sindicato, o senhor não está preso”. Aí o Antoninho ficou com uma cara, se sentiu ali 

envergonhado, “como é que eu vou ficar de fora? Vai ficar feio” e ainda respondeu para 

o delegado: “o senhor acha que eu vou trair os meus colegas? Eu vou junto com eles”. E 

aí o delegado falou pra ele: “bom, o senhor quer ir junto pode ir junto, então vai preso 

também”. Aí nos mandaram para um quartel que tinha na São Leopoldo, quartel de 

cavalaria, né? Puseram nós ali e ficamos ali presos aguardando o que ia acontecer que 

nós nem sabíamos. Todos os estivadores sabiam que nós saímos da assembleia e fomos 

para a delegacia. E não foi informado ao sindicato, sei lá como é que eles souberam, 

foram na delegacia informar. Parece que alguns daqueles tiras que estavam lá ou algum 

funcionário passou aquela notícia para os estivadores, que a comissão foi presa. 

Resultado: o cais parou todo. E nós soubemos lá; nós estávamos lá nesse quartel, um 

dos funcionários ou um dos policiais que estavam lá chegou pra nós, falou baixinho:  “ a 

coisa está feia, o cais está todo parado por causa da vossa prisão. Eu acho que vocês vão 

se sair bem dessa”. Aí está bom, se houve essa solidariedade da categoria, nós estamos 

satisfeitos. Aí não demorou, chegou o delegado lá e disse pra nós: “bom, eu sinto muito 

o que aconteceu, muito embora eu não esteja satisfeito, ou melhor, o secretário de 

segurança... Mas, como a estiva está em protesto, paralisando todos os serviços, nós já 

resolvemos e os senhores vão ser libertados”. Mais ou menos assim. “Só que eu vou 

soltar aos poucos” Nós éramos uns 20, então ele foi pondo aquelas viaturas, enchia e 

levavam para o sindicato. Quando chegou na minha vez, que eu ia chegando na Praça 

Bonifácio... Eu não posso contar isso aí que eu me emociono muito, sabe? Foi uma 

coisa emocionante mesmo. A praça, parece que todos os estivadores vieram do cais para 

a praça, ali, ficaram em frente ao sindicato. E quando nós íamos chegando... Eu tenho 

que respirar, senão eu não consigo. Quando nós íamos chegando, eles só faltavam 

carregar-nos num triunfo, os estivadores. Eram aqueles aplausos. E nós viemos para o 

sindicato, a assembleia estava permanente. E por fim, todos foram soltos e normalizou. 

No dia seguinte, o cais trabalhou de novo. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve traição do 

Navalhada aí? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Bom, quando nós estávamos 

presos lá no quartel, tinha lá um daqueles policiais, que ele se achegava muito num dos 

estivadores mais velhos, que estava com a gente, chamado Pedrinhas, já falecido, e ele 

encostava no Pedrinhas e conversava. E numa daquelas conversas ele disse que a nossa 

prisão tinha sido preparada pelo Navalhada com o delegado. Ele propôs a comissão que 

era pra conseguir prender os principais líderes do Partido que tinham entrado para a 

comissão.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Partido Comunista? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Partido Comunista. E ele 

conseguiu em parte, nem todos os comunistas estavam ali na comissão, mas estava eu e 

estavam mais alguns companheiros; Zequinha, que era do Partido, tinha um outro 

fundador, chamava seu Oscar; e ele conseguiu. E nós soubemos disso também, mas nós 

não demos escândalo, nós ficamos quietos pra depois ver o que a gente ia fazer. Foi 

isso.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Foi nessa greve contra 

Franco que o senhor teve a carteira da estiva, a matrícula da estiva cassada, foi isso? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Foi, foi uma das vezes, eu 

tive duas vezes a matrícula cassada. Essa foi a primeira vez, porque essa comissão toda 
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ficou sendo enquadrada nos processos, porque as autoridades iriam continuar 

pressionando que era para encerrar aquele movimento de protestos que estava no cais. 

Então, passados uns dias, a capitania começou a anunciar que a estiva teria que se 

responsabilizar pelos atos que estava cometendo, aquela coisa toda. E um dia surgiu a 

notícia, na Tribuna da Capitania, convocando os estivadores por ordem numérica para 

se apresentar na capitania. Iam ser interrogados sobre a greve. A capitania queria saber 

se eles, os que se apresentassem, iam trabalhar no navio espanhol ou não. Então, aqueles 

primeiros, que não tinham nada com o Partido, não eram comunistas; mas quando o 

capitão do porto disse a eles que eles tinham que escolher ou trabalhar no navio ou 

perder a matrícula de estivador. É claro que nenhum deles quis perder. Então, todos eles 

iam dizendo que trabalhavam no navio, que trabalhavam. Então, praticamente o capitão 

do porto acabou com a greve contra os navios com esse movimento na capitania.  

 Mas aquela comissão, e outros elementos, foram enquadrados num processo. Aí 

normalizou tudo, nós continuamos o trabalho na estiva do mesmo jeito, no cais; mas um 

ano depois, quando foi em 1947, estourou o julgamento do processo. Neste dia eu 

estava trabalhando num navio. Chegou lá um colega meu e me avisou que eu devia ir 

pra casa porque o processo foi julgado e nós estávamos condenados a um ano e que já 

tinha um grupo combinado pra fugir, pra mudar de Santos, ir pra outra cidade e que eu 

estava também naquele grupo, pra ir embora pra casa. Eu fui pra casa, pus um lá no meu 

lugar, fui pra casa e quando eu cheguei em casa, me aprontei, não falei nada para a 

patroa que eu ia fugir, que estava combinado. Aí me aprontei, eu era muito folgado, não 

me pressionava muito; aprontei-me e quis até fazer um lanche. Não cheguei nem a fazer 

o lanche, chegou a polícia lá em casa, um dois ou três policiais lá, chamaram a gente e 

disseram: “nós viemos prender o seu Garcez”. Eu fui atender, ainda quis dar uma de 

bom pra eles, eles disseram: “não, não tem conversa nenhuma, nem você vai nos 

subornar, nem você vai nos subornar. Vai com a gente e acabou a conversa”. Levaram, 

né? Aí a minha patroa ficou só vendo ali, naquela hora. Aí me levaram pra Praça dos 

Andradas. Cheguei lá já tinha alguns presos, inclusive portuários, porque a turma era 

grande. Então, fiquei lá um mês e meio preso junto com outros colegas. Mas, 

naturalmente, o Partido tinha muita força, muita influência, e pôs os advogados 

funcionando pra conseguir habeas corpus, aquelas coisas, pra nos livrar da prisão. O 

meu advogado era o Dr. José Gomes. Aí, quando eu recebi uma notícia, depois de um 

mês e meio que eu estava preso, de que eu tinha sido posto em liberdade. Naquela hora 
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eu só soube disso. Aprontei-me. Sozinho, os outros tinham todos ficado. Achei graça de 

um companheiro chamado Rui Barbosa, antigo lá da estiva, ainda está vivo, está 

velinho, mas está vivo. Ele não se conformava de me ver ir para a rua e ele ficar preso. 

Ele fez aquela palhaçada lá dentro do presídio: “É, Garcez, você vai embora... O Rui 

Barbosa é que vai ficar aqui, comunista é tu, mas quem fica preso sou eu”. Eu disse: 

“olha, deixe de falar bobagem, se eu estou sendo solto, o problema é o advogado que 

conseguiu um recurso aí”. Depois eu fui saber pelo advogado que ele conseguiu me 

libertar porque eu tinha sido condenado à revelia, quer dizer, no meu processo não 

constava todas aquelas reuniões, com o juiz, com o delegado, sei lá, porque tinha que 

haver depoimento, testemunha, aquela coisa toda. Todas as vezes que eu era convocado 

pra comparecer à polícia, ir ao fórum, eu nunca me apresentava. Eu achava que aquilo lá 

não ia dar nada e foi o sindicato que aprovou e nunca compareci. Eu não esperava que 

aquilo fosse me favorecer, então eu fui condenado à revelia. Outros não, outros 

participaram das reuniões com o juiz, aquela coisa toda, e o inquérito deles foi 

legalizado direitinho. O meu não. Então, por isso eu fui libertado. 

 

  

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Na década de 1940, 

parece que foi o início, durante a gestão do senhor Higino o senhor foi fiscal da estiva. 

Por que que o senhor não completou o mandato? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Ah, isso foi antes, foi em 

1943, e a gestão da diretoria naquele tempo eram dois anos. O presidente eleito foi o 

Higino, em 1943, tomou posse; princípio do ano de 1943. E um deles, um dos diretores 

me convidou a ser fiscal para acompanhar a diretoria permanentemente, até o fim do 

mandato, porque eles iam dar um início, no cais, em 1943; um início para outros 

estivadores numa disciplina, numa ordem para desempenhar o serviço a contento, para o 

estivador ter responsabilidade, porque até aquela data o estivador não tinha a menor 

noção do que era responsabilidade. Havia muita bagunça, muito roubo, inclusive, de 

mercadorias, de (inaudível). E, outra coisa: não tinha organização, o sindicato não tinha 
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organização nenhuma pra por o estivador numa ordem para também gozar de direitos, 

pra ter um rodízio, que todos os estivadores gozassem dos mesmos direitos de conseguir 

os bons trabalhos. Porque a estiva era assim naquele tempo: os contramestres 

trabalhavam todo o dia, eles trabalhavam de dia e tornavam a formar de noite, não tinha 

rodízio, não tinha câmbio, não tinha nada pra eles. Eles tiravam (inaudível) hoje de dia, 

à noite eles voltavam pra tirar outro (inaudível) e levavam sempre os amigos deles, os 

que comungavam com eles lá naquela vida de gozar o que era bom. Então,  a diretoria 

sabia que ia ter que enfrentar tudo isso, inclusive nós já íamos começar a exigir uma 

porção de direitos, que constavam que eram de lei mas as diretorias até ali não forçavam 

o cumprimento daquilo. E essa diretoria, que inclusive, tinha elementos ali que inclusive 

ganharam nome de destaque na luta sindical. Um deles era Oswaldo Pacheco, que 

estava nessa diretoria. Ele era o primeiro secretário. E o José Felix, aquele outro a quem 

me referi, ele foi quem me convidou, ele era diretor, pra trabalhar no cais, pra pôr o 

serviço do cais em ordem. Então, como a tarefa era dura, eles acharam que pôr os fiscais 

pra ficar enquanto serviam, pra travar uma luta dentro do cais pra pôr em ordem a estiva 

e pôr em ordem o serviço. Foi aí que nós então já levamos para um assembleia e 

aprovamos que todo contramestre só podia trabalhar, trabalhava um dia e de noite ele já 

podia ir, dava lugar pra outro. Tem dia que era um câmbio até suave pra eles. E nós só 

faltamos brigar no cais para fazer cumprir isso, porque os contramestres gerais não 

queriam obedecer. Eles é que davam a ordem para os contramestres de porão para 

ficaram permanentes no navio, de dia, de noite, de dia, de noite, como se aquilo lá fosse 

deles. O sindicato não tinha direito a nada, o associado não tinha direito a nada. Aquilo 

era um grupo que tomava conta, que monopolizava o que era de melhor e o resto dos 

estivadores, que tinham vergonha, não andavam puxando saco de ninguém, esses aí 

eram obrigados a pegar os piores serviços. Ganhavam menos e trabalhavam mais. 

Então, começou aí o primeiro rodízio. Os contramestres trabalhavam de dia, de noite 

não. A gente que ia para a parede à noite e avisava o contramestre geral: “o senhor não 

tire o (ininteligível) de dia”. Porque senão ele queria tirar, sabe o que a gente fazia? A 

gente ia na parede, pedia apoio para o estivador. “Vocês não aceitem trabalhar com o 

mesmo contramestre, se ele não mudar vocês não aceitem trabalhar: está parado por 

conta do contramestre geral”. E assim nós fomos acostumando os estivadores a lutar 

pelo direito deles.  
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 Depois, com o correr dos tempos nós fomos organizando; organizando inclusive 

a retirada do pessoal do cais, acabamos com aquele negócio todo embolado, porque os 

estivadores ficavam todos embolados. Os contramestres chegavam lá pra tirar e era 

aquela gritaria, uns empurravam os outros, geralmente saía briga, principalmente 

daqueles contramestres que iam tirar trabalho bom, que dava mais dinheiro, era aquela 

confusão, aquela gritaria. Então, nós íamos corrigindo aquilo tudo. Melhoramos muito e 

quando foi que encerrou o mandato desse Higino, aí foi que a gente começou então 

(ininteligível). Eu só trabalhei um ano de fiscal, eu não aceitei ficar os dois anos, porque 

eu achava que eu já tinha ajudado muito e deviam por outros também. Porque ali era 

fogo mesmo, a gente brigava, discutia lá com o contramestre, aquela coisa toda. Apesar 

de que nós começamos a incutir na mente do estivador que a estiva era de todos.  Acabar 

com aquele privilégio de meia dúzia lá e achar que o serviço melhor era só daquela 

parte. Fizemos o principal: colocamos na mentalidade do estivador isso. Aí quando foi 

na diretoria do Manoel Cabeças, Manoel Cabeças também era da mesma ideia do 

pessoal, daquele pessoal que queria só pra eles, mas o estivadores já estavam alertados e 

começaram a pressionar a diretoria. Não demorou, já começamos a organizar melhor, 

começamos a dividir o pessoal, dividir uns 10 que iam para o câmbio, quem trabalhava 

hoje amanhã não trabalhava; só trabalhava se não tivesse mais ninguém. Aí a gente 

dividia em três turmas: a que tem direito fica aqui, a que só vai ter direito amanhã, fica 

aqui, e a outra, que trabalhou ontem, é a última a formar. Então, aquilo tudo 

representava um pouco já de organização na tirada do pessoal. Isso tudo aí foi animando 

o estivador a lutar pelos direitos dele, pela organização.  

 Manoel Cabeças conseguiu ser eleito quatro vezes, porque ele tinha o apoio 

daqueles que ele protegia, aqueles pra quem não tinha chegado um câmbio bom ainda, o 

rodízio para contramestre ainda não tinha chegado; então ele tinha muito apoio ainda 

daqueles privilegiados, por isso que ele se reelegia. E nós também, que lutávamos com 

o Partido, nós também não tínhamos muita capacidade de fazer oposição à diretoria para 

que quando chegasse nas eleições a gente soubesse formar uma chapa sem dividir, 

porque a gente formava uma chapa e outros colegas que também eram bons formavam 

outra chapa e aquilo dava chance para o Manoel Cabeças também ser reeleito, porque 

nós nos dividíamos e ele não. E ele ia ganhando as eleições por isso. Até que nós 

aprendemos: quando foi na quarta ou na quinta, ele perdeu a eleição porque aí nós 

apoiamos uma chapa só.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É verdade que o Cabeças 

pertenceu ao Partido Comunista? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Não, ele não pertenceu. 

Quando ele estava já se apresentando para ser candidato à presidente do sindicato, isso 

foi quando o Partido estava iniciando com aquela volúpia toda, com aquele entusiasmo 

todo. O Partido crescendo e todo mundo sabia que o Partido estava crescendo e tinha 

uma sede ali na rua do Comércio; estava toda noite lotada de trabalhadores lá. E o 

Cabeças sabia que a estiva também estava bastante crescida de comunistas. Então ele 

pensou, muito sabidão ele, pensou: ‘se eu ganhar apoio dos comunistas eu vou ser 

reeleito de novo, na quinta vez. Na quarta vez isso aí. Então, o que ele faz: ele se 

apresentou na sede do Partido lá na rua do Comércio, conversou com a gente, tal, “ah, 

eu estou gostando do Partido com a estiva...”, não sei o quê, não sei o que lá, “também 

gostaria de entrar”. E aí o pessoal foi na conversa dele e aceitou que ele se inscrevesse 

no Partido. Ele se inscreveu no Partido e no dia seguinte foi aquele noticiário no cais, 

“Cabeças também é comunista”, aquele negócio, na malandragem dele. Ele conseguiu 

até roubar muito voto de comunista e foi então reeleito dessa vez também. Aliás, essa 

vez foi a primeira. Quando terminou o mandato do Higino, iniciou o dele. 

 Ele começou assim: a primeira eleição, dele. Depois, logo no andamento da 

diretoria dele, todo mundo notou que ele não era comunista coisa nenhuma, pelo 

contrário: ele tinha até raiva dos comunistas. Mas ele conseguiu se reeleger quatro 

vezes. Como eu falei: ele tinha os votos certos dele.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1945, se eu não me 

engano, tivemos a eleição para a constituinte, 1946. O Oswaldo Pacheco, que era do 
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Partido Comunista, não sei, elegeu-se deputado federal. Parece que foi o segundo mais 

votado pelo estado de São Paulo. Como é que foi a campanha, o senhor lembra da 

campanha dele? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Nós temos o resultado da 

votação dele. Mais ou menos segundo ou terceiro de São Paulo, uma boa votação que 

ele teve. A eleição dele foi justamente quando encerrou o mandato da diretoria que o 

Pacheco fazia parte; o Pacheco já se destacou muito naquela diretoria e já ficou, 

inclusive, falado em assembleia, que ele ficou muito simpático na categoria. Aí chegou 

o ano de 1945, já tinha encerrado o mandato dele na estiva e ele também se ligou ao 

Partido. E o Partido, junto com o comitê municipal, junto com a base da estiva, 

deliberaram lançar o nome dele para deputado federal. Naquele tempo havia poucos 

nomes, havia muita carência de quadros bons para serem candidatos. Como o Pacheco 

tinha se destacado muito naquele movimento de estiva, aquilo tudo, então foi lançado o 

nome dele em 1946. Ele foi bem votado, teve uns 20 mil votos, por aí, só com a votação 

da baixada.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Basicamente o porto, né? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Sim, claro, a bem dizer foi o 

porto que o elegeu.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1947, se eu não 

engano, 1947 ou 1948, o Partido Comunista, já na... Eu não sei se ele já estava na 
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ilegalidade ou não, ele conseguiu eleger na base uns 14 ou 15 vereadores, fez a maioria 

na câmara, né?  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Da câmara federal, né? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS - Da câmara de Santos, não 

é? Pelo PST. 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – É, isso foi bem mais tarde.   

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que foi a eleição 

e como é que foi a comemoração de tudo isso? Como é que foi? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Bom, o negócio é o seguinte: 

o Partido foi legalizado em 1945. Elegeu os candidatos para a câmara federal, somam 

quase que 14, e o Prestes para senador, 15. Mas, com a atuação do Partido, inclusive 

com a influência que o Partido mantinha no movimento sindical, o Partido foi muito 

visado pelas forças reacionárias da classe patronal, da classe dominante, que já bolaram 

novamente jogar o Partido Comunista na ilegalidade. E isso aí aconteceu. Um tempão 

aí, aquelas lutas, protestos do movimento sindical para que os mandatos fossem 

respeitados, tudo isso, mas não deu jeito. Quando foi em 1947, no final de 1947, o 
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Partido foi jogado na ilegalidade. Mas os deputados ainda continuaram. Mas quando 

chegou em janeiro, isso foi em dezembro, que passaram para a ilegalidade, aí quando 

foi em janeiro, aí cassaram o mandato dos comunistas.  

 Bom, isso aí marcou o início da atividade do Partido na clandestinidade. O 

Partido não recuou, ele continuou numa atividade tremenda, clandestina. Aí surgiu, 

mais ou menos em 1947, por aí, surgiu a eleição da câmara de Santos, já no fim de 

1947, o Partido já estava na ilegalidade. Então, como o Partido tinha muita força ainda, 

mesmo ilegal, ele conseguiu uma legenda de um Partido que era legal, o PST, e o PST 

entregou a legenda toda para os comunistas. Os comunistas completaram a legenda 

toda, uns vinte e tantos candidatos. E foram para a eleição, em Santos, e nós tivemos 15 

ou 16 eleitos mais votados, até o Leonardo Roitman, que era líder portuário; mas era 

pelo PST. Agora, o PST só teve o gostinho de eleger e de diplomar, agora, posse que é 

bom, não houve. Aí o governo cassou. Cassou o mandato também do PST e os 

comunistas ficaram foram novamente.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como que foi aquela 

história da comemoração que vocês organizaram na Praça da República? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Teve isso também, foi uma 

vitória estrondosa, então o Partido quis comemorar. E anunciaram, prepararam aquele 

comício para na Praça da República, ali bem em frente, encostado à alfândega. Mas o 

DOPS, a delegacia, já anunciava que aquele comício estava proibido, que a polícia não 

ia permitir. Mas os comunistas não quiseram saber, foram para o comício. Eu até me 

lembro que eu estava ajudando a fazer o palanque, isso era de manhã. A polícia chegou 

e carregou todo aquele pessoal que estava construindo o palanque, levou preso. Aí nós 

chegamos na delegacia: não tinha feito nada, apenas estávamos construindo aquilo ali. 

Aí o delegado conversou com a gente e tal, ameaçou, aquela coisa toda e soltou a gente. 

Aí fomos embora. Quando foi à noite, o Partido continuou anunciando a realização do 
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comício, e quando foi à noite a praça encheu. O palanque nem ficou pronto, mas a praça 

encheu. Mas encheu também de polícia, cavalaria e arma. E foi aquela tremenda 

confusão, os cavalarianos, correndo em cima do povo, o povo correndo pra lá e pra cá. 

Entraram pra dentro daqueles bares da Deputado (ininteligível); os cavalos chegavam a 

entrar dentro do bar. E batiam: eles usavam aquele... Chamavam de chanfalho, eram 

umas palhas desse tamanho, os cavalarianos, e largavam aquilo nas costas do pessoal. E 

corriam de um lado para o outro. E muitos foram presos de novo, eles iam enchendo os 

carros e levavam. Numa dessas me levaram também, novamente, à noite. Esse dia 

foram duas vezes. Fiquei lá parece que só um dia ou dois, já me soltaram de novo 

porque eu fui preso com gente do público, que estava lá na praça. Naquele tempo a 

polícia nem sabia bem quem era comunista, quem não era, pra eles concentrarem mais a 

repressão em cima. Eles não sabiam, pra eles tudo era povo. Foi assim.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que o senhor poderia 

nos contar sobre a campanha do O Petróleo é Nosso aqui em Santos? Ela foi 

direcionada pelo Partido Comunista, né? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – A campanha do petróleo foi 

aceita no país inteiro, ela foi muito bem apoiada pelo movimento sindical, pelos 

comunistas, cresceu mesmo a campanha. A ponto da gente... A gente fazia muita 

concentração de reuniões, de palestras, de comícios. Na Praça da República, eu me 

lembro de comícios que não vinha só comunista falar não, aqueles líderes mesmo, de 

Esquerda, mas eram de outros partidos, eles vinham para a praça, para o palanque, fazer 

aqueles discursos informando porque que o americano e não sei o que fazia aquela 

política para que o governo não aceitasse explorar petróleo, porque não tinha petróleo... 

Até cientistas que estavam ao lado da campanha vinham explicar o que era o problema 

da existência do petróleo no subsolo. Tudo aquilo era feito em praça pública. Eles 

colocavam em quadros e mostravam o que é o petróleo, onde é que eles está, quais são 

as regiões que têm que ter petróleo... Então, a campanha foi crescendo. Então, foi até 
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organizada com sociedade da campanha, sociedade de luta em favor da campanha pelo 

monopólio do petróleo, monopólio estatal. Essas lutas iam prosseguindo. Ali na Praça 

da República nós colocamos até uma torre de petróleo e ali foi feita uma grande 

manifestação e aquela torre ficou muitos anos ali. Depois, parece que ela acabou, ela era 

de ferro, acho que apodreceu lá ou alguém foi lá e arrancou, não sei. Só sei que eu via 

ela sempre lá, mesmo depois, muitos anos. E houve também o lado triste da campanha 

que foi aquele comício na Bacia do Macuco, que mataram o Deoclecio.  

 O governo foi cada vez mais reprimindo, reprimindo a campanha. E quando foi 

naquele comício, nós sabíamos que o comício estava proibido e que a polícia não ia 

permitir. O Partido também sabia. O Partido que liderava aqueles movimentos de 

comício, aqueles movimentos culturais. Tinha sempre o dedo dos comunistas ali 

dirigindo e organizando aquilo. Então, ali o Partido insistiu em fazer o comício, mesmo 

proibido. O resultado deu naquilo: aquele conflito lá. A polícia metralhou o Deoclecio e 

um policial também foi morto. Eu não cheguei nem a chegar no comício, eu ia indo para 

o comício, mas eu andava já meio desconfiado, e eu já tinha sido preso há poucos dias, 

e eu não estava querendo ser preso outra vez. Então, eu estava indo para o comício, mas 

eu estava indo atrasado, pra ir sondando e ver a coisa como é que estava por lá. Aí 

quando ia chegando próximo à Bacia do Macuco, o comício estava sendo atacado lá 

pela polícia, cavalaria também e aquele tiroteio. Eu já parei por ali, pra mim terminou o 

comício naquele momento. Depois, no dia seguinte, eu fui saber as notícias de tudo, 

como foi. Foi assim.  

 Eu sei que teve um dos companheiros, que era dirigente também da associação 

do petróleo, que ele também era do Partido, era teimoso, era daqueles turrões mesmo; a 

polícia estava lá mas ele subiu em cima de um murozinho lá, na esquina lá, onde tem 

um bar; tinha, agora não tem mais; e deu início a um discurso lá, entendeu? Mas pra 

quê?! A polícia se inflamou e partiu pra cima dele, pra cima de todo mundo ali, 

atirando... Eu não sei porque eu não vi, aquilo mais ou menos a gente calcula como é 

que foi, porque o próprio jornal diz que esse companheiro deu início ao comício e ao 

conflito. A polícia não estava permitindo que ninguém falasse nem fizesse agitação 

nenhuma. Foi isso. O nome desse companheiro era Hélio, está vivo ele.  
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  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Na década de 1950, 

início da de 1960, o movimento operário e sindical em Santos foi muito ativo. Como é 

que o senhor viu essa evolução se o Partido Comunista estava na clandestinidade, como 

é que fica isso aí? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  É porque o Partido, desde o 

ano de 1947, 1948, que foi jogado na ilegalidade novamente, no governo Dutra, o 

Partido não se encolheu. Havia possibilidade do movimento político e de interesse do 

povo em participar de movimentos políticos e o entusiasmo do povo pela vitória na 

Segunda Guerra Mundial, pela vitória dos Aliados, aquilo não arrefeceu de repente, não.  

Mesmo com a cassação do mandato dos comunistas na câmara federal, o Partido 

continuou com a mesma força, porque ainda pairava na mente do povo todo. Aquela 

luta do nazifascismo ninguém queria se conformar, que a ditadura tinha que prevalecer 

sobre a democracia. Porque se o nazismo foi derrotado, que diabo é isso? E o Partido 

também, se baseando por aí, não sabia e continuava crescendo e se organizando, 

inclusive orientando. O Partido realizava muitos cursos, tudo clandestino, escondido, 

pra ir preparando mais, dando instrução aos militantes do Partido que não tinham muita 

noção ainda do que era o PartidoPartido e continuou. O Partido não parava de crescer e 

atuar.  

Em todo movimento sindical o Partido estava junto. Todo esse movimento sindical que 

teve naqueles anos, até 1964, o Partido sempre clandestino. E tinha fórum sindical, 

(ininteligível), vinha o CGT, vinha o (ininteligível). Tudo isso eram organizações de 

luta que o Partido é quem sempre dava as primeiras orientações para se formar, para se 

organizar.  

 Pra gente ter uma ideia, veja o tempo que levou essa luta com o Partido sempre 

influenciando as lutas sindicais: desde 1945 até 1964. Agora em 1964, aí eles 

conseguiram parar o Partido. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



22 
 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor 

analisa os governos do Getúlio Vargas, o segundo, do Juscelino e do Jango para o 

movimento operário sindical?  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Eu tenho a impressão de que 

as classes políticas de Direita, UDN e outras aí, eles não tinham...  

 

 

 (A entrevistadora interrompe e reinicia a questão) 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Na década de 1950 e 

início da década de 1960, (ininteligível) os governos de Getúlio Vargas, o segundo, do 

Juscelino e do Jango para o movimento operário sindical? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – É porque, como eu ia 

dizendo, o governo de Getúlio foi eleito no início da década de 1950 e ele não agradou a 

classe política da Direita. A UDN também concorreu a eleição e perdeu, o brigadeiro 

perdeu, não sei se outro candidato. E desde quando o Getúlio tomou posse, até a morte 

dele, porque ele não encerrou o mandato dele, ele também sofreu aquela pressão da ala 

Direita, dos golpistas. Eles chegaram até a intimar o Getúlio a deixar o poder, isso já foi 

no final, quando ele se suicidou. Mas os golpistas não pararam, eles insistiam sempre 

em derrubar a influência da Esquerda pra eles assumirem. E por todas as maneiras eles 

faziam isso. E o movimento que deu forças a Getúlio Vargas foi justamente o 

movimento popular, o movimento trabalhista, o movimento sindical, que nunca pendeu 

para aceitar aquelas orientações de Direita, da UDN. E Getúlio governou dessa maneira, 
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sob pressão dos golpistas. Carlos Lacerda não descansava; tiveram aquelas crises todas, 

aqueles conflitos lá, que atiraram no Lacerda, aquela coisa toda, e deu naquela confusão 

toda. E com aquilo eles iam conseguindo condições para pressionar mais o Getúlio e 

forçar a queda dele. Quando Getúlio sentiu que ia perder o mandato, suicidou-se 

deixando aquela carta que ele deixou. Agora, como é que foi daí pra frente... 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Foi o Juscelino 

Kubitschek. Foi um período bem democrático, o dele?  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Juscelino foi eleito, 

finalmente. O movimento de Esquerda quase todo apoiou Juscelino, via nele um 

elemento para continuar aquele tipo de governo que era o de Vargas e que ia ser 

também o de João Goulart. E o Juscelino foi bem apoiado e ganhamos a eleição 

novamente. E Juscelino só tomou posse porque o general... Como chama aquele que era 

ministro da Guerra? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Teixeira Lott.  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Teixeira Lott. Então, quando 

Teixeira Lott era ministro da Guerra, ele deu força para o Juscelino tomar posse. 

Aplicou até um golpe lá dentro das forças armadas. Aplicou até um golpe assim, de 

tática: fingiu que ele ia se demitir, chegou a se demitir mas depois ele voltou mais forte 

ainda e aí ele garantiu a posse do Juscelino. A gente chamou aquilo da vitória do 11 de 
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Novembro, foi a posse de Juscelino Kubitschek, né? O golpe de 11 de Novembro foi um 

golpe favorável à Juscelino, que foi perpetrado pelo General Lott.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E o governo dele deu 

condições a vocês de se organizarem melhor? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Continuou. As lutas sindicais 

com Juscelino continuaram sem existir nenhuma atividade do governo de reação contra 

o trabalhador, nada. Continuou. Então, foi mais um período em que os trabalhadores 

tiveram gozando de democracia. Apesar de que a UDN não sossegava, eles 

continuavam, eles continuavam a funcionar no sentido de recuperarem a liderança da 

política nacional. Mas Juscelino conseguiu completar o mandato dele, não houve 

problema nenhum. Só que ele não quis se candidatar mais. Então, aí surgiu a 

candidatura do Jânio Quadros e a do João Goulart também. Só que João Goulart tinha 

uma outra legenda de Partido.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O PTB, né? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – É, o PTB. E o Jânio numa 

outra, que eu não lembro bem.  
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  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Jânio sai pela UDN, 

né?  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – O Jânio Quadros? Não, acho 

que não... Não sei bem se era pela UDN não, acho que ele tinha outro partido. Dá pra 

ver naquelas anotações, eu tenho, dá pra ver. É que me escapa, às vezes, né.  

 Bom, o Jânio foi eleito e o mais votado, de vice, foi o Jango. E o Jânio Quadros 

teve que aceitar o João Goulart, não era do Partido dele mas foi o mais votado. E o que 

houve com o Jânio Quadros, parece que as pressões da Direita continuaram sobre o 

Jânio Quadros, apesar de que ele não estava muito identificado frente às forças 

populares como um elemento de Esquerda. Mas com tudo isso, a reação de Direita 

continuou sobre ele. Acho que ele renunciou mais por isso. Depois ele andou fazendo 

umas demonstrações aí de quem é também de Esquerda, com aquele negócio das 

relações do governo com Cuba... 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É, e com a União 

Soviética, né? Que ele reatou... 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – É, com a União Soviética. 

Inclusive o Guevara veio no Brasil, fez uma visita pra ele, ele condecorou o Guevara. Aí 

tudo isso, a ala Direita, os militares estavam todos doidos com o Jânio Quadros. Você 

vê que o Jânio Quadros nem foi deposto, ele mesmo renunciou.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E o governo depois de 

João Goulart, pra você, foi bem... (inaudível)? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Bom, aí a luta se aguçou 

mais, né, porque já foi uma luta tremenda para o João Goulart conseguir tomar posse 

como vice do Jânio, já foi uma luta tremenda. Houve até greves, greves e protestos de 

sindicatos exigindo a posse de João Goulart; João Goulart que era do PTB e muito mais 

popular. E o movimento sindical, de um modo geral, apoiava e exigia a posse dele, 

porque lá os políticos lá nas cúpulas lá não conseguiam evitar e ele tomou posse 

mesmo. E daí pra frente as lutas sindicais, entremeadas com lutas políticas, aumentaram 

mais. E foi indo a coisa de tal jeito, e a ala Direita continuava, não sossegava, 

continuava persistindo na luta deles pra tomarem o poder, o negócio deles era o golpe, 

mas o golpe pra eles, tomar o poder pra eles. E a coisa foi indo, parece que levou aí uns 

dois anos o governo. É, foi dois anos, porque o Jânio renunciou em 1962, né? E o Golpe 

foi em 1964. Aí não deu mais pra segurar. Os militares parecem que resolveram dar 

uma força a mais para os políticos da Direita e o Golpe saiu mesmo.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor pertenceu ao 

Partido Comunista, o senhor era estivador; por que que o senhor nunca se candidatou a 

vereador, nunca se candidatou a diretor de sindicato? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Não, eu cheguei a me 

candidatar a diretor de sindicato, mas foi no início só. Foi na primeira diretoria depois 

do Higino, eu até concorri contra o Manoel Cabeças. E perdemos. Foi quando ele foi 

eleito pela primeira vez. Agora eu nunca fiz conta porque eu era militante do Partido e 

muito combativo. O Partido tem as bases, é uma espécie de uma retaguarda, que é o que 
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garante a força do Partido. É o setor que se liga com as massas, é o caso da estiva: nós 

tínhamos aquela célula da estiva que, de tanto ela crescer, o Partido mudou o sistema de 

organização e criou um setor de estiva, como de outras bases grandes, passou a se 

chamar comitês. Então, a estiva foi criada por comitê devido ao número de comunistas 

ser muito grande. Então, tinha o comitê e tinha o secretariado do... Era o comitê que 

abrangia um número grande, uma espécie de um conselho da base. E tinha a direção do 

comitê. E tinha também as bases que eram dirigidas por um secretariado. Esse 

secretariado se distribuía para todas as sessões que também foram criadas para a gente 

poder fazer atuar aquele monte de gente. Então, cada membro do comitê e mais do 

secretariado se ligava a uma determinada sessão. Cada sessão pertencia a um bairro. A 

coisa era enorme. Tinha, parece, cinco sessões. A “A”, que era a da vila, da Ponta da 

Praia, que a gente chamava naquele tempo de Vila Jóquei, porque tinha Jóquei Clube lá, 

não sei se você lembra disso, tinha Jóquei Clube lá, tinha corrida de cavalo lá, a Ponta 

da Praia. Então, chamava aquele bairro de Vila Jóquei, que hoje é o bairro de Vila 

Liberdade. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É a Ponta da Praia, né? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – É, é a Ponta da Praia mas é 

aquele trecho ali da Pedro Lessa. 

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A Encruzilhada, né? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Depois do Canal Cinco, Seis, 

pra lá. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É a Encruzilhada ali.  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Não, a Encruzilhada é pra 

cá. É Aparecida.  

 Então, tinha uma sessão do Partido que pertencia àquele setor. Onde morassem 

os estivadores, ali era a sessão que a gente chamava de “A”. A “B” era mais distante, 

mais próxima, era a Bacia do Macuco. Por ser bacia a gente chamava de B. Então, era a 

segunda sessão. A “C” era do pessoal que morava no centro. Era a sessão do centro. A 

“D” era a sessão do Campo Grande. A “E” era a sessão do Marapé, mais lá para o lado 

do morro. E tinha a sessão do Itapema. Nós tínhamos seis sessões. E o secretariado, 

ainda, com a ajuda da direção do comitê, a gente se ligava. Cada sessão dessa tinha um 

assistente na direção. Era um negócio de louco e a gente fazia tudo aquilo funcionar.  

 Quando tinha alguma assembleia que tinha algum assunto que a diretoria queria 

apresentar e aprovar na assembleia, a gente, o Partido discutia tudo aquilo antes da 

assembleia. Se fosse interessante pra estiva a gente ia para a assembleia aprovar, se não 

fosse, a gente ia pra reprovar. E reprovava mesmo. Porque o próprio estivador tinha 

confiança no Partido, gostava do Partido devido às lutas que o Partido travava em favor 

da categoria. Então, foi isso a nossa atividade e eu me preocupava tanto com isso que eu 

não queria nem saber de ser candidato, porque eu praticamente era um dirigente, era um 

(ininteligível) como era a estiva. E eu nunca saí do secretariado até hoje. Hoje nós nos 

transformamos em PPS e eu ainda continuo com pedido, com os companheiros 

(ininteligível) porque eu já estou muito cansado e bastante idoso e não dá mais, mas 

assim mesmo acho que ainda ajudo em alguma coisa.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Onde é que vocês se 

reuniam quando o Partido ainda estava na clandestinidade? Como é que vocês faziam 

pra se reunir? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Ah, era tudo clandestino, era 

tudo em segredo. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Mas havia pontos 

estratégicos? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Geralmente, nas reuniões da 

base da estiva, a polícia não fazia muito empenho para descobrir as reuniões. A polícia 

procurava descobrir as reuniões dos organismos mais altos, mais importantes: comitê 

central, estadual, comitê municipal. As reuniões, mesmo que participassem as bases, 

mas eram reuniões patrocinadas pelas altas direções, isso tudo era feito 

clandestinamente. Essas reuniões que eram perigosas, o Partido tomava o máximo de 

cuidado para despistar a polícia. Agora, as nossas lá da estiva, os companheiros lá da 

estiva, a gente reunia também escondido, ninguém sabia, porque a gente mudava de 

local. Num dia reunia numa casa de um companheiro, estivador mesmo; na outra 

semana a gente reunia na outra casa... No cais a gente não falava, não dava dica pra 

ninguém dos locais onde havia reunião e assim nós fomos levando.  

 Nós chegamos, na vida legal do Partido, na base da estiva, chegamos a ter uma 

sede na avenida Conselheiro Nébias. Aquela sede ficou aberta até o Partido ser fechado. 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Na sua opinião, qual foi a 

importância do Fórum Sindical de Debates para o movimento sindical? Qual a 

importância do fórum na sua opinião? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – O fórum sindical foi de uma 

importância tremenda e muito mais porque havia muito mais interesse dos sindicalistas 

em patrocinar o fórum e também atuar em comunidade. Apesar de que sempre tinha 

alguns dos sindicalistas que não estava muito de acordo, mas ficavam sempre numa 

minoria muito pequena. E o movimento sindical funcionava mesmo. A gente vê por 

aquele noticiário da Tribuna, de 1945 a 1964, como funcionava.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que que foi aquela 

questão dos bagrinhos, em 1963, quando se aquartelaram ali na Praça José Bonifácio, 

com o sindicato da estiva? Como é que foi aquilo? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Aquilo foi um tremendo 

desastre para a estiva. Eu considero aquilo uma página negra na historia da estiva, 

porque nós ficamos numa situação de ter que combater companheiros de trabalho para 

nos livrarmos de uma pressão política sobre nós, sobre a estiva. Porque o que houve 

mesmo foi uma pressão política contra a estiva, e que aqueles bagrinhos, que eram 

trabalhadores como nós, só que eles não eram sindicalizados; eles não queriam saber. 

Pra eles, quem desse apoio pra eles, quem desse força pra eles, é o que eles queriam, 

eles queriam entrar na estiva. E eles chegaram a criar uns três ou quatro elementos que 
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eram a liderança deles e que esses aí eram bem dominados por lideranças políticas da 

Direita, da UDN, inclusive.   

 Todas aquelas intervenções de juízes, de promotores, esses órgãos da justiça, 

todas as intervenções deles foram sempre pra favorecer os bagrinhos, porque eles viam 

um desastre, uma coisa que só podia acontecer no sentido de quebrar a força do 

sindicato. Eles tinham bem noção disso aí. E o sindicato, que era legal e funcionava 

através de leis que regulamentavam o serviço de estiva, inclusive a forma de 

preenchimento do quadro social era baseada em leis. Nenhum juiz, nenhum político, 

nenhum chefe de política, ninguém do governo podia chegar e “o sindicato tem que 

sindicalizar tantos elementos”. Não podiam fazer isso porque tinha uma lei que regulava 

isso. Só havia vagas no sindicato quando o número de estivadores não era suficiente no 

cais.  

E esse cálculo pra saber se os estivadores eram suficientes para fazer o serviço no cais, 

esse cálculo era feito por horas trabalhadas. As horas trabalhadas do cais todo: “deu 

tantas horas nos navios”; “são tantos estivadores”. Passando essas horas para os 

estivadores, quantas horas os estivadores trabalharam num ano? Era pra ser feito o 

cálculo anual. Então, essas horas, passando para os estivadores, os estivadores estavam, 

no caso de ter vagas, é porque os estivadores estavam trabalhando, por dia, mais de oito 

horas. Eram 10, 12, 14, 20 horas que os trabalhadores (ininteligível).  

Então, aí ficava comprovado que tinham vagas. Eles estudavam pra ver o número de 

vagas que tinha e Então, aí o sindicato abria a sindicalização de quantos precisassem, 

mas o que... Porque os golpistas e os políticos da Direita, inclusive os da justiça, o que 

eles queriam não era cumprir lei nenhuma da estiva, eles queriam era derrubar, quebrar 

forças do sindicato da estiva. E por isso nós perdemos aquela parada. Inclusive, ela se 

misturou com outra crise que a estiva teve; porque quando surgiu esse problema dos 

bagrinhos, de querer entrar, que as autoridades deram apoio, também a última diretoria, 

estava já nesta crise, que era de um tal de Ceará, Raimundo, que ele chamava... 

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Raimundo Vasconcelos, 

é esse? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Era. Raimundo Soares... 

Então, essa diretoria não estava agradando a estiva e a estiva na assembleia convocou 

uma grande oposição a ele a ponto de cassarem o mandato dele. Então, ele foi expulso 

do sindicato, o presidente. A diretoria, os que quiseram acompanhá-lo, acompanharam. 

E outros ficaram, inclusive o secretário dele ficou sendo o que substituiu, ficou sendo 

presidente interino no lugar dele. E terminou o mandato.  

Quando eles terminaram o mandato, aquela crise dos bagrinhos estava... Aliás, antes de 

terminar o mandato nós já perdemos aquela briga. Tanto é que foi nessa diretoria dele, 

(ininteligível), que tivemos aceitar os bagrinhos que a justiça nos impôs. Juiz lá... Ele 

nos impôs mesmo numa ação de intervenção, inclusive foi invasão de sindicato, porque 

eles punham uma espécie de cabo de assalto na porta do sindicato e enchiam de polícia, 

ameaçando o sindicato: ou cumpre as ordens do juiz ou o sindicato vai ser tomado pela 

polícia. A coisa ficou feia mesmo. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Voltando um pouquinho 

ao Partido Comunista, vocês comunistas tinham de fato um projeto político concreto 

para tomar o poder? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Quando? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quando vocês estavam já 

1960, sessenta e pouco, que nós tínhamos o movimento sindical, o movimento operário 

muito ativo. Existia algum projeto do Partido Comunista tomar o poder? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Ah, o que havia era uma 

objetividade. Quer dizer, o Partido sempre aprovava o lançamento, na sua linha política, 

o lançamento do Partido para a conquista do poder e instalar o socialismo e aquela coisa 

toda. Isso aí eram coisas que eram ditas de uma maneira que nem o próprio Partido, em 

geral, não sabia bem como é que eles podiam chegar nesse ponto, porque era tudo 

contraditório. Se o Partido nem legalidade tinha, principalmente a partir de 1948 até 

1964, nem legalidade tinha, como é que ele, mesmo registrando aquela força toda, 

mesmo sendo ilegal e tendo aquela força toda, inclusive no governo de João Goulart, 

que João Goulart anunciava que ia fazer as reformas... Reforma de base, reforma 

agrária, aquela coisa toda; e os comunistas apoiavam, os sindicatos apoiavam, a 

influência comunista era grande; mas o Partido ainda era ilegal, nós não tínhamos... 

Tínhamos toda aquela força mas não tínhamos tido força pra obrigar o governo e a 

justiça a legalizar o Partido, então o Partido atuava clandestinamente. E como a gente, 

dessa maneira, podia querer tomar o poder? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Então, a tese da república 

sindical nunca existiu? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Aquilo tudo era boato. Aliás, 

esse boato, a própria força reacionária, que eram da Direita, eles alimentavam essas 

declarações que às vezes não saíam dos comunistas, eram deles mesmos. Iam para o 

jornal lá e “os comunistas vão tomar o poder!”, “vai ser criada uma república 

sindicalista” ... Tudo aquilo era assim falado.  

Nas organizações do Partido, propriamente, dos partidos, quando a gente reunia, não 

havia nenhuma discussão de se preparar o Partido para o poder coisa nenhuma. 
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Simplesmente era para o Partido continuar lutando pra levar a classe operária a 

conquistar os direitos dela.  

O Partido funcionava principalmente nessa parte: ajudar as bases. Agora, a parte política 

assim, sobre problema de governo, essa coisa toda, era mais nos organismos superiores. 

Era isso.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor passou um 

tempo na estiva, trabalhou no porto. Como é que era a polícia marítima, que todo 

mundo classifica como bastante agressiva com vocês? Ela era de fato agressiva? A 

polícia marítima: como é que ela era no trato com vocês? Se é que isso é trato, né.  

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ –  Já existia a polícia marítima, 

sempre existiu, mas simplesmente pra ajudar a administrar o serviço de navios no cais. 

A polícia ela era marítima, não tinha nada que ver com os sindicatos nem nada, porque 

o policiamento antes da polícia marítima era o que tinha, a Força Pública, que tinha 

quartel, era a guarda civil, aquela polícia de Santos, né? E eles iam também para o cais 

quando era preciso, quando tinham aqueles movimentos de greve, ameaças de greve, 

aquela coisa que alguém comunicava e eles mandavam soldados da Guarda Civil, 

mandavam para o cais, mandavam também da força pública; mas esses aí, eles vinham 

no cais e tal; tinham alguns policiais mais atrevidos mas muito poucos, quase não se 

metiam com o pessoal do cais.  Agora, quando chegou a polícia marítima, aí sim: eles 

vieram para o cais para ajudar a liquidar com a força dos sindicatos do porto. Eles 

vieram mesmo para massacrar.   

 

 

 A SRA CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A que se deveu a falta de 

resistência do movimento operário quando do Golpe de 1964, na sua opinião? 
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 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Isso aí demonstrou que o 

Partido não tinha a mínima condição de enfrentar uma luta armada para impedir que 

aquele Golpe se concretizasse. Não tinha condição, porque não era um Partido 

organizado, preparado para isso. Era um Partido que estava organizado e preparado pra 

lutar, lutas sindicais, e aquele crescimento do Partido, o entusiasmo todo, era por isso. O 

trabalhador gosta, e o que ele vê que vai servir pra ele, que vai lhe ajudar, ele adere, 

adere à luta, adere ao Partido.   

Mas agora, selecionar quadros para partir para uma luta armada, eu achava que não 

tinha condições. Ficou provado, em 1964, o Partido. Porque ainda tinha de Partido, 

assim, muito responsável, quer dizer, as direções de cúpula e outros elementos de 

tradição nas lutas do Partido, esses aí amplamente não se entregaram.  

Inclusive houve aquelas divisões, aqueles rachas. Tinha uma parte de comunistas que 

não aceitava fazer frente à luta armada, contra o Golpe. Não havia condições, era o 

mesmo que um suicídio. E foi por isso, o Partido não conseguiu mesmo; e o resultado: 

sofreu o que sofreu na mão dos golpistas, porque houve muita gente presa, muita gente 

torturada. Mataram pra mais de 100 e o que a gente viu foi aquilo.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi preso em 

1964? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Eu não fui preso porque eu já 

sabia que ia ser preso. Na véspera do Golpe, no dia do Golpe, eu estava numa reunião e 

essa reunião, numa casa de um companheiro, a gente estava ouvindo o rádio. Quando 

terminou a reunião a gente estava ouvindo o rádio, 22h, 23h. Foi mais ou menos umas 

23h, quando o Adhemar de Barros deu um discurso, no dia 31 de março, deu um 
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discurso aderindo ao Golpe. Ali malhou os comunistas e aderiu ao Golpe. Dali eu já me 

aprontei. Disse: “Bom, o Golpe já foi aplicado mesmo, eu não vou nem voltar pra casa 

porque eu sei que se não for hoje, amanhã eles estarão lá me procurando”. Eu era muito 

visado, tinha sido preso muitas vezes e eu era muito visado como membro da 

retaguarda, da luta das bases, não como dirigente sindical, porque os mais visados, e a 

polícia não teve trabalho de prender, porque muitos deles, parece-me que a maioria dos 

líderes sindicais que eram de Esquerda, que marchavam junto com os comunistas, 

muitos deles ou até a maioria, eles não viram nenhum motivo pra fugir, eles eram 

sindicalistas, não havia motivo nenhum. Resultado: eles foram quase todos presos, 

foram levados para um navio e outros foram para outras prisões.  

 Eu nessa noite já não dormi em casa e só voltei em casa quase um ano depois. 

Fiquei meio foragido os primeiros 15 dias, em Santos, procurando ter contato com o 

Partido, ter contato com o cais para ver como estavam. Houve umas tentativas de 

protesto, de greve no cais contra o Golpe mas muito desarticulada, muito sem jeito pra 

vingar o movimento. Era mais uma espécie de uma confusão que o trabalhador não 

sabia o que fazer: se trabalhava ou se não trabalhava no dia do Golpe e mais dois dias 

depois. Depois acabou, não teve mais movimento nenhum. O nosso sindicato, os 

dirigentes que estavam nessa ocasião foram todos presos e o presidente que entrou 

como interventor, que era o Manoel Cabeças, também era lá de confiança deles, 

assumiu e normalizou o serviço no cais.  

 Outra espécie de luta, se havia, foi daqueles elementos... Havia, o Partido 

continuou atuando clandestinamente, mas sem tirar resoluções para ir para a luta 

armada, não conseguia, não dava jeito. Agora, aqueles elementos que se destacaram, 

que se separaram do Partido porque acharam que tinha que reagir lutando, aquela coisa 

toda, esses aí organizaram aquelas guerrilhas que tiveram, mas que não tiveram sucesso 

nenhum. MR8 e mais a linha chinesa, aquela coisa toda. Todos eles estavam anunciando 

a resistência, mas como? Não conseguiram.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Mas onde o senhor se 

escondeu se o senhor voltou só um ano depois? Onde o senhor se escondeu durante esse 

ano? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Passei 15 dias em Santos. 

Quando eu vi que não dava mais, eu ia acabar sendo descoberto, eu resolvi ir para 

Ribeirão Pires, consegui um carro aí e me levaram para Ribeirão Pires. Eu tinha um 

colega que tinha uma casa lá em Ribeirão Pires, estando fora da cidade, e ele me deu até 

a chave pra ir pra lá. Fiquei morando na casa dele, em Ribeirão Pires; meu contato era 

com ele; queria saber com ele toda vez que ele ia lá na casa dele e também contato com 

a minha esposa.  

Eu estava até em risco com ela, porque ela podia ser seguida e descobrirem lá, mas 

nunca seguiram ou ela despistava bem e conseguia. E eu só tomava conhecimento do 

cais por esse colega, quando ele ia lá. Sempre lá, na casa dele. E ele me contava o 

desastre todo do Golpe, os direitos que a estiva perdeu, uma série de questões lá que a 

gente batalhou tanto pra conquistar e os militares liquidaram aquilo num simples 

decreto deles lá, aqueles Atos Institucionais. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Depois o senhor voltou 

pra Santos e foi preso? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Dessa casa, um dia eu estou 

dando uma volta lá em Ribeirão Pires, porque eu podia dar uma volta, não era 

conhecido, eu encontrei um colega meu que também andava. Eu encontrei um colega 

meu que também andava como eu, foragido. Chamava Brito, a gente chamava de 

Britinho. E quando eu o vi achei até graça: “Nós temos que nos encontrar mesmo”, 
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porque a gente era colega no cais e fomos nos encontrar em Ribeirão Pires. Aí ele me 

falou como que estava, me perguntou como que eu estava na casa que eu estava, e a 

gente conversando ele me falou que ele estava numa casa em Santo André. E ele 

trabalhava naquela casa, era uma fabriqueta de sabão. Então, ele trabalhava lá e tinha 

contato com o Partido, acho que era um dentista lá em Santo André.  

Então, ele disse pra mim: “Olha, eu estou precisando sair de lá, foi bom te encontrar 

porque se você quiser você pode ficar no meu lugar lá em Santo André. Pelo menos vai 

ganhar um salário lá.” Aí eu disse pra ele: “Bom, eu estou mesmo enjoado daqui”, isso 

foi já no quarto mês, parece, que eu estava lá em Ribeirão Pires. Aí eu combinei com ele 

no dia seguinte, fui lá pra Santo André, ele me apresentou lá para o dono da fabriqueta, 

“ele vai ficar no meu lugar” e eu fiquei lá.  

Eu passava lá os dias, trabalhava na fabriqueta fazendo sabão, veja só, dormia lá. Ficava 

com o caseiro lá tomando conta da casa, dormia lá sozinho. E passou mais uns quatro 

meses lá, já tinha contato com a minha esposa. Eu ia em Ribeirão Pires, lá eu tinha 

contato com ela.  

 Então, quando foi no meio de outubro de 1964, ela chegou lá junto com o meu 

genro, no carro, e disse: “Nós viemos te buscar”. “Como buscar?” “Ah, é que o juiz lá 

em Santos deu uma anistia pra vocês, todos os que estão foragidos podem retornar pra 

Santos que o inquérito e o julgamento vão ser feitos com a gente de verdade, inclusive 

nós vamos poder voltar para o cais para trabalhar”. Aí se confirmou: quando cheguei em 

Santos nós fomos para uma reunião dentro do fórum. Todos aqueles que estavam 

foragidos receberam esse recado e chegaram todos lá em Santos. E então, desse dia em 

diante, a justiça lá de Santos, naturalmente de acordo com a Polícia Militar de São 

Paulo, auditoria militar, eles então nos deram essa liberdade pra gente ficar em 

liberdade vigiada, podia trabalhar. E o processo corria.  

 Nós tínhamos que nos apresentar lá na auditoria militar. Uma vez por semana a 

gente tinha que ir lá mostrar que a gente estava trabalhando, ninguém fugiu, aquela 

coisa toda. Isso aí parece que levou uns dois anos e então surgiu o julgamento. No dia 

do julgamento nós fomos todos lá para a auditoria militar de São Paulo. Nós podíamos 

até, se quiséssemos, nós estávamos em liberdade, não ir e esperar a decisão do 

julgamento em liberdade. Se caso desse prisão a gente podia fugir. Mas parece que a 
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gente estava com tanta certeza de que não ia dar nada que a gente foi mesmo para 

assistir o julgamento.  

 O julgamento foi feito assim: um julgamento popular, aberto, com os oficiais 

militares e os nossos advogados no salão nobre dos militares e ali foi feito, um por um, 

foi feito o julgamento e a parte processual de depoimentos, essa coisa toda, foi feito 

tudo aberto ali. Havia testemunhas contra nós, a favor da polícia militar, e tinha também 

a favor da gente. Tinha mais contra a gente. Ainda me lembro que contra mim foram 

três estivadores: Manoel Cabeças, o ex-presidente, tal de Raimundo, que tinha sido 

expulso do sindicato, e um outro diretor do Raimundo. Eles eram testemunhas contra 

mim e contra outros estivadores que estavam ali sendo julgados. Então quando 

perguntavam lá pra eles... Aquele tal de Raimundo foi tão sem expressão nenhuma de 

gente, de homem, que os próprios militares viravam a cara quando ele falava. Porque 

ele começou assim: “Em primeiro lugar eu quero me congratular com a revolução dos 

militares que chegou na hora certa, porque os comunistas estavam tomando o poder no 

Brasil...” Aquilo ali os militares já viam que estavam lidando com pelego mesmo. 

Então, aí perguntaram mais para a assembleia: “Você conhece algum deles aí?” 

“Conheço todos eles da estiva, tal”. Então, apontavam: “quem é aquele ali?” “Fulano”; 

“Quem é aquele ali?” “Esse aí é o Garcez”. “O que você acha dele?” “Esse aí era um 

agitador tremendo lá no cais, no sindicato, é comunista, não sei o que lá...”. Enfim, 

falou tudo que tem que falar pra me condenar lá. O Manoel Cabeças, a mesma coisa. Só 

que não foi tanto, não se exibiu tanto. Disse que de fato a gente dava muito trabalho pra 

ele, a gente agitava muito nas assembleias, aquela coisa toda e o outro também andou 

mais ou menos repetindo isso.  

 Depois de todos terem ouvido lá e todos os depoimentos feitos, eles se reuniram 

lá, separado, os militares, e depois voltaram. Aliás, os advogados também assumiram, 

falaram, defenderam; todos que estavam ali foram defendidos pelos advogados. Tinha 

uma meia dúzia de advogados lá com a gente. Então, depois eles foram, retiraram-se, 

reuniram-se lá, separados, depois voltaram e anunciaram que depois deles debaterem 

bem o que houve ali, na reunião, eles chegaram à conclusão de que não havia motivo 

nenhum pra gente ser condenado. Inclusive nós já estávamos em liberdade há vários 

meses e não havia nenhuma queixa da gente estar praticando agitações no cais nem 

nada, estávamos trabalhando. Eles sabiam que estavam lidando com trabalhadores e, por 
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conseguinte, nós estávamos todos absolvidos. Achamos até graça daquilo, mas aqueles 

caras que foram lá pra acusar a gente saíram até antes da gente, sumiram com medo, até.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor é casado. Como 

é que o senhor conseguiu conciliar prisões, Partido Comunista, estiva, com casamento, 

com a sua vida familiar? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – É porque a gente, quando se 

atira numa luta dessa, a gente... Não sei, aconteceu comigo, né? A gente dá mais valor a 

essa luta toda do que à família. Por mais que a gente seja correta na nossa vida, mas a 

luta impede que a gente leve pra casa aquele conforto que é necessário. Eu só tinha uma 

filha. E eu sempre dizia pra minha esposa: não vamos de jeito nenhum aumentar a 

família porque em primeiro lugar está a luta. E eu não vou querer um pai de filho só pra 

estar trabalhando pra sustentar família e também não quero que a gente seja, até usei 

uma expressão de um livro que eu li, disse: “Eu não quero que você seja apenas uma 

parideira”. Eu quero que você também participe de alguma coisa junto com as mulheres 

e tal. E isso aconteceu: quando ela via que eu não tomava jeito mesmo, eu trabalhava de 

dia e quando chegava a noite, era raro o dia que eu não me aprontava e saía de novo, eu 

ia para alguma reunião, quando não ia para a sede do Partido. Isso foi no início, na rua 

do Comércio. Quando ela viu que ela estava ficando em casa sozinha, não adiantava 

reclamar, ela aderiu: saía junto comigo, encontrava-se também com as outras mulheres e 

participava também das reuniões e até tarefas ela fez também na rua.  

 Naquele tempo tinha aqueles comandos que a gente fazia de venda de jornal, 

jornal comunista, Classe Operária, Pós-Operária, ou então fazer finanças, vendia alguma 

coisa na rua pra manter as despesas da filha, aquela coisa toda. Então, ela aderiu. Então, 

resultado: toda (ininteligível) em casa.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor gostaria de 

acrescentar alguma coisa ao seu depoimento? Algo que eu não tenha sabido perguntar? 

 

 

 O SR. FRANCISCO RODRIGUES GARCEZ – Acrescentar mais alguma 

coisa?  

 Da luta do Partido teve uma prisão minha que foi cercada de muita violência 

sem que houvesse motivo muito forte. Mas como a reação policial, era polícia 

(ininteligível), naquele tempo, eles não queriam saber. Eles queriam saber que se eles 

tinham ordem pra prender eles prendiam, usando aquele aparato todo, aquela violência 

toda. Então, aconteceu, numa ocasião, quando nós estávamos numa campanha, nós 

promovíamos muitas campanhas; o Partido promovia e as bases foram acompanhar. 

Então, tinha aquela campanha que combatia a ida de tropas do Brasil para a Guerra da 

Coreia. A Guerra da Coreia foi uma guerra terrível que envolveu os Estados Unidos, 

que assumiu o lado da Coreia do sul. Aquela guerra foi terrível e os americanos também 

não conseguiram dominar. Eles perderam a Guerra do Vietnã e aquela lá eles também 

não estavam conseguindo. Por fim houve um acordo de paz. E aqui no Brasil a gente 

fazia campanha, bastante propaganda para que o povo não aceitasse que o governo 

enviasse tropas para a Coreia. E então, uma das tarefas nossas era fazer folheto, boletim, 

panfletos, para distribuir para o povo aquilo. E numa dessas tarefas, nós preparamos os 

panfletos, tudo na coisa clandestina.  

 Nós tínhamos um aparelhozinho de mão de fazer, como chama? Aqueles de 

mão... Mimeógrafo. Aqueles de mão, né? Nós tínhamos um escondido numa casa lá em 

São Vicente. Então, nós combinamos, eu e mais dois companheiros. Um era estudante, 

chamava-se (ininteligível). E o outro era estivador também. Na casa dele, em São 

Vicente, era onde estava o aparelhozinho, o mimeógrafo. Então, combinei com os três e 

nós, de manhãzinha, bem cedo, a gente pegaria todo o material que era preciso, ia pra 

casa daquele estivador pra fazer os panfletos. Muito bem.  
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 Quando chegou mais ou menos... Amanhecendo já, cinco, seis horas da manhã, 

chega a polícia na minha casa. Chega a polícia do Seco na minha casa. Fiquei 

espantado: “Como é que a polícia do Seco Está chegando ali pra quê?” E eles batiam na 

porta. Batiam na porta e eu dizia pra eles assim, pra patroa: “Fala pra eles que não estou, 

não estou. Não dormi em casa”. E eles batendo, a polícia do Seco. Tinha uns 10 

policiais do Seco, aqueles valentões todos. E eles batiam na porta, subiram até no 

telhado pra ficar cercando toda a casa pra que eu não fugisse pelo outro lado. E nada de 

resolver. Eles batiam e ela dizia que eu não estava.  

Aí, por fim, eles mandaram alguns deles lá na delegacia e trouxeram o Seco, o Dr. Seco 

lá na minha casa.  

E eu percebi quando ele vinha chegando, porque a minha casa era uma espécie de um 

beco, era uma casa do fundo, mas não tinha saída pelo fundo, só pela frente. E eu pelo 

vitrô da cozinha, eu percebi que eles deram uma pausa, pararam de bater na porta. 

Então, eu estava sempre dando uma olhadinha. Quando eu vi, o Seco veio vindo 

acompanhado deles. O Seco mesmo, em pessoa. Ai ele chegou, entrou. Chegou na porta 

e em vez dele bater pra perguntar se eu estava, meteu o pé na porta e a porta entrou pra 

dentro. Eles entraram todos pra dentro da casa. Fizeram um escândalo, reviraram os 

móveis, quebraram os móveis... Pra descobrir panfletos, pra descobrir material. Eu 

escondi alguma coisa mas alguma coisa eles acharam. Eu tive uma sorte porque o 

principal eles não acharam, que era o material, o (ininteligível) que ia servir para eu 

reproduzir os panfletos.  

Aquilo eu escondi tão bem que eles não descobriram. Mas me levaram, mais tarde, 

puseram-me num carro e levaram lá pra polícia do Seco. A (ininteligível) ficou lá com a 

minha filhinha pequena e me levaram para a polícia do Seco. Foi aquela violência toda 

lá, maltraram-me, deram soco no estômago que quase desmaiei. Eles eram fortes. 

Queimaram-me com cigarro.  

E eles faziam aquilo e perguntavam: “Comunista safado, onde é que está o aparelho?” e 

eu dizia: “Mas que aparelho, eu não sei de nada”, dava uma de bobo. Aí cansaram de 

ficar me apertando e um deles falou: “Você é um trouxa que está aí. Se você não se 

abrir, o azar vai ser teu porque nós já prendemos um”. “Eu não sei de nada, não tenho 

nada que ver se prenderam alguém”. “Como é que não, seu vagabundo?” e me 

xingavam. Até hoje eu estou querendo descobrir como é que aconteceu aquilo.  
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 Então, disseram assim: “Vem comigo aqui”. Levaram numa sala lá, abriram uma 

fresta de uma porta e disseram: “Olha lá pra dentro”. Aí eu olhei e estava preso o 

estudante, o (ininteligível). Justamente aquele que ia comigo fazer os panfletos. Aí eles 

disseram: “Está vendo? Vai se abrir agora?” Eu disse: “Bom, eu vi lá um cara, sei lá 

quem é ele, não conheço”, eu sempre nessa. “Sei lá, vocês é que estão me dizendo”. E 

eles me davam soco, mas eu sabia que se eu dissesse era pior. Enquanto eu resistisse... 

Aí o Dr. Seco chegou pra eles e disse assim: “O que que há? Ele não quer abrir onde 

está a máquina deles? Bota ele no carro e leva pra Praia Grande pra ver se ele se abre ou 

não”.  

Aí me puseram no carro, na viatura, e sentou um do meu lado, dois atrás e o chofer, 

massa bruta.  

Aí me levaram em direção ao centro, para a Praia Grande. Eu ia pensando: “caramba, 

eles vão me apagar mesmo na Praia Grande”, porque eu já sabia que eles torturavam na 

Praia Grande, torturavam e arrebentavam os caras lá, eles faziam isso. Então, no 

caminho, quando estava chegando em direção à Praia Grande, mandei eles entrarem 

pela direita, onde tem o cemitério de São Vicente, uma ruazinha daquela estava a casa 

do companheiro e o aparelho estava lá. Aí, não tinha outro jeito.  

 Aí descemos lá na casa do companheiro. Eles entraram na casa e eu fiquei na 

porta. Eles entraram pra dentro da casa procurando o aparelho. Aí ele trouxeram o rapaz 

que estava lá e aparelho nenhum, eles não acharam o aparelho. Aí eles apertaram o 

rapaz e o rapaz disse assim: “Ah, o aparelho estava aqui, mas eu resolvi mandar ele pra 

casa de outro companheiro”. Aquilo me deixou mais invocado ainda, pra que ele foi 

mandar o aparelho pra outro lado? E justamente na casa de um outro estivador também. 

Britinho, que era irmão do Veloso, que foi pra praia.  

Então, a polícia pegou-os e disse: “Onde é a casa desse estivador?” Aí nós fomos todos 

pra casa do outro estivador. Aí chamaram lá o Veloso e num apertozinho de nada ele já 

foi buscar o aparelho. Também não tinha curva, ele foi buscar o aparelho e entregou. Aí 

eles levaram os dois num carro e levaram a mim no outro carro. A mim eles levaram 

para a Delegacia de Ordem Política, em frente à polícia do Seco; tinha ali uma delegacia 

e eles me levaram para ali. E os outros dois não sei pra onde eles levaram, levaram para 

outro lado. Mais tarde eu soube que eles tinham sido colocados num presídio na Praça 

dos Andradas.  
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 Então, lá no DOPS, aí já não era mais eles, era o delegado do DOPS; ele me 

apertou para eu fazer um depoimento e, naturalmente, fazer um depoimento que 

ajudasse a polícia a prender comunista. Então, eu sofri ali tanto como se fosse torturado, 

agressão deles lá. Eles usavam tudo quanto era palavrão pra me xingar, o delegado, não 

era militar, era o delegado civil, o doutor lá. Mas me xingou tanto, me xingou tanto... 

Ele ia fazendo perguntas e o escrivão escrevendo. Eu procurando declarar alguma coisa 

que não ajudasse eles a prender ninguém. Aí, por fim, encerramos o depoimento e ele 

pegou e disse para o escrivão: “vai, dá uma lida nisso aí e manda ele assinar”. Aí o 

escrivão, eu estava com a cabeça tão nervosa, a gente fica tonto uma hora dessas. Eu 

prestando atenção no depoimento que ele leu e quando ele terminou eu vi que estava 

ruim o negócio. Tanto ia comprometer o Partido como a mim também. Aí eu disse para 

o delegado: “esse depoimento eu não dei não, dei alguma coisa. Alguma coisa aí eu não 

falei não”. Pra que que eu falei aquilo... Aí que me xingaram mesmo. E continuaram 

naquele negócio: “como é que não, seu safado?”, aquela coisa toda. Por fim ele parece 

que esgotou também a paciência dele e disse para o escrivão: “olha, sabe de uma coisa? 

Rasga essa porcaria e faz outro”. Eu digo “opa, já está melhorando a coisa”. Aí o 

escrivão foi fazendo outro, eu fui fazendo, já estava mais calmo. Aí ele aprontou outro 

depoimento que estava mais do meu gosto. E terminado aquilo, ele chamou um tira lá, 

puseram-me num carro e levaram pra São Paulo, para o DOPS de São Paulo. Aí cheguei 

lá no DOPS, jogaram-me numa cela daquelas que têm lá, chamavam porão do DOPS, 

jogaram-me lá e não me procuraram mais pra nada. Só tinha um cara preso comigo. Por 

azar era um cara estrangeiro, acho que era chileno, um negócio assim, meio malucão. 

Acho que de político ele não tinha nada. Então, eu fiquei ali com ele. Até andava meio 

receoso, porque esse cara maluco que estava no xadrez, eu já tinha experiência de 

xadrez, já tinha ido preso algumas vezes. Eu tinha que dormir, descansar, mas também 

com o olho naquele, o cara que estava comigo, podia até ser um agente que estava preso 

ali comigo. Então, eu fiquei lá uma semana inteira.  

 Enquanto isso, aqui em Santos, a minha patroa e o Partido já procuraram 

também advogado pra se virar para resolver também o meu caso. Não sei se foi por isso, 

sei que uma semana depois eles foram lá me buscar, trouxeram-me de novo pra Santos.  

Levaram-me de novo para a prisão mas ali já me disseram que eu já podia ir pra casa 

que no dia seguinte ia ser  a decisão do fórum sobre se eu ia ficar preso ou não. Isso 

tudo é feito às pressas. E também não deu em nada. Acabaram também me absolvendo.  
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Mas até hoje eu estou sem entender porque que aquele estudante foi preso e porque que 

o outro estivador mudou o aparelho da casa dele para a outra. Eu acho que o autor da 

denúncia do nosso trabalho foi o estivador, justamente porque ele mudou o aparelho 

para a casa do outro. Ele não estava sabendo se o estudante foi preso, por que ele mudou 

o aparelho? Eu acho que então ele ou a mulher dele, com medo daquilo que nós íamos 

fazer com certeza, denunciaram à polícia e prenderam o estudante e a mim. Até hoje, eu 

já quis falar com aquele estivador, porque ele ainda é vivo; sabe que ele não quer 

conversar comigo? Não quer, ele vira as costas, diz que não conversa comigo, que só 

conversaria comigo se eu fosse homem, não sei o que lá. Ele está dando uma de que eu 

é que sou o falso e ele é que é o direito. E eu não consigo.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Seu Garcez, nós lhe 

agradecemos pelo seu ótimo depoimento, muito obrigada.  

 

 

*   *   * 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Geraldo, de que 

modo o senhor iniciou a sua atividade profissional? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Bom, a atividade profissional 

propriamente dita, que eu exerço hoje, ela já foi já bem depois. Eu iniciei a minha vida 

de trabalho começando a ajudar os meus pais na roça, no campo; ajudando a semear 

batata, colher café... Aquelas origens do operário brasileiro: quase todos vindos do 

campo.  

Posteriormente, vindo para a grande cidade, São Paulo, ingressei na indústria gráfica 

como entregador de pacotes e, posteriormente, margeador e meio oficial de impressora e 

até profissional de impressão nas máquinas mais modernas da época, década de 1950, 

que eram as alemãs Indenberg automáticas. Assim comecei. E depois vim para Santos 

trabalhar no ramo de gráficas e depois de um longo período numa atividade que eu 

chamo de revolucionário profissional, ingresso na indústria petrolífera, mais 

precisamente, na Petrobrás, para um novo ciclo, não só profissional mas também 

político e sindical.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Parece que em 1956 o 

senhor veio para Santos, não é mesmo? Onde desenvolveu sua profissão inicialmente, 

aqui?  

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Eu trabalhei aqui na 

Tipografia Minerva, que ficava ali na Praça Mauá, aonde é hoje as Lojas Americanas, 

ali. Depois trabalhei na Tipografia Brasil, Nogueira, na 15 de Novembro. E depois 

numa gráfica de fundo de quintal, onde eu acabei sendo preso. E aí encerra-se com esta 
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prisão a minha atividade como gráfico, posto que na cidade ninguém mais me dava 

emprego.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Por que o senhor foi 

preso? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Eu fui preso porque naquele 

período era um período de uma ditadura muito forte, chamada Ditadura Dutra. E eu 

entreguei para um casal de rapaz, moça, namorados, um pacote de panfletos contra a 

Guerra da Coreia, porque nós estávamos com uma campanha contra a Guerra da Coreia: 

nenhum jovem brasileiro deve ir para a guerra da Coreia.  

E aí eles foram presos e me entregaram. E acabei também sendo preso, ficando 

inicialmente na Conselheiro Nébias, no quartel da Polícia Marítima, onde me deram 

uma surra porque ali era pancada mesmo e de lá fui mandado para uma cela na cadeia 

velha, na Praça dos Andrades, hoje edifício histórico da nossa cidade.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor pertenceu ao 

Partido Comunista Brasileiro. O que o levou a se identificar com a ideologia marxista? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – É longa a trajetória para se 

chegar a essa identificação, mas a sua origem primeira posso dizer que foi um livro que 

eu li, do Máximo Gorki, chamado “A Mãe”, e esse livro me captou para essas ideias e 

eu me senti como um dos personagens, quase, do livro: aquelas greves, aqueles 

movimentos, aquela atitude heroica da própria mãe de um dos personagens e ali que 

ideologicamente comecei a me identificar.  

Posteriormente, foram as greves de ferroviários de São Paulo, que eu me envolvi em 

movimento de solidariedade aos grevistas e a minha vinda pra Santos onde, através da 

campanha O Petróleo é Nosso, que era fundamentalmente dirigida e sustentada pelo 

Partido Comunista, encontrei pessoas com os mesmos ideais e com os quais me 

identifiquei, não só ideologicamente como também numa relação de amizade profunda 
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que até hoje permanece apesar dos caminhos diferentes que cada um decidiu tomar ao 

longo desses anos.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que foi exatamente a 

chamada Revolução Socialista, projeto do qual fez parte no Partido Comunista 

Brasileiro? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – A Revolução Socialista é o 

grande sonho, a grande utopia dos partidos comunistas; é realizar a revolução, ou seja, 

mudar o regime, derrubar a burguesia, derrubar as classes dominantes e elevar ao poder 

os trabalhadores. E este sonho, nós o tivemos também na nossa época e o levamos até 

pontos bastante altos, chegando, alguns momentos, como nós já falamos, de achar que 

estávamos às portas do poder.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1954 o senhor esteve 

na União Soviética. A que se deveu a sua estadia lá? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Eu disse a você inicialmente, 

Conceição, que eu, a partir do momento em que não tinha mais campo de trabalho 

profissional como gráfico, eu fui cooptado pelo Partido Comunista. Eu digo cooptado 

porque era uma sistemática: algum alto dirigente do partido chegava e a gente era 

apresentado a ele: “Olha, a partir de agora você vai servir única e exclusivamente o 

partido e a revolução. Então, a partir de agora, família é secundário, namorada é 

secundário, divertimento é secundário. Fundamental é isto.”  

E eu, realmente, a partir de 1950, praticamente vivi em função desta atividade 

revolucionária. Realmente ela é, ao mesmo tempo, estimulante e entusiasmante, mas ela 

é também frustradora, porque compreendo hoje o quanto foi doloroso o afastamento da 

família.  

Talvez os melhores anos da minha juventude eu perdi. Quando os jovens iam para os 

divertimentos eu ia para as reuniões. As namoradas, só podia ser aquela que fosse do 
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Partido, não podia namorar qualquer uma. “Não, tem ideologia burguesa” e essas 

coisinhas bobas do sectarismo violento que hoje está sendo derrubado. Mas eu não me 

arrependo de nada porque adotei esse critério.  

 Marcas profundas eu trago, por exemplo: só vim tomar conhecimento da morte 

do meu pai dois anos após porque foi escondido de mim isto, segundo os dirigentes, 

para não me atrapalhar em meus estudos na União Soviética, para não abalar a minha 

vida, etc., coisas bobas... Eu acho que essas coisas redundam até pior, porque até hoje 

eu guardo esse sentimento de culpa por não ter dado à minha mãe, às minhas irmãs, à 

minha família, enfim, no momento em que o pai deixa de existir, aquele apoio do filho 

mais velho.  

E vira e mexe, a minha mãe, nos seus quase 80 anos, joga isso na minha cara e eu sou 

obrigado a reconhecer como um desvio dos partidos comunistas no trato com seus 

militantes. E a história quase que se repete nos dias de hoje. Há umas certas alas de 

Esquerda que têm mais ou menos esta mentalidade.  

 Eu entendo que urge, ao se adotar uma postura ideológica avançada, a busca de 

um regime socialista. Porque o socialismo é realmente a essência de um regime... O 

mais democrático, o mais humano, o mais humanista possível. E justamente quando nós 

estamos à procura disso, nós tiramos do ser humano aquilo que lhe é mais sagrado que é 

o seu sentimento, a sua vontade...  

Felizmente, hoje se marcha para um novo caminho no qual existe a base material no 

qual nós temos que trabalhar para modificar, mas não se pode descurar do aspecto 

espiritual do homem, dos seus sentimentos, das suas ideias, da poesia, da música, da 

arte, do amor, enfim, do viver pleno do ser humano, que esta é a causa fundamental que 

nós temos.  

Esta aí o próprio Garcia, que talvez tenha vivido, talvez mais do que... Sofrido mais do 

que eu, talvez até discriminado por problemas até sentimentais e pessoais... Mas isso é 

coisa que já passou. Nós hoje estamos num patamar novo no qual o homem volta a 

ocupar os seus espaços numa etapa mais ampla.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Hoje o senhor pertence a 

algum partido político? 
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 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Eu pertenço apenas por uma 

questão formal. Quando voltei da Anistia, fui anistiado em 1979, que eu voltei pra 

Santos em 1982, filiei-me a um partido político.  

Aliás, praticamente era ele o único partido assim que poderíamos nos filiar para atuar 

abertamente, o MDB, atual PMDB, e me mantive nele porque o filiado desses partidos 

não tem problema, é apenas um problema cartorial. Não tenho atividade política no 

momento, mas continuo filiado por uma questão de coerência, porque não vejo, talvez 

nos partidos de Esquerda ainda, salvo raras exceções, um campo propício onde eu 

pudesse expor talvez essas ideias que eu tenho hoje que ainda são muito discutíveis 

entre as Esquerdas.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Geraldo, quando 

e como aconteceu o seu ingresso na Petrobrás? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – O meu ingresso na Petrobrás 

ocorre logo após o meu retorno da União Soviética ou, mais precisamente, o meu 

retorno da China, posto que eu fizera um curso de dois anos na União Soviética, 

marxismo incluindo filosofia, economia, política, história do movimento operário, 

língua russa, geografia e alguns ensinamentos de técnicas de guerrilhas, etc., coisa 

secundária, porque o que eu guardo realmente são esses ensinamentos.  

E quando recebi, voltando ao Brasil, recebi uma tarefa, fiquei numa tarefa relacionada a 

este campo: tradução de materiais, alguns contatos a nível internacional. E aí, logo em 

seguida fui incumbido de levar à União Soviética, pois que naquele tempo, não sei hoje, 

mas naquele tempo nós vivíamos, tudo passava pelo crivo do Partido Comunista da 

União Soviética; eu fui incumbido de levar um documento do comitê central à União 

Soviética.  

E lá chegando encontrei um colega, Dafina, que eu conhecera quando estava lá 

cursando na União Soviética que me convidou para ir à China. Falei com o dirigente 

soviético, um tal de... (ininteligível) e ele: “Não, você tem é que ir direto para o Brasil 

de volta, não vai à China”. Mas eu queria ir à China, me entusiasmava a ida à China e 

não me arrependo, e lá fui à China.  
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 Quando eu voltei não saí do aeroporto de Moscou. De lá mesmo já me puseram 

num avião para a Tchecoslováquia e de lá para o Brasil.  

Cheguei aqui, fiquei mais ou menos congelado em um lugar, no Rio de Janeiro e num 

determinado dia um dirigente do comitê central do partido, Diógenes de Arruda 

Câmara, famoso pelas suas atitudes ditatoriais e autoritárias, simplesmente diz: “Vai 

procurar sua vida, fazer sua autocrítica na prática, numa grande empresa. Você 

desobedeceu o Partido, foi à China contra a nossa vontade”. “Sim, mas não tenho 

documento, não tenho dinheiro, não tenho roupa, estou...”; “Se vire! Comunista tem que 

aprender a se virar”.  

 Evidentemente que naquele momento me faltaram... A Terra me saiu dos pés, 

porque depois de anos e anos só fazendo aquilo, você chegar e receber um... É pior do 

que ser abandonado até pela mulher. Porque a mulher abandona e você tem uma chance 

de ir à procura dela, mas eu não tinha chance de voltar e procurar mais o Partido. Chorei 

e chorei profundamente a primeira vez na minha vida.  

Tive que pegar uma máquina fotográfica que eu comprara e que até hoje ainda possuo, 

consegui resgatá-la depois, e vim pra Santos com uma mão adiante e outra atrás 

vestindo umas roupas soviéticas que todo mundo olhava: “Que calçolão esse cara usa! 

Que bruta palitózão!” E daí lá fui eu fazer um teste na Petrobrás, dedicando mesmo, e lá 

fui eu entrando e daí é o que você já sabe.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Sindipetro surgiu de 

que maneira e qual a sua participação na criação do mesmo?  

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – O Sindipetro surgiu a partir de 

uma associação de trabalhadores da construção da Refinaria Presidente Bernardes, 

oriundos da área metalúrgica e da construção civil. Então esta associação começou, 

inclusive estimulada por alguns elementos não muito interessados num sindicalismo de 

vanguarda, mas talvez para ter mais um sindicato a pôr a serviço da própria empresa e 

do governo.  

Mas o seu pessoal, o pessoal que estava envolvido ali dentro tinha uma outra visão. E 

ali iniciei também, ajudei manter a associação e ajudei a fundar esta entidade em 1958, 
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legalizá-la e em seguida transformá-la em sindicato, que está completando agora 32 

anos. Trinta e dois não, 33 anos.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1961 o senhor 

assumiu a presidência do Sindipetro.  Conte-nos alguma coisa a respeito da sua gestão, 

fatos que tenham marcado a sua gestão, o que aconteceu de mais importante. 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Além da sensação, vamos 

dizer, de alegria, pela primeira vez você sentir os resultados de um trabalho, porque eu... 

Não aconteceu comigo o que acontece normalmente: as pessoas fundam sindicato e já 

vão direto. Eu, existia uma limitação na lei que obrigava a ter no mínimo dois anos na 

profissão. E nós não tínhamos dois anos na profissão. E aí eu não pude participar da 

diretoria, fiquei ali por trás, assessoria cultural, ajudando a fazer jornalzinho, fazendo 

discursos, ajudando o presidente e tal.  

E só quando, três anos após, é que eu pude concorrer e concorremos à eleição e eleitos. 

Então pra mim foi uma profunda satisfação ser eleito de um dos sindicatos que estava 

destinado a ser um dos mais importantes desse país porque a indústria petrolífera é uma 

indústria de base, é indústria estratégica no mundo todo e os sindicatos de petróleo 

realmente têm um poder de barganha muito grande. Barganha sindical, no bom sentido. 

E eu me sentia ali.  

 Eu acho que a partir da nossa gestão nós avançamos na lei e no tempo 

conquistando coisas que hoje ainda nem a Constituição atual tem ou apresentou como 

novidade: seis horas de trabalho, periculosidade pra todo mundo, férias remuneradas em 

dois.  

 É inegável que tudo isto se deu nesta região, na Baixada Santista, muito pela 

influência também do sindicalismo da nossa cidade, particularmente, o sindicalismo 

praticado no Porto, que, não vamos chamá-lo de um sindicalismo de resultados mas era 

um sindicalismo que realmente era um problema político.  

Fazer uma greve por fazer uma greve, não: era para conquistar realmente as coisas e se 

conquistava realmente as coisas, quer na área dos estivadores, dos avulsos, como 

também na área do próprio pessoal vinculado ao regime da CLT, que trabalhavam na 

Companhia Docas de Santos, naquele então, entidade particular dos... Não me lembro o 
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nome... Dos Guinles, dos Guinles! Que muito operário dizia que o Guinle era um cara 

bonzinho, porque vejam: quando eles faziam algumas, participavam de auxílio aos 

velinhos, coisa e outra aqui na nossa cidade, atividades filantrópicas, mas tudo às custas 

dos trabalhadores. Eu acho que os Guinles souberam explorar e muito bem os 

trabalhadores do cais do porto.  

 Acho que ao passar para o Estado perdemos uma série de conquistas. 

Infelizmente não é porque é passado para o Estado, é porque o Estado é que não é o 

Estado do nosso sonho: é o Estado burguês, é o Estado militar, é o Estado ditatorial, que 

assume as coisas e passa a explorar pior do que um patrão particular, o trabalhador.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor, em 1961, 

assumiu também a presidência do Fórum Sindical de Debates após um predomínio da 

chamada Corrente  Janista. O que foi exatamente, senhor Geraldo, a Corrente Janista no 

fórum e como aconteceu seu ingresso no mesmo? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – O fórum, inicialmente ele 

esteve, foi fundado por um janista notório, João Moraes Sales, e que a gente... Nós 

apenas participávamos do fórum tentando levar pra lá as nossas ideias gerais de 

unificação, de solidariedade. O fórum era, inicialmente, realmente um fórum tipo 

acadêmico, para debater ideias, coisas do tipo. E também uma espécie de biombo ao 

populismo janista, o sindicalismo da vassoura, da corrupção, aquela coisa toda. E nós 

fomos participar ali daquele fórum e com a, evidentemente, nesse período, Jânio ganha 

as eleições pra Presidência da República.  

 Nós, por razões nacionalistas, e talvez podemos até estar equivocados na época, 

mas o problema nacionalista, nós apoiávamos no General Lott, e Jânio Quadros era a 

UDN, a democracia, a liberdade, né, e o povão que se deixou envolver, assim como 

hoje, né, Collor consegue enganar e Jânio Quadros enganou com a sua vassourinha, 

enganou o povo de milhões de brasileiros.  

E aí, quando o Jânio renuncia que a gente joga pra dentro do fórum a necessidade de 

uma luta pela legalidade. Aquele pessoal cai fora e nós não tivemos outra saída senão 

eleger uma nova direção do fórum de acordo com os novos tempos, a legalidade 

democrática e em seguida a subida de João Goulart ao poder. E aí tive eu a honra de ser 
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o escolhido. Até me considero um dos mais jovens daquela época a ser escolhido 

presidente do fórum e aquilo foi uma experiência muito boa.  

 Exerci o meu mandato, foi uma atividade muito intensa do fórum que hoje até 

estamos reativando em outros níveis, mas naquele tempo foi realmente intensa. O 

Fórum Sindical que tem a sua história inserida, o seu nome inserido na história do 

movimento sindical brasileiro e já estudado por alguns sociólogos e historiadores.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor era considerado 

de fato um radical de Esquerda? Como foi a sua gestão no Fórum Sindical de Debates, 

teve problemas? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Não, eu acho que para a época 

eu fui considerado radical, realmente. E eu acho que eu era um radical... Eu era o que 

era a juventude daquele tempo, a juventude em todo o tempo, quando ela se envolve ela 

é radical, ela não tem meios caminhos. Só anos, a vivência é que vão dando à gente uma 

capacidade de meditação e de raciocínio de saber dosar as palavras à realidade. Saber 

dizer as palavras que correspondam e muitas vezes o meu radicalismo era muito mais de 

palavras do que de fatos, talvez. Mas eu me considero um homem que fui bastante 

avançado naquele tempo. E junto comigo todos os companheiros da época eram mais ou 

menos do mesmo tom.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como vocês sindicalistas 

organizavam manifestações como, por exemplo, enterro da Light, como eram essas 

manifestações, senhor Geraldo? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Você sabe que no Brasil uma 

das grandes frentes de luta é o que nós chamamos da luta anti-imperialista, porque o 

nosso país, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, ele deixou de ser, vamos 

dizer, influenciado basicamente pelo capitalismo alemão, pelo imperialismo inglês e 

passou a ser realmente influenciado pelo capitalismo e pelo imperialismo americanos, 
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certo? O que nós chamávamos imperialismo “yankee”. Então, o que é, na verdade, o 

imperialismo? É o capitalismo na sua fase monopolista na qual ele passa a deixar as 

suas fronteiras e passar a dominar o mundo usando a mão de obra, usando as riquezas 

minerais para manter dentro do seu país os melhores, os lucros máximos e dedicar-se à 

grande atividade que é a produção de armamentos, que é a sua política de domínio do 

mundo, etc. Então o Brasil passou a ser realmente um dos grandes quintais do 

imperialismo. E daí a nossa luta contra o imperialismo.  

 O que era a Light? A Light era realmente um dos grandes exploradores do nosso 

povo, então virava e mexia a gente tinha que fazer manifestações contra a Light. Se hoje 

nós lutamos contra a privatização, nós, naquela época, lutávamos pela nacionalização da 

Light. E daí às vezes tínhamos que fazer manifestações contra ela. O enterro da Light, o 

enterro de Kennan... Kennan foi um representante do imperialismo no nosso país, da 

embaixada americana e nós chegávamos às raias do super-realismo. Até comprar 

caixões na funerária para fazer os chamados enterros.  

Lembro-me, em São Paulo nós fizemos o enterro da Light, aqui em Santos nós fizemos 

o enterro do Kennan, saindo ali da praça José Bonifácio e indo Senador Feijó e General 

Câmara até ali para a prefeitura. Então eram manifestações de uma vanguarda aliada a 

um movimento sindical e a gente dava realmente esse colorido, eu chamo de 

“neorrealista”. 

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Havia repressão forte 

nessas manifestações? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Havia. E Santos é testemunha 

da repressão forte. Nós tivemos a figura do Deoclecio Sant’Ana, um ensacador de café 

na Bacia do Macuco. Tivemos uma manifestação em defesa do petróleo e qual não foi a 

nossa surpresa, proibido, tudo mais... E lá chegamos e a polícia dissolveu a 

manifestação a tiros matando o Deoclecio Sant’Ana e morrendo também um policial, 
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porque nós também tínhamos o que nós chamávamos na época da autodefesa. Hoje 

parece que não há muito isso, mas nós tínhamos a autodefesa: homens armados que se 

postavam num determinado ponto para proteger os nossos oradores, para se tivesse de 

reagir contra a polícia , etc.  

 Eu, nesse período, fui destacado ali também para participar da manifestação, 

abrir a manifestação e tudo mais e dali que a gente até que... Sofremos uma reação 

brutal. Nós tivemos também um outro estivador portuário, me falha a memória mas 

acho que era estivador, Pedro Godoi, que o partido o designou para fazer trabalho de 

campo junto aos camponeses na região de Marília, Tupã e lá foi a tragédia da luta 

camponesa. A polícia cercou lá uma tapera, tapera é uma casa de pau-a-pique toda meio 

furada e tal, aonde eles se reuniam, os camponeses, e estava ali também um outro, 

grande figura do movimento operário camponês, Nestor Vera, e ali Pedro Godoi morre 

vítima das balas assassinas da polícia do senhor Adhemar de Barros. O que demonstra 

que já naquele tempo a luta operária e de solidariedade ao homem do campo estava num 

nível bastante alto.  

 Não é privilégio dos dias de hoje a morte de camponeses. Hoje se utiliza até a 

morte de um Chico Mendes para filmes, para estudos sociológicos, a Fundação Ford 

escondendo as suas garras... Porque o maior explorador do Amazonas foi, na verdade, a 

Fundação Ford. Isto precisa ser dito, está se camuflando a história. Depois a própria 

Fundação Ford vem defender o seringalista Chico Mendes. Ora, falsificação de atitudes! 

Mas o nosso Pedro Godoi morre e a imprensa procura camuflar, não dizer nada, foi 

enterrado até sem saber como nem em que circunstância. E até dificuldade temos hoje 

de recapitular a própria história do Pedro Godoi e do Deoclecio Sant’Ana.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O movimento sindical na 

década de 1950 e início da década de 1960 era coeso, consciente? As bases eram 

conscientes, senhor Geraldo? 
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 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Olha, o movimento sindical 

da década de 1950 saía realmente, porque com o término da guerra houve uma grande 

abertura nesse país, que ela começa em 1945 e ela se encerra em 1947, certo? De 1947 a 

1950, 1951, 1952, nós tínhamos um período muito duro, porque assume o governo da 

República o General Eurico Gaspar Dutra. E este homem, esta ditadura que passou, do 

Figueiredo, é água com açúcar diante da Ditadura Dutra.  

 A ditadura Dutra bateu, massacrou e matou por muito pouca coisa. Então o 

movimento sindical sofreu talvez pelo fechamento da sua atividade em intervenções 

sindicais, sofreu muito. Ele começou a se recuperar no fim da década de 1940, ou seja, 

1949, 1950, por aí. Então neste período nós sentimos que o movimento sindical 

brasileiro e de Santos estava no ciclo do ascenso, ou seja, estava crescendo e se 

desenvolvendo. Então havia um operariado, uma vanguarda consciente e o que havia era 

uma certa hegemonia partidária e eu acho que era isto é que dava força ao movimento 

sindical de então. Porque o movimento sindical hoje está divido em “n” correntes. Nós 

temos aí quatro centrais sindicais, as eleições sindicais ocorrem às vezes em quatro, 

cinco, chapas. Pessoas às vezes com as mesmas tendências, por interesses pessoais ou 

porque um é mais radical que o outro, formam a sua chapa. E naquele tempo não: ou era 

o pessoal de vanguarda ou era o lado oposto, que está a serviço do governo. Então nós 

tínhamos mais hegemonia. As assembleias eram mais fáceis de serem conduzidas 

porque “vamos fazer greve? Vamos! Não vamos fazer: não vamos!” e era assim.  

 Eu acho que o movimento sindical da época era bastante hegemônico, não havia 

as divergências tão profundas como há hoje. Havia, isto sim, algumas correntes, por 

exemplo, MOS, recordo aqui de Santos o chamado MOS. Era uma corrente a serviço da 

embaixada americana que introduzia aqui o sindicalismo da (ininteligível) e que 

procurava desviar o movimento sindical de seus objetivos.  

Era a Direita no movimento sindical que posteriormente passou a se encobrir pela sigla 

do IBAD, do IBAD. E passou não só a incluir alguns dirigentes sindicais, mandando-os 

para o ponto quatro, nos Estados Unidos fazer curso, como também entre os deputados 

no Congresso Nacional, comprando deputados, financiando deputados, etc. Então, 

apesar de tudo isso, eu acho que o movimento sindical era bastante forte e, claro: 

faltava-lhe uma visão mais profunda da realidade brasileira, da capacidade de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



13 
 

sustentação do próprio capitalismo, porque, você vê, passaram-se já quase 40 anos ou 

mais e o capitalismo está aí ainda numa fase de desenvolvimento em nosso país.  

Mesmo as correntes mais radicais do sindicato não deixam de reconhecer o capitalismo 

como uma realidade e até chegando, algumas correntes, a se aliar a algumas correntes 

do capitalismo brasileiro, os chamados industriais progressistas, tipo dono do Moinho 

Santista, que pra nós não tem nada de progressista, porque quando se trata de explorar 

os seus trabalhadores, nas greves inclusive recentes, aqui, ele se colocou do outro lado. 

Mas gente da intelectualidade de Esquerda ou da USP, ele é um aliado de algum partido 

de Esquerda ou até de algumas outras correntes de Esquerda. O que lhe convém no 

momento para aparecer como um sociólogo chinês, porque ele é de origem chinesa, e 

daí.  

 Então nós temos que analisar isto: nós não estudamos profundamente. Eu acho 

que com tudo que a gente aprendeu nós não aprendemos uma coisa: para derrubar o 

capitalismo é necessária uma tremenda luta não só ideológica como também até física e 

até armada mas, principalmente, a luta no campo ideológico.  

Que o trabalhador compreenda que o capitalismo lhe dá uma migalha mas retira a vida e 

o sangue, certo? Engana-o com uma balinha pra que ele não chore muito mas continua 

explorando. O dia em que nós tivermos essa visão nós vamos longe. E é lógico, esse é 

um problema complexo nos dias de hoje, quando alguns países socialistas voltam a 

adotar algumas teses capitalistas. É a complexidade da sociedade nos tempos atuais, 

mas nós vamos voltar realmente ao passado, que é o objetivo dessa entrevista.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Geraldo, a tese da 

República Sindicalista era alguma coisa ou era mero chavão do pessoal da Direita? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – A República Sindicalista ela... 

Tudo, não há fumaça sem fogo, como a gente diz na gíria. Quer dizer, alguns 
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companheiros nossos, talvez ligados ao que nós chamávamos o Grupo dos 11, ou alguns 

assessores governamentais do Jango Goulart, tipo... Assim, desses intelectuais mais 

avançados que hoje militam no PDT e achavam que havia uma chance de nós irmos ao 

poder, como Jango na Frente, através do que se convencionou, em algumas salas do 

palácio, principalmente das Laranjeiras, da República Sindicalista e que a Direita de um 

lado procurou explorar isso muito. E nós da Esquerda, de certo modo até nos 

entusiasmávamos com esta ideia, mas na verdade a República Sindicalista nunca saiu do 

papel para a vida prática.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Com a vivência que 

possuíam, vocês dirigentes sindicais não previam alguma tentativa de golpe? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Olha, nós não só previmos 

como nós fomos avisados. Por exemplo, aqui em Santos nós fomos avisados na época 

que o senhor Erasmo Dias reunia certos coronéis, certas figuras da sociedade santista e 

tudo para tramar o Golpe, inclusive até com armas armazenadas, tudo mais, mas nós 

não acreditávamos: “Ah, isso é historinha”.  

 Eu me recordo, logo após um ato público na Central do Brasil, no Rio de 

Janeiro, nós fomos chamados ao Palácio das Laranjeiras, porque um dos problemas era 

a encampação das refinarias particulares. Então nós fomos chamados lá, o sindicato dos 

petroleiros para conversar com o Jango Goulart. E ele diz: “Olha, as coisas estão muito 

serias, nós vamos encampar as refinarias mas um golpe está sendo tramado aí. Eu, na 

“hora H” eu me mando para o Uruguai. Eu tenho minha vida, tenho meu dinheiro, eu 

me mando. Agora, vocês abram os olhos”.  

 E nós saímos de lá, resolvemos até não dizer muito isso para os demais 

companheiros para não assustar, para não amedrontar e no fundo, no fundo, esse Jango 

era, desculpe o termo, mas é a verdade: esse Jango era um cagão, medroso danado. 

Então nós acabamos, dias depois, deparando com o Golpe.  
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Nós tínhamos muita ilusão de classe, muita ilusão de classe. Recordo-me, e eu acho que 

até Dominguinhos estava no apartamento do Ademar Mendes Guerra, ali na Floriano 

Peixoto, quando eclode o Golpe, e que a gente ilusoriamente ligando dali para o Rio 

Grande do Sul a espera das tropas que viriam do Machado... Lopes, parece; e que iria o 

Terceiro Exército do Sul comandado por Brizola e companhia salvar o Estado de São 

Paulo da traição do tal de...  Um que era aqui do nosso Exército aqui de São Paulo. 

Kruel, Amaury Kruel.  

 E aí, o resultado, três dias depois, nunca veio e nós soubemos pela ilusão quando 

o Brizola já estava do outro lado da fronteira junto com o Jango e até hoje o Exército 

nunca veio. E por incrível que pareça, pessoas do Exército que nós confiávamos 

passaram a ser, depois da revolução, nossos próprios algozes. Eu me recordo aqui de 

Santos, coronel Garboggini, que quando nós éramos fortes ele estava a nosso serviço, ia 

até nos proteger, coronel Garboggini e qual não foi a surpresa quando Coronel 

Garboggini passa a ser secretário geral do SMI em São Paulo. É por aí é que nós fomos 

derrotados. 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – O Garboggini esteve, inclusive, tomando 

conta de uma assembleia, pra ser realizada a assembleia. Quando a polícia não queria 

que nós realizássemos a assembleia, sindicato do Almeida, Garboggini foi colocado lá 

na mesa para manter a assembleia. 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Domingos lembrou bem, nós 

tínhamos essas contradições. 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O que era necessário de 

fato para que a bandeira do movimento sindical e a das reformas de base de Jango 

dessem certo? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – A meu ver o que havia 

necessidade de fato, porque as bandeiras, as reformas de base dessem certo, era um 

movimento popular de massas muito mais profundo que o movimento sindical. Eu acho 

isso: se nós tivéssemos, pra não ir até muito longe, naquele tempo um movimento 

semelhante ao das Diretas Já, nós teríamos conquistado as reformas de base, porque a 

reforma de base era, pra época, avançada, mas se comparada aos dias de hoje não era 

assim nenhuma mudança radical na face do nosso país, mas era realmente o início de 

uma reforma agrária nos moldes da SUPRA, né, João Pinheiro Neto, que 10 km ao 

longo das estradas, ao longo das ferrovias, seriam expropriados para assentamento de 

camponeses.  

A meu ver eu acho que estrategicamente não foi o melhor, porque tinha terras enormes 

em Goiás e no próprio Amazonas que ninguém queria nem de graça. Eles ofereciam de 

graça ninguém queria. Ia pra lá quem quisesse mas não havia assim, que há hoje, pela 

Transamazônica, pela Belém-Brasília, essas ligações mais efetivas. Então Amazonas era 

realmente uma região inóspita que assustava, haja vista o meu próprio caso.  

 Eu tive uma oportunidade de ir lá pra uma fazenda no Amazonas, lá no meio, 

tomar conta de uma serraria, talvez me transformar num homem rico. Um amigo meu 

engenheiro queria que eu fosse pra lá. Eu lá vou me meter nesse buraco?  

Preferi, mesmo na clandestinidade, a vida quente, vida, vida mesmo, da grande capital 

do país, que era São Paulo, que é a capital mesmo onde (ininteligível) o povão, onde os 

grandes empregos estão é em São Paulo, não é em Brasília nem Rio de Janeiro. É São 

Paulo onde daqui se irradia tudo. É aquilo que eu sempre dizia: a locomotiva do nosso 

país é São Paulo.   
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  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Com relação às greves 

essencialmente políticas, nós tivemos várias. Por exemplo: a greve pelo Plebiscito, a 

greve pelo gabinete democrático. O que o senhor pensa exatamente sobre greves 

políticas, essencialmente políticas? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – O conceito da greve política 

se mescla com o conceito da greve geral. Ou seja, a greve política é a greve a partir do 

momento em que está o país numa crise institucional, econômica, social, o caos social 

está tão próximo que a greve política é o caminho realmente para a derrubada, o início 

da derrubada de um governo e a instituição de um novo governo. Então dentro dessa 

concepção, a greve política foi muito praticada naquele então.  

 Agora, hoje eu raciocinando friamente, eu acho que mesmo naquele então nós 

nunca conseguimos a nível de Brasil, é verdade, a greve política em toda a sua plenitude 

ou a greve geral em toda a sua plenitude. Nós conseguimos isso a nível de Santos, a 

nível de São Paulo, a nível de categorias profissionais de ponta e de vanguarda: 

marítimos, estivadores, ferroviários, portuários, metalúrgicos.  

Quer dizer, mas não é uma greve que possa se dizer que ela chegou ao ponto de abalar o 

regime, não. E acho mesmo, com toda sinceridade, em que pese a capacidade 

revolucionária de todas as correntes hoje existentes no nosso momento sindical, eu acho 

que dada a complexidade do desenvolvimento social hoje, dada a cultura do próprio 

operário, dado inclusive os processos de automação que se fazem sentir, nós achamos 

que a greve política e a greve geral se tornam cada dia mais difícil, pois que ela está 

muito ligada à ação pessoal do homem. O homem aperta um botão e aperta a máquina e 

a máquina deixa de produzir. Mas hoje...  

 Naquele tempo cada homem tinha uma máquina, cada homem tomava conta de 

um ônibus, de um carro ou de um caminhão, de um guindaste. Hoje os computadores 

estão aí e uma nova cultura trazida das faculdades tirou, naquele momento, a coragem 

do homem de parar o computador e realmente parar tudo num simples teclado. E aí é 

muito difícil um homem isolado numa casa de controle, na qual ele tem tudo ali, é muita 

responsabilidade para um homem só. Por isso que as greves hoje estão, apesar de 
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proliferarem a três por dois, mas elas não atingem realmente... Funciona é greve de 

professor, porque professor ficar em greve ou não altera nada, é a pobre criança que se 

ferra, porque o Estado é insensível. Deixa aí essas greves do professorado paulista 100 

dias, 200 dias e não dá um tostão. Então volto ao seguinte: as greves têm que ser melhor 

focalizadas, melhor estudadas, para ter o seu resultado.  

 Naquele tempo tivemos greves históricas, a greve de solidariedade, eu lembro, a 

greve de solidariedade às enfermeiras da Santa Casa, foi uma greve que envolveu toda a 

cidade. Uma das greves aqui que chegou às raias da... Foi aquela que envolveu o 

funcionalismo municipal, que pararam cemitérios de enterrar pessoas, e que o fórum, eu 

era presidente do fórum e tive que autorizar lá um pai chorando a enterrar o seu filho no 

Saboia e mandar um bilhetinho para o encarregado do cemitério executar o enterro. 

Aquilo que eu falei até na faculdade de filosofia outro dia: até as prostitutas 

participavam indiretamente das greves naquela época.  

Porque elas sabiam que se o operário fosse à greve, ganhasse, ela ganharia também, 

porque tudo era num centro: os sindicatos eram no centro, terminavam as assembleias, 

aquele mundaréu de jovens... Não existia esse tal de AIDS nem de nada, existia outras 

doenças mais chatinhas, mas a gente vivia... E até as prostitutas chegavam a torcer pelos 

trabalhadores em greve. Eu falei isso, o pessoal se assustou lá na faculdade, umas 

professoras lá, que não viveram.  

 Desculpe se toco nisso é que eu acho isso interessantíssimo. Aliás, e por falar em 

prostituta, o Partido Comunista daquele então, aqui em Santos, é uma curiosidade, a rua 

Antônio Bento era o chamado zona do meretrício, né, o Garcia, e o Partido Comunista 

passou a recrutar algumas prostitutas com aquela ideia: “vamos tirá-las da lama, vamos 

dar a elas uma visão”, mas as danadinhas iam lá pra nossas festas, ouviam nossos 

palavreados e depois saíam com um freguês ou outro para fazer (ininteligível). Mas não 

deixa de ser uma atitude interessante: até onde chegaram alguns idealistas, tentar 

recuperar uma prostituta. Ou, como hoje, recuperar um criminoso é moda, né? Coitados, 

direitos humanos recuperar os criminosos... A melhor maneira de recuperar o criminoso 

é dar a ele um emprego, dar a ele uma segurança de vida, dar a ele uma segurança de 

vida... Não é simplesmente direitos no papel.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor citou agora há 

pouquinho a greve dos enfermeiros, em 1963, enfermeiros e funcionários de hospitais, 

ela foi marcante. Há pessoas que efetuam uma relação entre essa greve e 1964. O senhor 

concorda com essa alusão? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Eu acredito que dada a 

influência, vamos dizer, conservadora, da Santa Casa aqui em Santos, nós sofremos 

muito em 1964, talvez por causa dessa greve de solidariedade às enfermeiras da Santa 

Casa, certo? E é errado esse negócio de perguntar: “Mas será a greve da Santa Casa?” 

Porque na verdade, em 1964, a única casa de saúde, de tratamento que existia era a 

Santa Casa e a Beneficência, as outras são novas, de lá pra cá.  

Então, nós fomos muito marcados por causa dessa greve, que foi uma greve de 

solidariedade. E uma greve na qual pela primeira vez no sindicalismo a mulher, porque, 

característica de Santos, o sindicalismo masculino, é o Porto, é a metalúrgica, é a 

petroquímica, é masculino. Aqui não há indústria de tecido.  

Então, pela primeira vez naquele período, em Santos, uma greve nitidamente feminina. 

E nós ali. Eu só fiquei triste porque eu não era já mais presidente do fórum, era o meu 

companheiro Vitelbino, porque é muito gostoso participar de uma greve com mulheres, 

porque elas são mais alegres, elas são mais aguerridas, xingavam os policiais e o 

homem é mais fechado. 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – E traziam inclusive os filhos... 
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 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – E traziam os filhos, a família, 

tinha um caráter profundamente humano, calor, entusiasmo, o que prova da importância 

da mulher nos movimentos sociais.  

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Silvino, você não entende que aquela greve de 

solidariedade a qual você acabou de se referir, que foi forçada pela mesa administrativa 

da Santa Casa, já era um início, uma prévia revolução, uma prévia da revolução? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Hoje, estudando bem, 

analisando bem, eu acredito que a própria Santa Casa, através de algumas pessoas ali, 

você sabe que ali era o conservadorismo; era e é o conservadorismo ainda.  

Eles nos forçaram, porque nós fizemos o possível e o impossível para que a Santa Casa 

atendesse os trabalhadores sem se chegar à greve. Eu me lembro que os beneplácitos da 

Santa Casa era a Maçonaria e o café, o comércio de café desta cidade, a associação 

comercial, que ainda hoje comanda tudo isso. E nas reuniões com esse pessoal, nós 

tivemos várias reuniões, e não conseguimos nada.  

Porque eu acho que eles forçavam a gente até a ir pra essa greve que se deu ás vésperas, 

praticamente, do movimento de 1964. E não foi só aqui em Santos, em vários lugares eu 

acredito que se forçou algumas provocações para nos pegar em situação difícil ou, como 

diz na gíria, de calças curtas, às vésperas de um Golpe Militar.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor vê uma certa 

ingenuidade no movimento sindical a ponto dele ter dado subsídios pra que o Golpe de 

1964 acontecesse? 
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 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Não acredito em ingenuidade. 

Acredito que nós não tivemos, dada a falta de comunicação e os meios de comunicação 

e tudo, nós não tivemos a capacidade de esclarecer os trabalhadores e o povo do Golpe. 

Quer dizer, a começar pelas lideranças políticas mais avançadas. O senhor Luís Carlos 

Prestes, que Deus o tenha, figura legendária desse país, às vésperas do Golpe, num 

comício no Pacaembu, ele: “não, tudo isso é besteira, nós estamos às portas do poder, 

nós já estamos no poder”.  

Quer dizer, o fato de um Oswaldo Pacheco, desta insignificância que está aqui hoje, um 

Geraldo Silvino, pegar o telefone e falar com o Jango Goulart, era uma ilusão. Porque 

na verdade o que é o poder? O poder não é o presidente da república, é o poder 

econômico, é o poder militar. E nós não estávamos muito longe do poder econômico e 

do poder militar. Nós tínhamos ligações. Pacheco entrava, saía como membro do 

famoso Comando Geral dos Trabalhadores; ele entrava e saía do Palácio e nós nos 

iludíamos com isso. E daí eu acho que até transmitimos esta falta de vigilância. E ela, 

até de certo modo, foi gozado: nós chegamos em Santos a resistir e por um porquinho 

nós não mudamos a face da história. 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Nós não estávamos preparados para aquilo. 

Mas também, quando aquilo surgiu, não nos apavoramos.  

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Não nos apavoramos... 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Nós não estávamos preparados para aquilo. 

Eles diziam que para iludir, até um pouco a sociedade, a alta, que a revolução tinha que 
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acontecer senão nós íamos tomar conta do país e nós estávamos armados é mentira. 

Mentira, nós não tínhamos nem um canivete. Nós não estávamos preparados mas 

também não nos assustamos com aquilo. Foi isso? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Exato... Você falou do 

canivete, eu tinha um revólver que vivia guardado em casa e quando foi em 1964 e eu 

fui experimentar o danado para usar numa proteção, numa emergência qualquer, e o 

danado estava tão enferrujado que não funcionava, não funcionava. E eu vou fazer o 

quê?  

Se eu tivesse usado aquilo para me defender eu estava era morto, né? As metralhadoras, 

nós esperamos muito as metralhadoras e nunca vimos as famosas metralhadoras que 

estavam no litoral nunca chegaram às nossas mãos. Então vamos prosseguir que o 

tempo está correndo... 

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1964 o senhor foi 

preso logo após o Golpe? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Não, não. Em 1964 eu fiquei 

uma semana mais ou menos escondido aqui em São Vicente num chalé de um 

ensacador de café, de certo modo protegido pelas orações da mulher do ensacador, que 

acabou vindo a ser minha comadre, madrinha de um filho meu, mas que chegou num 

determinado momento, a marítima pra lá e pra cá e ela com toda a sua fé, “olha, precisa 

dar um jeito de você sair porque a Nossa Senhora aqui do canto não sei não se vai 

aguentar esse repuxo”.  
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Então, depois de uma semana arrumamos uma maneira, na Kombi, com fundo falso de 

madeira, e eu fiquei no fundo falso e um pessoal de São Paulo veio para tomar banho 

em Santos, e tal, e quando nós voltamos, de noite, me enfiei ali bem deitadinho e o 

pessoal todo sentado ali e conseguimos atravessar ali a polícia que era ali perto do 

Casqueiro, onde era feita a triagem e tudo mais; e abrem lá, olham, o pessoal lá dando 

risada e eu lá debaixo só faltando morrer, porque se me pegam ali eu estava morto. E aí 

consegui me livrar e atravessar e de lá fiquei nesses anos todos na semiclandestinidade.  

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor chegou a ser 

julgado? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Em 1969 eu fui julgado e 

condenado a cinco anos de prisão pela auditoria militar, pela segunda auditoria, primeira 

ou segunda... Segunda Auditoria Militar. No dia do julgamento um cabo da Aeronáutica 

que nós fizemos amizade durante as audiências, aquela coisa toda, chama-me e diz: 

“olha, você vai pegar cinco anos. O conselho de sentença acabou de se reunir, você vai 

pegar cinco anos.  

De início eu não acreditei, pensei que era uma cilada qualquer e consulto os 

companheiros, “Vai e sai, não sai...” e não sei o que que me deu que eu resolvi sair. A 

guarda embaixo, eu digo “olha, vou telefonar que a minha mulher está para ter criança e 

eu tenho que sair para avisar que a audiência vai até altas horas da noite e o auditor 

militar não quer que ligue da própria auditoria. “Ah, tudo bem”; “Ah, me dá meu 

documento, o telefone é ali, o orelhão”. E aí fingi que estava no orelhão. Quando o 

guarda virou assim a cara pra lá, porque ficava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, quando 

ele virou eu entrei e “pernas pra que te quero?!” 

 Em 1969, 10 anos depois, eu vou lá e aí o secretário da auditoria militar, já 

velinho lá, diz “O senhor Silvino, o senhor foi culpado pela prisão daqueles pobres 

soldados. Comeram 30 dias de cadeia e ainda levaram surra porque acharam que eles 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



24 
 

foram cúmplices da sua fuga”. Foi a primeira e a última fuga da auditoria militar. Só a 

Anistia me trouxe a liberdade, em 1979, na própria auditoria militar na qual fui o 

primeiro anistiado a receber o que nós chamamos de um salvo-conduto, um papel lá 

simples.   

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor ficou uma boa 

parte desse tempo escondido. Como é que o senhor fez para sobreviver em São Paulo? 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Eu não posso dizer que eu 

fiquei escondido porque ninguém consegue, durante... O máximo que se pode ficar é um 

mês, ou uma semana, duas, dentro de uma casa fechado. Eu posso dizer que adotei o 

que eu chamo da semiclandestinidade. A vivência da vida do revolucionário profissional 

me levou a me adaptar com certa facilidade a essa vida de perseguido político. Então, o 

que que eu faço: a primeira coisa é tratar de uma documentação pro andar com ela.  

Morrem “n” pessoas diariamente e “n” certidões estão por aí dando sopa, e a certidão de 

alguém nascido no Rio Negro, em 1928, um ano depois de mim, passou a servir de 

certidão para mim e passo a adotar um nome e através dela tiro o título de eleitor, CIC, 

RG e tudo mais. Ninguém controla. Hoje essas telinhas de computador é fogo, hoje se 

“pumba”, já aperta ali, então já sabem, o Brasil inteiro; mas naquele tempo era na unha 

mesmo, naquelas máquinas velhas de datilografia. Ninguém ia controlar se era minha 

identidade, se era minha ficha datiloscópica. Então consegui. Orgulho-me, até, disso.  

 Trago marcas, porque os meus filhos, a mulher passou a ser minha amiga, para 

não dizer amante, né? É até coisa... Descriminação racial é uma droga. Minha mulher é 

meio morena, então o pessoal aceitou bem um branco, o Dr. Lopes, Dr. Flávio Lopes 

amigado com uma mulata. E ela é minha amiga... Dos meus filhos, eu sou padrasto e vai 

daqui, vai dali. Passado só os anos é que o meu filho, o crescidão: “Ô pai, que confusão, 

a professora não está aceitando esta coisa aqui, não tá batendo. O que que houve?” “Um 

dia te explico, meu filho, não me enche a cabeça”.  
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Eu fui, em 1979, reuni já os quatro filhos e abri a cartilha, foi um chororô danado, 

horrível. E a minha mulher, durante muito tempo, continua me chamando de Lopes, de 

Flávio. Até hoje eu volto no lugar onde eu vivi lá, não mudou... Não sei, não consigo 

passar pelo nome que eu quero hoje.  

 E é isso, agora a vida é interessante: o povo, você se identificando com o povo, 

vivendo os seus dramas, os seus problemas, se você souber você é protegido pelo 

próprio povo.  

Quantas e quantas vezes a polícia não parou na porta da minha casa, ou numa loja que 

eu tinha... Quantas vezes alguém me reconheceu e calou, não viu, não disse nada... 

Agora, dar bandeira é fogo, aí você está morto.  

Primeira bandeira que eu dei foi logo no início, no ano de 1965, fui dar cobertura pra o 

Antoninho Rodrigues, condenado a 10 anos e ao Vitelbino que voltara do exílio. 

Quebrou a cara lá no exílio e voltou para o Brasil cheio de ilusões e tudo mais. E o 

Silvino foi dar uma cobertura pra eles. Eles, iludidos, entram em contato com parentes, 

num bar aqui no José Menino. “Etelvino está em São Paulo na casa do Silvino tomando 

conta lá do bar” e lá vamos nós presos por causa disso. E ele se safa. O Antoninho foi 

para a guarda noturna, em Santos, e eu acabei ficando 50 dias na São Francisco, junto 

com aquele alemão, marítima, que... 

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Matou a criança... 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Matou a criança; que acabou 

confessando que foram na minha casa em São Vicente com a ordem de nos matar. Ele 

disse: “Eu fui comandando o grupo que foi lá em São Vicente”. Não sei se quis fazer 

cartaz comigo... 
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 O SR. DOMINGOS GARCIA – Mas ele era da linha de frente mesmo... 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – É. Então ele, por 

coincidência, alojados na mesma cela que ele, no frigir dos ovos. Então o que me salvou 

foi o sub judice, 50 dias. Então eu acho que vivi intensamente esse período. Se não tive 

ajuda do Partido Comunista, também não deixei de ajudá-lo quando me procurou.  

Eu cheguei até a ajudar alguns companheiros, mas estes anos da condenação me 

afastaram do Partido pela desilusão profunda, pela reflexão de que a gente dá uma vida 

por um ideal, mas quando precisa de um ideal, aqueles que manipulam o ideal não dão 

um passo para salvar a nossa vida. Talvez aí residam as minhas divergências. Não com 

as pessoas, porque eu acho que o mundo hoje precisa chegar a um ponto em que eu não 

posso divergir de ninguém ou ninguém pode divergir a ponto de ficar com aquele ódio 

quase que pessoal porque é do PT ou é da CUT ou da CGT, não. O ser humano precisa 

eliminar esses rótulos porque só assim nós vamos em busca de um mundo novo, 

realmente.  

 É aquilo que eu não sei se eu falei a você, mas sempre insisto: o mundo em que 

nós comecemos a ficar livres das doenças, livre da pobreza, livre dos conflitos, tantos 

conflitos conosco mesmo, ou de amizade, ou familiares, até os conflitos, as guerras que 

estão aí a todo momento a massacrar pessoas, conflitos políticos; o chinês lá passando 

por cima do pobre diabo lá com o tanque, esses cachibá aí, homenagem lá a Maomé... 

Por ano milhares de pessoas morrem ali massacrados e tudo mais. Então, nós temos que 

chegar a esse ponto: então, para fechar esta coisa toda, ela não se esgota. Nada se esgota 

na vida. A história ela não se esgota em si mesma, ela vai se engrenando com as outras 

histórias. Uma história puxa a outra. Mas para encerrar o presente ciclo, eu quero dizer 

o seguinte: nós temos que sair de um sindicalismo de palavras, de atos às vezes 

impensados, para entrar num sindicalismo que reflita a nova realidade desta sociedade. 

Sociedade moderna, a sociedade da informática.  
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Um sindicalismo no qual não sejam palavras vazias, mas que tenham um profundo 

sentido no qual o homem seja realmente não como alguém que a gente joga lá para fazer 

piquete e depois ele leva uma cacetada e a gente ou morre e vai lá, joga umas flores por 

cima, faz um discurso violento. Mas não: um sindicalismo no qual a gente possa dar ao 

homem um profundo conhecimento das origens, da causa das desgraças sociais do 

nosso tempo. E que elas transcendam.  

 Pra certos filósofos, por exemplo, (ininteligível), um mestre marxista francês, ele 

chega a um ponto que até hoje é atual: é o socialismo com a fé. Ou seja, há uma coisa 

dentro de cada um de nós que se chama fé, crença. Acreditar e viver e tal. Então, dá 

realmente ao homem aquela visão dele acreditar em si mesmo e entender que há talvez 

uma força que transcende a nossa própria força e que isto hoje, na União Soviética já se 

fala, é a espiritualidade. A espiritualidade na ação do homem.  

Eu chamo essa espiritualidade, não no sentido puramente mítico ou religioso, mas como 

uma força inesgotável que a gente precisa desenvolver pra nós chegarmos. É quase, não 

é bem uma religião, é um modo de vida, é uma filosofia de vida. Nós precisamos nos 

unir não só nos momentos de alegria, nos momentos da tristeza. A solidariedade 

humana precisa adquirir pontos, fronteiras até hoje não atingidas. Acredito plenamente 

que o Brasil vai chegar. Nós tivemos talvez a um passo de realizar um sonho neste país. 

Mas o país é o país dos contrastes.  

 Quando a gente esteve a um passo de uma conquista de uma democracia plena, 

nós caímos nas mãos de um ditador populista que aí está a nos enganar, a nos explorar, 

a nos roubar, a transformar até sem nos dar satisfação do que é nosso. Eu comentava 

ainda agora há pouco, acabaram com o INPS.  

Transformaram o INPS num novo órgão sem consultar os seus próprios interessados. 

Isto é coisa do presente, mas tem suas raízes no passado. As experiências do passado 

servirão se estudadas, se discutidas, se questionadas.  

Porque tudo que eu disse aqui poderá ser questionado, não há verdade eterna. A verdade 

é o dia-a-dia. O que ontem é falso amanhã poderá ser verdadeiro. O verdadeiro de 

amanhã poderá ser falso e assim por diante. É a dialética da vida atingindo a sua 

plenitude. O dia em que o homem conquistar e dominar este movimento dialético da 
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sociedade, do homem e a dos animais e da própria natureza, nós estaremos no mundo 

até da utopia, daquele mundo novo do Huxley.  

 

 

 O SR. DOMINGOS GARCIA – Não é utopia... Porque muita gente está 

pensando como você. Muita gente está pensando como você, haja vista o que está 

acontecendo nos países socialistas, a transformação que está acontecendo. 

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Nós vimos ontem uma fase 

que foi um escândalo, não há ditadura que vá resolver, “tá, tá, tal”. O Gorbachev 

falando.  

Nós defendemos e ainda hoje vários partidos defendem, mais esses PCdoBs e 

companhia, “ditadura do proletariado”. Mas que ditadura do proletariado?! Sociedade 

não pode viver sob nenhuma ditadura, é a liberdade plena, é o pleno desabrochar e 

florescer das nossas vontades, das nossas ideias.  

Acabar com esta coisa preconceituosa contra as pessoas na sua maneira de pensar, de 

agir e de viver. Cada qual deve viver a sua vida, a busca do bem, é verdade, viver o mal 

é outra coisa. Eu não sei, ô Conceição, a coisa vai se complicando e nós vamos acabar 

encerrando assim, né? 

 

                                    

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Geraldo, o senhor 

gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao seu depoimento? 
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 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Não, o que eu queria é que 

esse depoimento fosse apenas o início de outros e que nós, num determinado momento, 

depois que você está com um trabalho... Eu dizia hoje aqui pra secretária, a Miriam, é 

um trabalho que eu acho maravilhoso... 

 

 

  A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Obrigada.  

 

 

 O SR. GERALDO SILVINO DE OLIVEIRA – Ninguém, a sociedade não 

está vendo você fazer isso, o jovem que está ali operando a câmera não está fazendo 

propaganda que está fazendo isso, mas é um trabalho que futuramente vai dar resultados 

muito bons.  

Então, eu sugeriria que depois de tudo isso, de ouvir as pessoas, nós pudéssemos marcar 

um dia para um debate entre nós, certo? Porque o homem, apesar do pensamento não ter 

limites, ele é infinito na sua manifestação, mas o homem é limitado nas suas ideias.  

 A nossa memória, apesar de ser um dos computadores, o cérebro humano, dos 

mais perfeitos, mas ele chega a um ponto que os neurônios começam a falhar. Os 

neurônios do jovem Geraldo Silvino, de 1964, já não são os mesmos de 1990, o limiar 

do 2000.  

Oxalá eu possa chegar ao 2000, mas eu ainda quero participar desse debate e 

principalmente com a nova geração. Eu deposito uma esperança enorme nessa nova 

geração de brasileiros que está aí e que pouco a pouco vão se libertando dos anos negros 

da ditadura, vão adquirindo uma nova visão da sociedade e vão até se engajando nos 

movimentos ecológicos, políticos, sindicais, musicais, artísticos... Eu acho tão bacana 

esses grupos de jovens que se formam por aí.  

Eu vi aqui agora o Fernandinho trabalhando aqui, filho de um revolucionário também 

do meu tempo, né? Puxa, o Fernandinho que eu conheci pequenininho está aí com seus 
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costumes, com as suas maneiras e que eu respeito muito. Eu sonho ainda ver o Brasil 

digno dos nossos filhos e dessa geração atual da qual você é participante ativa.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Geraldo Silvino, 

nós agradecemos imensamente pelo seu depoimento e mais uma vez muito obrigada.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor José, quando e 

onde o senhor iniciou suas atividades profissionais? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Políticas? 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Profissionais.  

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Profissionais, em 21 de novembro de 1935, na 

Companhia Docas de Santos. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Que cargo o senhor 

exerceu na direção do sindicato? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Presidente. 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Presidente? Em que 

época o senhor exerceu esses cargos? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – De 1951 a 1957. Três legislaturas, naquela 

época era de dois anos. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. O senhor foi 

membro do Partido Trabalhista Brasileiro. O que levou o senhor a se identificar com o 

PTB? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Era o Partido dos Trabalhadores. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Só isso? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Naquela época. De forma que me entusiasmou, 

como eu fazia parte de sindicato, essas coisas, eu achei por bem entrar no partido 

Trabalhista Brasileiro. 
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 SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi vereador por 

diversas legislaturas em Santos e foi, inclusive, um dos mais votados. Seu eleitorado 

era, basicamente, formado por portuários? 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Talvez na primeira gestão tenha sido. Depois, 

nas outras gestões, naturalmente estendeu-se, né? Foi aumentando mais o eleitorado e 

eu fui penetrando mais, e comecei a entrar também nos outros setores, não só portuário. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. O senhor já estava 

no porto quando da greve contra Franco, em 1946. O que o senhor pode nos contar 

sobre essa greve? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Bom, sobre essa greve aí o fato foi quando foi 

até esse navio espanhol, quando foi feita a greve, ele estava no 12A, e devido àquela 

situação da Espanha, a turma aí achou por bem paralisar os serviços nos navios 

espanhóis, e a turma juntou e parou mesmo. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve repressão? 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Houve, houve muita. Houve muita repressão e 

muito grande, mas conseguiu se sair bem (ininteligível). 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Por que o Sindicato dos 

Operários Portuários e o Sindicato da Administração nunca se unificaram? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Já houve algumas tentativas sobre isso, mas 

acontece que ninguém quer concordar porque três têm que desaparecer, né? Porque são 

quatro sindicatos, três têm que desaparecer para ficar uma administração só, um 

sindicato só, e ninguém concorda, todos querem ficar, então, a dificuldade é essa. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Basicamente, o da 

administração e o dos operários também estão nessa dificuldade: a unificação entre os 

dois? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Mas não tem condições. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Por quê? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Por causa disso que eu estou te dizendo. A 

administração quer dirigir, o Sindicato dos Operários também quer dirigir, de formas 

que não chegam à conclusão. Já foi tentado por umas três, quatro vezes, não tem 

condições. 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi presidente 

de um sindicato forte do porto, talvez um dos mais fortes. Quais foram as grandes 

conquistas da categoria na sua fase, na época que o senhor foi presidente? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Nossa senhora. Nós fizemos muitas coisas, 

fizemos muita greve, muito barulho. Bom, as exigências principais que nós achamos 

que devem prevalecer foi a garantia de 25 dias de trabalho, porque nós íamos trabalhar, 

a companhia não tinha serviço nos mandava embora; a hora que fosse dispensado, 

cortava, só pagava (ininteligível). Depois, com o movimento junto ao presidente da 

República, nós conseguimos a garantia de 25 dias. Aí nós recebíamos o mês todo, 25 

dias mais os remunerados, dava os 30 dias. Essa foi uma grande reivindicação.  

 Outra reivindicação grande que nós tivemos também foi a carga na cabeça, tirar 

a carga da cabeça também, que há 30 anos o porto já estava atrasado. O Porto do Rio de 

Janeiro até para conduzir um tambor, uma barrica, era em carrinhos. Não era nem mais 

à mão, era com carrinho, essas coisas, e aqui no Porto de Santos ainda se carregava o 

saco de café do meio da rua para bordo. Era um absurdo aquilo, atravessar os armazéns 

internos, trazer açúcar, coco na cabeça para o meio da rua, onde entregava. E tudo isso 

suplantou, com o carrinho se passou a fazer tudo isso, foi uma grande conquista também 

essa aí. E outras muitas: salários, convenções coletivas de trabalho, aqueles acordos de 

horas extraordinárias, tudo isso. Apesar de que em 1964 nos foi tirado muita coisa, né? 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que foi a 

participação do senhor na campanha O Petróleo é Nosso? 
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 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Essa foi muito boa. Naquela época existia 

grande atividade. O PTB de um lado e o PCB do outro, porque a finalidade dos dois 

partidos era a mesma, era quase a mesma, era diferente do trabalhador naquela época. A 

gente partia para um lado e o PCB partia para outro. Agora, quando foi a [lei nº] 2004 

também não andávamos juntos, um para um lado e outro para o outro, mas trabalhamos 

também na 2004, O Petróleo é Nosso. Foi uma luta tremenda, muita pressão, muita 

gente apanhou, polícia em cima. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve campanhas, houve 

comícios, passeatas em Santos? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, comício não havia. Havia aquele corre-

corre de madrugada, durante a noite, pichando ruas, pichando muros, faixas, tudo isso, 

uma grande campanha a 2004. Euzébio Rocha foi o herói dele, foi ele que... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo, como é que o 

senhor viu o movimento sindical durante a década de 1940? Era ativo, era apático? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Era muito ativo, de 1940 pra cá começou 

muita... Em 1964 que houve aquilo ali, tal, mas os sindicatos nunca se renderam não. 

Eles sempre se manifestaram, sempre conseguiram conquistar alguma coisa, embora 

com essa pressão toda, essa força tremenda que existia, mas sempre os sindicatos 

faziam as suas grevinhas, etc., etc. 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor via 

os governos de Getúlio, Juscelino e Jango para o movimento sindical, especificamente? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Para mim, até hoje, ninguém me tira da... Foram 

os três presidentes que o Brasil teve: Getúlio, Juscelino e João Goulart, o resto foi lero. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Por que? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Porque atendiam os trabalhadores. Os sindicatos 

chegavam em Brasília, não era que nem hoje não. Chegaram lá e eram recebidos, se não 

era agora era daqui a um pouco. Foram os três presidentes que o tiveram no Brasil. E 

haja vista 1964 o que aconteceu: veja o Brasil até 1964 e veja de 1964 para cá como que 

ficou isso aqui, badernou tudo isso aí. As forças da reação tomaram conta da situação e 

deixaram o Brasil na situação em que está, que hoje nós estamos pagando. Agora, a 

senhora veja, até 1964 que eu não posso lhe dizer porque eu não tenho dados, mas veja 

a dívida do Brasil até 1964 e veja de 1964 para cá. 

 Em 1964, quando o Jango deixou, veja quanto que, nas gestões de Getúlio, 

Juscelino e João Goulart, quanto é que o Brasil ficou devendo e quanto é está hoje, e o 

que se fez naquela época. Porque hoje é mais fácil, hoje tem os meios, mas naquela 

época não tinha. A senhora veja como foi feita Brasília com o Juscelino. Ele lançou mão 

de todo o dinheiro interno, ele deixou, alguém sofreu. O dinheiro de banco, o dinheiro 

de INPS foi tudo para aquilo. Mas hoje se fazia uma Brasília? Não se fazia de jeito 

nenhum. E Brasília, tenho que dizer, é o orgulho do Brasil, do país, viu? 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Entre a sua segunda e 

terceira gestão na presidência do sindicato houve uma intervenção. Por que ela 

aconteceu? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Ah, bom. Isso foi quando eu já estava fora. Foi 

entre a segunda e a terceira. Foi o seguinte: eu deixei o sindicato... Eu fiz a primeira, e 

na segunda eu disse que era a última. Eu achava que não podia se perpetuar, então, eu 

disse “essa é a última”. “Não, não, não, não”. Mas foi, a segunda foi a última e eu saí. 

Quando eu saí, entrou a outra diretoria, que aliás era meu secretário. Aí, foi quando 

houve aquela intervenção, que até essa bomba de gás lacrimogêneo eles jogaram pela 

janela no sindicato. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Por que isso? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Ah, reação, né? Era a polícia do Seco, polícia do 

Seco. Eu não estava lá. Aí fecharam o sindicato e eu trabalhando na Docas. Aí foram 

me chamar, e tal. Mas eu estava compartilhando sempre dos movimentos. Foram me 

chamar lá numa assembleia até do PTB, que eu tinha levado a turma para o PTB. Aí eu 

fui tirado na comissão, embarcamos para o Rio, mas quando cheguei em Resende tinha 

ordem para voltar porque eles já tinham capturado aqui porque a administração tinha 

feito uma reunião no Colégio de Docas e tinham terminado, tinham aderido ao patrão e 

eu voltei. 
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Quando eu cheguei aqui na Praça Mauá era a Cometa. A Cometa era ali na Praça 

Mauá, na Riachuelo e Praça Mauá, tem um banco que tem ali. Quando eu cheguei ali 

era polícia para tudo quanto era lado, tinha mais polícia do que gente lá, nossa senhora. 

Eu tinha botado o pessoal no número 28, que era a sede do PTB, que estava fechado o 

sindicato, eu levei a turma toda para lá, eu era o presidente do PTB naquela ocasião. 

Quando eu chego, aquela polícia toda de São Paulo, Porfírio da Paz, que era o vice-

governador, lá em cima, na sede do partido, o Attie, de um sindicato reacionário tudo lá 

gritando e querendo que acabasse a greve para voltar. 

Aí eu subi com aquele sacrifício, achar a escadaria tudo cheia, mas quando eu 

cheguei abri tudo aquilo, entrei, cheguei lá em cima. Quando eu cheguei estava o Moura 

Chaves ou o João Gonçalves Neto? Parece que era o Moura Chaves. Por fim, quando o 

Attie logo me viu, “ih, cara, vai ter bolo”, e aconteceu. Aí, terminou, ele (ininteligível) 

quando saiu, fui eu. Peguei o aparelho, era umas 2h, passei a mão no microfone, mas 

larguei uma lenha sentida na polícia que se encontrava na praça, da maneira que eles 

estavam tratando, aquele negócio, e acabei. 

Só que eles voltaram às 7h, a administração, mas nós só fomos... Ainda aguentei 

mais um dia. Eu disse que a turma estava cansada, que não havia condições de voltar 

aquele dia, a turma então se tivesse que voltar voltaria no outro dia, ainda aguentei mais 

um dia. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês estavam em greve, 

então, os sindicatos? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Estava, estava. Bom, aí eles botaram uma 

intervenção no sindicato. O interventor... Aliás, você já falou com ele, o Cipriano. Você 

falou com o Cipriano? 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Falei. 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Cipriano foi o interventor. Eu fui de madrugada 

na casa dele e disse a ele: “Sr. Cipriano, não faz isso, não aceita isso”. Ele disse: “Não, 

porque eu vou lá, vou agradar o nosso pessoal, porque o capitão do porto faz questão 

que eu vá, eu vou e vou garantir”, “Tá bom, está certo”. Ele foi e assumiu, não consegui 

demovê-lo. Ele assumiu, aí passou, dentro de 90 dias tinha que fazer a eleição como foi 

feita. Aí eles foram me buscar outra vez, aí eu tive que voltar, por mais uma gestão só. 

Então, eu digo: “Bom, vou voltar, mas só essa gestão, não vou voltar mais”. Eles 

queriam era... Aí voltei a assumir mais uma gestão no sindicato. Mas aí nessa gestão eu 

já entrei para a política. Foi em 1956. Fui até fim de 1957. 

Então, 1956, aí já entrei, já fui vereador. Tanto que o pessoal dizia que eu não ia 

me eleger porque só trabalhava, a maioria era português nas Docas naquela época, e que 

português não votava. Eu digo: “Bom, isso se o português vota ou não vota, mas os 

filhos deles votam e depois eu fui porque fui obrigado. Porque eu estava apoiando o 

Goes, e ele não (ininteligível). Me candidatei e ganhei, fui o segundo da cidade. Os 

portugueses não votaram, mas fui o segundo da cidade. E por aí vim vindo, o segundo, 

fui o quinto depois, depois fui o terceiro e depois mais duas vezes o mais votado da 

cidade. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que era a história 

de que o senhor e o Sr. Manoel de Almeida mandavam no Rio? Como é que era essa 

história? 
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 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não é questão de mandar. A senhora ainda 

agora pouco disse... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É o boato, né? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não é boato, é verdade. É que todo 

sindicalista chegava no Rio no princípio e depois Brasília, a gente abria as portas. 

Sindicalista só pode (ininteligível), sindicalistas, todos eles do Brasil todo. Eram 

recebidos por Getúlio, Juscelino e João Goulart. Eram recebidos abertamente, não 

tinham esse problema. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Isso mostra a influência 

que vocês tinham? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Tínhamos, porque a gente também íamos 

disputar também os nossos interesses, não é isso? E eles também nos ajudavam. Era a 

época de ajudar o trabalhador e não foi só eu e o Almeida não, muita gente. Depois de 

mim ainda veio um outro, depois teve também outra intervenção parece, aí é que entrou 

o Almeida. Mas o Almeida era da minha diretoria. Agora, o Almeida era... Usou e 

abusou, mas em defesa do trabalhador. 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Com a morte de Getúlio 

Vargas o cais foi parado. Isso deveu-se a uma atitude sua. Como é que ela aconteceu? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Aconteceu o seguinte. Porque nós já estávamos 

revoltados com aquele corvo da carioca, do Rio de Janeiro, que era o Lacerda, né? E ele 

atacando o Getúlio, aquele negócio. Acredito que houvesse mesmo alguma coisa, mas 

não com Getúlio, pode até ter sido aqueles, aquela turma do lado dele, essas coisas. 

Acredito, como hoje tem, só que hoje eles provam e não faz nada. O camarada rouba, 

eles provam, diz que abre processo, ninguém devolve, ninguém vai preso e fica nisso 

mesmo. Então, era o que tal de corvo lá do Rio chamava de “o mar de lama”. 

Então, eles queriam tirar o Getúlio. O Getúlio disse que dali só saí morto, e foi 

isso o que aconteceu, só saiu morto. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E vocês, o senhor, 

pessoalmente, parou o cais? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Nisso, aí nós já estávamos naquele movimento 

todo, sentindo que ia haver qualquer coisa; aí durante a noite, eu acompanhei a noite 

todas as rádios, aquele negócio e tal. Até que me custou para chegar às 6h30 para ir para 

o sindicato.  

Aí fui para o sindicato, cheguei ao sindicato falei para o Câmara, João Câmara, que era 

o chefe de secretaria. Isso já eram umas 7h30, ele chegou, eu estava esperando, 7h30, 

7h45, ele chegou: “João, manda colocar as bandeiras a meio-pau, bandeira brasileira e 

tudo”. “Por que, tu tá louco?”. Falei: “Não, não estou louco não. Getúlio deve estar 
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morto a essa hora”. “Você está louco? Não vou fazer isso”. E ele foi embora, desceu e 

foi para o Estrela da Manhã, aquele bar que tem tomar café. 

Aí, eu chamei o... Como era o nome dele? Que fazia limpeza lá. Um rapaz de 

cor, o chamei e disse: “Escuta aqui, vai lá buscar as bandeiras, coloca as bandeiras aí, 

por minha conta”. Quando ele estava colocando as bandeiras, o João Câmara vem 

correndo. “Mas como é que tu adivinhou?”. Aí os rádios já estavam dando, eram umas 

8h e pouca da manhã. E digo: “é, Tem certas coisas que a gente advinha”, falei para ele 

e tal. ‘Então é certo? Já ouviu falar?”, “Já”, “então, tá bom”. 

Aí, eu convoquei os sindicatos, os sindicatos principais de Santos. Convoquei os 

sindicatos. 9h nós começamos a reunião, aquela turma toda do sindicato, e discutimos, 

para, não para, alguns queriam parar às 13h, outro queria parar às 11h, outro não queria 

parar porque ia acontecer... “que conversa, eu vou parar”, eu sempre dizia que ia parar, 

ia parar, ia parar. Quando eu cheguei numa hora, 11h mais ou menos, eu não tinha mais 

condições de conversar com eles porque eu estava vendo que eu perdia. Aí eu dei um 

soco na mesa e disse, a reunião foi no sindicato, eu que tinha convocado, falei: “está 

terminada a reunião, eu vou assumir o compromisso, eu vou parar o Porto”. “Tu tá 

louco?”. “Vou parar o porto. Não posso parar 13h, mas eu paro às 15h”. Vitória é maior, 

porque às 13h eles saíam do almoço e não voltavam. Assim, eles voltaram às 13h e às 

15h parou o trabalho. 

Aí, num intervalozinho desse eu liguei para um amigo, que era o estivador, o 

Bigode, tinha um carro com alto-falante em cima, na padaria São Pedro, na Campos 

Mello. Aí chamaram ele, eu digo “OH, camarada, preciso de ti, hein, quer? Uma hora eu 

preciso de vocês para nós irmos para a beira do cais”. Eu disse 12h30. Ele “12h30 não, 

mas 12h45, 13h”. “Tá bom, 12h45 estou na tua casa”, era ali perto mesmo de mim. 

Estava lá, pegamos a perua dele, fomos para o cais. A primeira foi na oficina, que nós 

metemos ele de marcha ré, só tinha uma corneta, né? Metemos para dentro da oficina e 

eu comecei a gritar feito um louco, incentivando para parar às 15h, era ordem minha, 

ordem do sindicato. 

E ainda veio o Dr. Berenguer, que Deus o ponha em um bom lugar, que ele 

morreu há pouco tempo, vendo lá de cima, ele deve estar me chamando de louco, mas 

não faz mal. Saí dali fui para a santa, para a 4ª seção. Não tem aquela santa lá no cais? 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Aí fui para lá, comecei ali, pedindo para parar, e 

justifiquei, por causa da morte do Getúlio. Saí dali, fui correr o cais. Aliás, fui até o 27, 

que era o outro armazém, depois desci novamente, fui até o Valongo gritando, e a turma 

toda alvoroçada. Aí, quando eu voltei da (ininteligível), porque era longe, eu venho, eu 

parei num armazém de bagagem no 16, mas sempre gritando, sempre falando, 

chamando a UDN disso, largando uma lenha na UDN. 

 Quando cheguei no armazém de bagagem, faltava mais ou menos 15 para as 

15h, aí eu já quase nem podia falar, gritando. Aí vieram aqueles conferentes da 

alfândega, veio tudo para a porta, naturalmente me chamando de louco, porque o 

Cabeças, o cara da estiva não concordou, o Remo não concordou, que o Cabeças era da 

estiva e o Remo era dos conferentes de carga e descarga e tinha outro também dos 

consertadores, não me lembro o nome dele agora, tudo na reunião. Agora, tinha o 

pessoal do café, o da SMTC, da SIT, naquela época, o Pan Fidalgo. O Pan Fidalgo foi o 

único que disse: “Bom, Gonçalves, se tu parar tu passa na Vila Matias, que eu estou na 

perua e nós vamos parar os bondes todos”. Assim foi. 

 Quando é 14h45, que eu chego ali no armazém de bagagem, aquela turma toda 

alvoroçada me chamando de louco, é lógico, quando é 15h, a turma toda saindo para o 

posto de escala do canal, né? Lá no armazém, sabe o armazém 16?  

Sei tudo por ali, para fora. Quando eu passo, assim, na quadra e aquele mundo já estava 

tudo nos bondes e eu gritando e eles gritando também, aí fui para a porta da oficina, 

quando cheguei na porta da oficina não tinha mais ninguém, tinha tudo ido embora. 

Aí eu voltei novamente pelo cais, não tinha mais ninguém, fui até o Valongo, não tinha 

mais ninguém, tinha tudo saído, aí desci pela Senador Feijó e fui pegar o Pan Fidalgo na 

SIT, ali na Vila Matias. Ele entrou no carro, aí começou pela Ana Costa até o Gonzaga, 
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a praia, pegamos a Conselheiro Nébias até a cidade. Ele mandou recolher todos os 

bondes, 16h, 16h e pouco estavam recolhidos os bondes. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Então vocês, 

basicamente, pararam a cidade. 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Paramos a cidade, parei a cidade. Bom, aí, parei 

e tal, depois levei o Pan Fidalgo na vila e voltei para o sindicato. Aí cheguei no 

sindicato, eu falei para o Câmara: “Câmara, vai lá e fala para o Rodrigues”, que era da 

Casa Rosário, que eu quero falar com ele. O Câmara: “não vou, não vou, não vou”. “Tu 

não vai? Tá bom, não tem nada, então tá bom”. Aí eu saí, fui lá e falei com o Rodrigues: 

“Rodrigues, está acontecendo isso assim, assim, estou precisando de você”, “O que 

você quer?”, “Eu quero que vai lá fazer um negócio, levar um caixão, vela, que eu vou 

enfeitar aqui, fazer o velório do Getúlio lá no sindicato”. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Um velório simbólico? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – É. Ele: “Mas tu acha que...”, “É, vamos lá que 

eu vou fazer uma passeata durante a noite”, “Então, tá bom, pode deixar, pode deixar 

por minha conta que daqui a uma hora está pronto”. Aí eu saí outra vez, não sei onde é 

que eu fui, quando eu voltei e cheguei estava aquele movimento no sindicato e a rádio 

dando, eu com a rádio na mão, rádio do (ininteligível) convocando a turma toda para o 

sindicato à noite que nós íamos fazer aquele simbólico ali da morte do Getúlio. Como 

encheu aquilo, nega, aquelas senhoras de idade, chorando. Aí o Rodrigues me manda 

uma... Eu disse que ia fazer uma passeata, né? Então, ele me manda uma caixa de velas, 

aí fizemos uma procissão. 
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 Saímos do sindicato, mais ou menos umas 19h30, 20h, pegamos a General 

Câmara, chegamos na Tribuna, enfrentar a Tribuna, você viu até as fotos, né? Subi lá, 

fiz um discurso, dali saímos para o Diário de Santos, o Diário de Santos era da Rua do 

Comércio, outro jornal que nós tínhamos, o Diário de Santos. Subi também lá em cima 

aí fiz aquele p*** daquele discurso, eu já nem podia falar. E daí, saímos, entramos pela 

Praça José Bonifácio, São Francisco, passamos na Rádio Atlântica, e os dois bravos da 

polícia de Santos, da polícia do Seco e outro da polícia especial que nós tínhamos aí, um 

de cada lado. Mas eu não estou sabendo porque é que eles estavam com aquele negócio. 

“Nós estamos aí para garantir”, “mas garantir o que?”, não vai haver nada. Aí, fomos lá 

na delegacia que tinha na rua Henrique Ablas, esquina da Conselheiro Nébias, ainda 

subi também lá na grade deles, (ininteligível), aí saímos dali, fomos para o sindicato. 

Aí ficamos a noite toda. Fizemos a vigília lá a noite toda e só desmontou na hora 

que o Getúlio foi para São Borja, saiu do Rio e foi para São Borja, aí que nós demos por 

encerrado o negócio. Mas foi um troço bacana ver aquilo.  

Tanto que todo ano, eu era vereador depois, todo ano, em 24 de agosto mais ou 

menos, no dia de sessão, um ou dois dias antes, no dia, quando calhava 24 de agosto, eu 

fazia um discurso na Câmara. Pode (ininteligível) que não falta uma.  

E todo ano eu vinha na Praça dos Andradas botar flores ali, todo ano. Há dois 

anos para cá que eu não faço, porque... Há três anos ainda fiz. Há dois anos atrás, o 

(ininteligível), há três anos atrás eu enfeitei e eles disseram que tinha sido o pessoal do 

PTB, que eu já não estava mais, tinha saído, que tinha levado flor. Mentira, fui eu quem 

pus as flores lá. Aí eu não pus mais, conclusão: no ano seguinte não teve. E este ano não 

sei também, mas acho que também não teve. Agora, me disseram que a Telma foi lá, eu 

ainda não falei com ela, não sei, mas eu não acredito que ela tenha ido lá, em todo 

caso... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que foi a sua 

atuação durante a famosa greve dos enfermeiros em 1963, o senhor participou, né? 
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 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Participei, participei. É lógico, não era 

enfermeiro, mas eu levei a enfermagem toda para o Partido. Eles no sábado foram me 

buscar no armazém 23, eu estava trabalhando, porque aquela época se trabalhava, não 

tinha sábado e me disseram: “Gonçalves, eles precisam porque eles estão sem lugar para 

se reunir”, “Não tem problema, eu já tinha levado o doqueiro também na anterior, 

vamos lá”. Fui lá, abri, entreguei para o ferreiro, um rapaz que também era do sindicato, 

que também tinha interesse lá, aí botei eles lá dentro. Tanto que o José Gomes, que era o 

prefeito, nós não dos dávamos. O José Gomes foi no meu lugar, ele foi vice no meu 

lugar, porque eu que era para ser, eu era presidente do Partido, e nós estávamos 

apoiando o prefeito na escala. Aí foi quando, então, aconteceu aquele negócio... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Da greve, né? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Da greve. Ele foi lá para o sindicato. Aí o José 

Gomes me chamou, mandou me chamar. Eu não falava com ele já há uns seis meses, 

desde então eu nunca mais falei com ele. Ele me chamou, eu digo “Mas para o que é, 

Zé?”, era pra falar: “Vamos deixar tudo que passou”. “Tá bom, eu vou lá”. Fui lá com 

ele na prefeitura. Aí ele me diz: “como é que está o negócio da enfermagem lá? Dos 

enfermeiros lá?”. “Eles estão lá tomando água mineral, um cafezinho, um sanduíche, 

que eles também não tem dinheiro, miséria danada. Estamos dando lá, cada um dá um 

pouco...” E já o ministro do Trabalho era o Amauri Silva, naquela época. “O Amauri 

está pra vir aí”. “Ô, seu Amauri, me traz aí porque eu preciso falar com ele”. “Tá bom”.  

 Aí ele me deu 10 mil cruzados, uma nota, pra levar pra eles, pra ajudar lá. 

Peguei o dinheiro dele, levei e entreguei para o Ferreira. “Ferreira”, na frente do pessoal 

lá, “Tem esse dinheiro aí”, só que ele pediu pra não dizer de quem era, “Isso é um 

dinheiro de uma pessoa que mandou para que você ajude aí”. E ficaram lá. Foi quando o 
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Amauri chegou. Nós fomos para a Santa Casa, mais ou menos umas 21h, 22h. Foi de 

noite. E resolveu-se então o negócio lá.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Nessa época o senhor já 

pertencia à mesa da Santa Casa? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não tinha nada com a Santa Casa. Uma 

simpatia sempre tivemos, sempre tive, desde moleque tive simpatia pela Santa Casa, 

que não é favor nenhum. Qual é o santista que não tem aquela coisa pela Santa Casa? 

Mas não tinha nada. Na época dos enfermeiros. E depois, o presidente dos enfermeiros 

também era nosso, era do PTB.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Tinoco? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não era o Tinoco não.   

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Jacó? 
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 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, um de bigode. Não era também o Jacó. 

Morreu, até. É outro nome, não era ele. Aí, você sabe como eram os sindicatos naquela 

época, era tudo unido. Podia ter alguma diferença, qualquer coisa, mas era outra coisa. 

Mas quando acontecia alguma coisa nós estávamos um ajudando o outro. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor via 

a ação do Fórum Sindical de Debates no meio sindical de Santos? 

 

 

 O SR. JOSÉ GONÇALVES – Naquela época? 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – É.  

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, ele ajudava... Ajudava as greves. Ele tinha 

mais aquela união e tal. Ajudar ajudava muito. Ajudaram muito. Se eles estavam 

agregados, se não estavam... Mas que ajudou, ajudou muito.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Após a saída de Jango 

como ministro do Trabalho o senhor foi até São Borja; o senhor e alguns sindicalistas. 

Sua ida tinha que objetivo?  
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – O negócio foi o seguinte: me procuraram para... 

O Jango tinha saído, quando ministro. O Getúlio disse a ele: “Bom, Jango, você tem 

esses dois caminhos e tem que tomar um. Ou nós modificamos o salário mínimo ou 

você vai entregar o cargo”. Ele: “Não tem problema, eu entrego o cargo. O salário 

mínimo é este, está liquidado”. Então ele entregou o cargo e foi embora para São Borja. 

Aí nós estávamos sem ninguém lá. Aí vieram falar comigo: “Vamos arrumar um 

ministro para botar no lugar do Jango”. “Quem é?”, “Nélson Omegna”. “Opa, está 

bom”.  

Nélson Omegna era deputado federal e foi por quem eu fundei a (ininteligível) 

em Santos também, na Conselheiro Nébias. (Ininteligível). Ele já era ministro. Até veio 

inaugurar, foi uma festa bonita e tudo. Aí “Vamos a São Borja”. Aí chamamos a Ivete e 

a Ivete concordou, porque ela era federal também, mas ela se dava também com Nélson 

Omegna. 

Nélson Omegna era campineiro. E eu digo: “E agora, como é que nós vamos? 

Um aviãozinho aí e tal”. Mas ela: “Pode deixar que eu arrumo isto, pode deixar que eu 

arrumo isto”.  

Ela pegou aquele que tem aquela fábrica na Anchieta, como é o nome dele, 

caramba? Fábrica de penicilina, daquele negócio... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Fontoura? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Fontoura! Fontoura era do PTB. Pegaram, 

falaram com ele, o Fontoura botou o jatinho dele à nossa disposição. Parece que oito 

pessoas, nove pessoas que era o negócio. Então nós levamos três de São Paulo, eu, 

quatro, e dois do Rio. Passamos no Rio e pegamos os outros dois. E fomos pra São 

Borja. Quando nós estávamos chegando lá, o Jango estava subindo. O avião dele 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



21 
 

(ininteligível) outra fazenda. Aí estava o garoto que até foi do gabinete dele. “O que que 

houve? O patrão subiu agora”. Nós vimos quando ele subiu. “Mas ele vai demorar?”, 

“Não, não vai demorar, daqui a umas duas ou três horas ele está de volta”. Fomos tomar 

café. E tinha mais dois aviões lá. Pra você ver o dinheiro que o Jango tinha. Você 

precisava ver a fazenda... Pra você ver, subia avião lá dentro, pista lá de um lado e de 

outro... Tinha de tudo. Em volta da casa dele tudo quanto era de fruta tinha. Era 

pêssego, era melancia... Que chão de melancia que tinha aquilo ali. Aquelas ameixas 

vermelhas, da Argentina...  

Daí a umas três horas ele chegou mesmo. Aí digo: “Olha, Jango, nós viemos 

aqui”, acho que eu tinha muita confiança com ele; “Então, Jango, nós viemos aqui 

porque nós precisamos de um grande favor seu. Eu sei que o senhor não vai falhar”. “O 

que há?”, e a turma toda lá, Cabeças... Todo o pessoal também se dava com ele, com o 

ministro. E nós precisamos fazer o ministro (ininteligível). Ministro do Trabalho tem 

que ser nosso. “O que vocês querem, o que vocês acham?”; “Nélson Omegna”. “Opa, é 

um bom nome sim. É um bom nome...”. “Então o senhor vai resolver isso com o 

presidente”.  

E tinha lá o Valente de Andrada, que parece que era diretor do Departamento 

Nacional do Trabalho; ele é que parece que ficou substituindo o Jango. Eu sei que dois 

dias depois nós tínhamos a resposta: o Nélson Omegna é o ministro do Trabalho. 

(Ininteligível) Era do PTB também, era um sujeito que a turma gostava dele lá na 

câmara. E ficou de ministro. Foi isso que nós fomos fazer em São Borja.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O seu trânsito aberto 

junto a governos como Getúlio, JK e Jango trouxe vantagens para a categoria dos 

operários portuários? 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – Ah, trouxe. Não só para a categoria nossa como 

para todas as categorias, tanto que a senhora vê: eu trouxe o Remo, trouxe o João Inácio 

de Souza, que era pai da... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Telma? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Eu trouxe o Remo, eu trouxe o Joãozinho, que 

era o pai da Telma, eu trouxe esse médico (nome ininteligível), que eram vereadores do 

PSD; PDS, né? Eu os trouxe para o PTB, tudo pra cá (ininteligível) Getúlio. 

O Remo chegava lá, e o Cabeças; o Remo era o presidente do sindicato dos 

conferentes e o Cabeças era dos estivadores. E tinha o Rodi, que era o do café também. 

A turma da pesada toda. E nós chegávamos no Rio, em Brasília e era aquela festa. E 

tomávamos conta. E o que nós precisávamos muito dificilmente não viria. É verdade 

que tinha reação: a Docas também brigava contra a gente, lógico. Tinha força.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Claro, defender seus 

interesses.  

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – É o interesse dela. O estivador firmou-se, tudo 

isso, agradeça; Getúlio ajudou muito; Juscelino, a mesma coisa. Depois a Ivete mandava 

também, porque a Ivete é que era a intermediária, né? A Ivete era viva, ô mulher viva, 

moça danada! E de formas que então... Era isso que nós... 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A polícia marítima, que 

foi uma criação do governo Adhemar de Barros era de fato violenta com os portuários? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Era! Ela era violenta. No fim ela já estava mais 

calma, mas ela fez muita miséria, viu? Foi sim. O Seco depois me ajudou, quando eu 

comprei o sindicato.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – A sede? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, a sede não foi ele não. Foi o terreno ao 

lado, que eu comprei do Matarazzo. Foi numa das últimas... Despacho do Lucas Garcez. 

Eu já tinha falado com o Garcez, porque ele esteve lá umas quatro ou cinco vezes para 

não pagar sisas, né? Aí estava o processo em andamento e o Garcez ia saindo no sábado. 

Era o último dia dele no governo. E eu, sexta-feira, encontrei o Seco lá. Foi 

quando me viu lá: “o que que está fazendo aqui, seu Gonçalves?”. Eu digo: “É isto, 

assim, assim, assim...”. Isto na sexta-feira. Mas ele: “Bom, amanhã de manhã, quando 

foi umas 6h, 7h tu esteja aqui que nós vamos ver isso”, porque era sábado. Digo: “Bom, 

mas Dr. Seco, amanhã é sábado!”. Ele: “Não tem nada, amanhã é o último dia de 

despacho aqui”. Ele já ficou com o número do processo. Aí, no dia seguinte, estava lá 

sete horas da manhã, estava lá. Peguei parece que às 16h15 o ônibus daqui e fui pra lá. 

Aí não aparecia. Deram 8h, 8h30, 9h ele me aparece, o Seco. “Psiu! Já está tudo em 

andamento, aguenta a mão aí”. Quando foi 11h30 ele me trouxe o processo com o 

despacho dele, mas sem publicar. Este é que foi o problema: não deu tempo de publicar. 

Foi um dos últimos despachos dele, isenção de sisas. E eu na campanha com este louco 
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aí que hoje está morrendo, esse presidente aí, o do 1960, o... Esse louco aí...? Esse que 

está no hospital, está doente, agora...? 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Antônio Bispo dos 

Santos? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não... Em São Paulo! O governador, 

caramba... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Jânio? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Jânio! E eu virando com ele aí, na beira de caixa 

para... Nunca tinha votado com ele, votei naquela vez e trabalhei feito um louco nessa 

beira de cais, debaixo de chuva e tal. Por causa da Ivete. Aí tá bom. Conversei com ele: 

“Olha, nós temos isso, assim, assim, assim”. Era para publicar um despacho do Garcez. 

Ele protelou, protelou... Fui lá mais duas, três vezes com ele. “Pode deixar que vai 

publicar”. E seis meses depois eu vejo o despacho: por falta de amparo legal ele 

indefere.  

Peguei a Ivete, fomos lá. Fui eu, a Ivete, foi o Attie, foi o doutor... O que era 

nosso advogado e até foi chefe de gabinete do ministro do Trabalho também, o Idélio 

Martins, grande advogado de São Paulo, Dr. Idélio Martins. É muito meu amigo; 

almoçava comigo em casa e tudo; mais um presidente de sindicato, não me lembro 

quem foi; um rapaz que tomava conta da descarga do café no Armazém 12A, dois 
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externos. Aí fomos pra lá. Chegamos lá, fomos recebidos por ele.  (Ininteligível) Ivete; 

ela entrou lá com o Idélio Martins e o Attie e nós ficamos do lado de fora. Aí ele 

chamou pra lá e tal. Aí ele se desculpa: “por falta de amparo legal, blá blá blá”. Eu digo: 

“que falta de quê?! Como?! O senhor me garantiu que ia publicar isso, eu já vim aqui 

duas ou três vezes; o senhor me garantiu e agora me faz um trabalho... Falta de amparo 

legal como? O sindicato da administração foi dado; o meu sindicato foi dado”, Garcez 

deu no início lá o do sindicato, do prédio. Aquele negócio: será que os Estados Unidos 

já estão estourando lá e nós estamos escutando aqui? Ô caramba! (Fala referente a sons 

altos de pancada ocasionados por vento no ambiente da entrevista) 

Bom, aí... O que eu estava falando? 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Sobre a parte de polícia 

marítima que eu lhe perguntei... 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Ah, o despacho! Aí ele me indefere isto: por 

falta de amparo legal. Puxa vida, teve uma hora... A senhora vai me desculpar, mas eu 

disse assim: “eu não sei onde eu não estou que eu não dou um tapa nesse filha da 

p***!”. Assim mesmo. Na cara dele! Ele “assim”. A luz “assim”, ele em pé, nós todos 

em volta. “Não sei onde eu estou”. Aí veio aquele bolo, ele sentou e disse assim, 

lembro-me como hoje: “O caso com o senhor está encerrado”. Aí vem lá o chefe... O 

que é isso aí?! É greve?! É vento, isso? (Falando do barulho ao fundo) 

Aí vem o chefe militar lá da Casa Militar lá, pegou: “Moço, o senhor está 

exaltado! Tira pra fora!” Falei outro palavrão pra ele, outra coisa. Esse eu não posso... 

Tava nervoso, estava louco. Se tem uma coisa que eu me arrependo até hoje é de não ter 

dado um tapa nele, porque ninguém mais tirava. Ora, tem 18 dias nessa beira de cais, 

debaixo de chuva com este cão. Bom, não deu, não voltou atrás. Não adiantou Ivete, 

manteve aquilo. Tá bom. Aí eu voltei a São Paulo, falei com o Ermelino Matarazzo, que 

era o que tinha me vendido, e o Hermínio. Eu fiquei sem dinheiro, paguei aquele 
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negócio. Você perguntou quanto é que eu tinha, eu disse: “foi o que você levou pelo 

terreno, embora ele fosse dado. O terreno foi barato, mas eu agora estou sem condições 

de pagar, de fazer a escritura por causa de não deferir o despacho do Lucas Garcez. 

“Tem nada não, vai pra Santos e fala com o Ferrini”, que era o gerente dele aqui, que 

tratava tudo isso, “fala pra ele que ele dá a metade”. Era 60 mil. “Ou ele dá a metade ou 

vocês dão a metade”. Tá muito bem. Vou pra Santos no dia seguinte. Fui umas nove 

horas lá com o Ferrini e já tinha até a ordem: “já sei o que é. Não tem nada não, vamos 

passar: Matarazzo paga metade e vocês pagam metade”. Aí também nunca mais voltei 

nele. Andaram querendo acertar eu com ele, um camarada, com esse miserável: “não, 

não quero não”. Esse é outro caso.  

E a polícia marítima, o Seco me prestou esse serviço, prestou-me esse serviço de 

buscar o despacho do Garcez, porque aquilo estava tudo fechado, era gente assim; eram 

os últimos despachos dele, todo mundo em cima. Mas ele foi me buscar o despacho.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor era militante 

ativo do PTB, né? Como era seu relacionamento com os sindicalistas do PCB, que era 

um partido que... 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não tinha nada, era a mesma coisa: não brigava, 

embora a gente divergisse. Não é divergir: as campanhas eram separadas. Eles partiam 

de um lado e a gente partia de outro. A 2004 foi assim. Eu me lembro que uma 

madrugada estava no “tamarim”, parece um pé de tamarindo, não sei se você conhece... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – Lá em frente à tecelagem, na Xavier Pinheiro, e 

os cavalaria por baixo. Ali era terra. E em frente à prefeitura era paralelepípedo. E ali 

estava o pessoal do PC, no centro lá pintando. E a gente colocando faixa, pintando num 

muro lá do (ininteligível), que era o Jabaquara, hoje, lá no Macuco. E a cavalaria em 

cima da gente lá. Nós estávamos lá em cima e eles embaixo, pra lá e pra cá. Não 

pegaram. E foram na praça lá e pegaram dois; fizeram tomar aquela tinta preta. Foi sim, 

lembro disso.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O movimento sindical 

evoluiu bastante na década de 1950. Como é que o senhor viu essa evolução, essa 

movimentação? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Mas foi, tinha que ser, você sabe como é. Foi 

desde 1951, 1950. Foi dali. Aliás, já estava. Ele já vinha vindo. No tempo do Getúlio 

aquilo já foi vindo, foi dando aquela liberdade, já foi dando. Foi naquela época. Pode 

dizer que uma coisa é contra o Getúlio mas ninguém... Foi o maior estadista que o 

Brasil já teve. É bobagem, eles vão chegar a essa conclusão. Eu já tenho visto muita 

gente falar de Getúlio. Eles já estão voltando atrás, estão voltando atrás.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor considera que o 

movimento sindical exagerou um pouco em greves, em movimentos? 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não, quem exagerou foram eles não 

querendo dar aquilo que o trabalhador precisava.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Mas a minha pergunta é a 

seguinte: se o senhor considera que o movimento exagerou no sentido de dar subsídios 

para 1964? Que deu contribuição para que eles... 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Sabe o que é, esse subsídio que foi dado, eles 

vinham procurando de toda maneira. As forças reacionárias vinham. Eles vinham e os 

sindicalistas não podiam se levantar contra nada, não podia cruzar o braço não. De fato, 

eles se prepararam contra isso. Descarregaram em cima das greves, daquele negócio, 

mas não foi isso não: a pinta é de que eles queriam tomar conta do poder. Tanto foi, eles 

podiam ter matado o Jango, eles podiam ter prendido o Jango. E deram liberdade pra 

ele, porque não interessava o Jango, interessava o poder. O poder é que interessava. Eles 

pegaram o poder, acabou.  

Ora, fizeram revolução? Não deram um tiro. Rio de Janeiro, lá na Avenida Rio 

Branco, lá: não deram um tiro, não deram. Que revolução que foi? Coisa nenhuma! 

Agora, eles vinham pleiteando isso há muito tempo, a pressão toda deles era pra isso, 

principalmente com aquele cabeça de mamão macho que tinha lá no Rio; que, aliás, era 

muito inteligente, hein? Ele era.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quem era? 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – O corvo, lá... O Carlos Lacerda. Era desgraçado 

aquele miserável lá com aquele jornal dele lá da Frei Caneca, como era? Aquele jornal 

que ele tinha...? 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Última Hora? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não, não era Última Hora não. Última Hora era 

nosso. Última Hora era daquele “Ace, Ice”... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Samuel Wainer?  

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Samuel Wainer. Essa última hora era dele, isso 

era do Getúlio, era pelo Getúlio Era outro, aquele jornalzinho desgraçado lá... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Não me lembro para 

poder lhe ajudar...  

O senhor considera que o Jânio deveria ter resistido mais em 1964?  
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não tinha condições, nega, não tinha condições.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Se ele tivesse tentado 

resistir o senhor considera que talvez o movimento operário tivesse dado apoio? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Acredito, acredito. Mas não tinha força, eles 

tinham cercado tudo. E depois não é isso: quem deu a força maior foi o Adhemar de 

Barros, porque aquilo foi vitorioso com a palavra do Adhemar . O Adhemar pegou o das 

forças armadas de São Paulo, o Kruel, que era compadre do Jânio. Ele pegou o Kruel 

pra poder reforçar as forças que estavam em Resende, porque elas não tinham peito de 

entrar não.  

Só entraram e só resolveram depois, com o Adhemar . Acertou aqui. Aí o Kruel 

ligou para o Jango quatro horas da manhã, três horas da manhã: “Ô Jango, se você se 

livrar dessa meia dúzia de comunas que você tem aí eu garanto o negócio. Você está 

perdido, Jango”, ele falou; “Você não aguenta mais, não tem mais condições de 

aguentar isso”. “Eu aguento, São Paulo aguenta esse negócio aí”.  

Naturalmente foi o Adhemar que mandou, porque o Adhemar é que vinha 

enchendo o bolso dele, porque ele não ia fazer aquilo com os bolsos vazios, porque 

como deu certo podia ter dado errado. Então ele garantiu. Jango disse: “Não senhor, a 

turma que está comigo vai continuar”, porque tinha visto aquele comício em frente o 

ministério da guerra, no Rio, ali na estação ferroviária... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Na Central do Brasil... 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – Na Central do Brasil. E aquilo é que foi o 

estopim todo foi ali. E o menino Pacheco, lembro-me: outro dia falei com ele.... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Oswaldo, né? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Oswaldo estava com ele, ao lado dele lá. 

(Ininteligível) Mas tinha mesmo, é verdade, chegava a Brasília. Um dia me prenderam, 

até a mim eles deixaram na mão. Eu perto do elevador, não havia meio de subir. Era 

danado esta merda, viu? Mas o Jango o manteve, né. Não posso desprezá-los.   

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O sindicato dos operários 

manteve uma escola por algum tempo. O senhor não considera que a educação e a saúde 

são metas do Estado e que o sindicato, ao manter uma escola, um hospital, acaba saindo 

da sua própria função? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Mas até hoje acontece isso . Nós temos ainda. Se 

não é nosso sindicato, a associação. Tem um colégio na (ininteligível), que é de 1930. 

Associação Docas, que é de todos nós, todos os trabalhadores de Docas. Por exemplo, 

fui agora receber agora, agora eu sou (ininteligível) lá, 50 anos.  

Agora não, já há um ano atrás. Eu recebi, agora não sou mais. Nem preciso mais 

pagar eles lá, eles agora se encarregam. Mas tem escola. E vou lhe dizer: o trabalhador 

precisava de escola, sabe? E o Estado não dá: você vê a briga que a Santa Casa está com 
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eles por causa de (ininteligível); aquele outro, do fundo escolar (ininteligível) também 

está abandonado.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Aristóteles...  

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Aristóteles... Está tudo abandonado. Tudo 

abandonado. Esses colégios de Estado estão todos abandonados. De fato isso compete 

ao Estado e ao município, mas o resto os sindicatos também... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – No sentido de 

complementar aquilo que o Estado e o município não fazem... 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não fazem... Aquilo nós tínhamos, era um 

capricho que nós tínhamos, aquilo ali. Eu tive uma briga com o Jonas, antes de eu 

substituí-lo, quando ganhei eleição pra lá, que ele abandonou. Ele queria cortar até o 

café lá, como é? Esqueci... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Merenda? 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – Merenda. Porque estava gastando muito. Eu 

parti pra cima dele, tiramos ele da jogada. Ele abandonou o recinto e foi embora. E ele 

ainda era o presidente do sindicato.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor vê 

o movimento sindical na atualidade? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Os sindicatos estão agindo dentro do possível. E 

a situação também está ruim. A situação está muito ruim aí, sei lá. Essa nova mudança 

aí, essa esperança aí, isso arruinou um pouco. Se melhorou alguma coisa, por outro 

lado, porque nós não temos conhecimento, porque a gente acho que não melhorou, 

porque trabalhador por exemplo é um Cristo.  

Trabalhador que está pagando todo esse negócio, como sempre foi, mas hoje 

mais do que nunca. Hoje o trabalhador só descarrega em cima dele, de forma que os 

sindicatos hoje estão procurando fazer o que podem. Você vê, coitado, o (ininteligível) 

agora; viu o que aconteceu. E acabamos perdendo lá, você vê.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O arrocho, né? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – O arrocho. O arrocho é de tudo quanto é lado. 

(Ininteligível). Os sindicatos têm procurado fazer a sua obrigação. 
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. Em 1964 o senhor 

não foi preso. A que se deveu isso, uma vez que a maioria dos líderes e as lideranças 

sindicais foram presas? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Bom, de fato. Mas aí tem uma coisa: eu nunca 

fui comunista. Não fui, está liquidado. Vivia com eles, eles não têm nada contra mim 

nem eu contra eles mas eu nunca fui. Eu fui chamado, eu fui na polícia federal aqui na 

Praça da República, eu fui na Brigadeiro Luís Antônio, no (ininteligível). Estive lá uma 

tarde toda, estive lá. E não fugi da responsabilidade. Toda aquela papelada, naquela 

época eu era vereador, eu era vereador também. 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor tinha imunidade 

parlamentar? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Não tem, vereador não tem imunidade, mas eles 

respeitam, respeitam. Não tem imunidade. Imunidade é deputado, vereador não tem. Eu 

fui chamado, fui lá. Eles mesmos disseram: “Não é intimação não, é um convite pra vir 

por causa de umas denúncias que tem aqui”. Isso foi aqui, na Praça da República, na 

Polícia Federal que tem ali. Eu fui lá, me trouxeram recortes de tudo quanto é jornal. 

Eles pensavam talvez que eu fosse negar aquilo. (Ininteligível) Eu digo: “De fato eu 

falei, tudo isso aí eu falei”. “Mas com que base?”; “não, eu falei isso aí na câmara, isso 

não é novidade: o senhor vai na câmara que estão nas atas, tem isso tudo lá, isso não é 

novidade”. “Mas isso foi na câmara ou em comícios?”, digo: “Não, isso foi na câmara”, 

mas o que a gente falava na câmara falava ali e ia lá pra câmara e tinha mesmo, nas atas 

tinha. 
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Passou. Daí um mês eu fui chamado a São Paulo. Quando cheguei lá, os mesmos 

papeis, aqueles mesmos recortes de jornal. Tudo ali outra vez, mesma coisa. Eu disse 

pra ele: “mas já respondi isso, já estive na polícia federal em Santos”. “É, mas sabe 

como é, parece que não ficou bem explicado o negócio”. Aí começaram a explicar, 

explicar... Aí eu confirmei tudo que eu confirmei aqui, não fugi nada. Nunca me 

aconteceu nada. Foram as duas coisas. E nós tivemos aqui um prefeito, Bandeira 

Brasil... 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Após 1964? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – É. Esse camarada (ininteligível). O filho dele, o 

Alcides, também. E eu largava lenha nele e tal e ele queria me pegar. Acho que ele é 

que me limpou mais, viu? Ele fez. Esses troços todos foram tocados por ele. Diz que ele 

ia me pegar. Sabe de uma conclusão? Foi a única, nunca mais me chamaram pra nada. 

Nunca mais. Agora, eles tinham aquela pinta mais do pessoal da Esquerda. A gente 

vivia junto, mas em parte era de um lado e de outro. Era aquilo que ele tinha. Você vê: o 

pessoal todo que foi preso foi mais aquela turma.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. Ligados ao Partido 

Comunista direta ou indiretamente, né? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Isto mesmo, indiretamente. O que ia gritar lá é 

trabalhador que nem a gente. O que queriam era a sua melhoria, não queriam nada de... 

Foi isso. Tive sorte porque esse Bandeira Brasil é que me limpou, até. Essa turma 
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mesmo dizia: “Você teve sorte, hein?”. Eu tive sorte. Agora, eu fiz muito barulho aí, 

puxa vida, fiz muito barulho, mas me esqueci de tudo isso aí.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi vereador até 

quando, senhor José? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Agora, em setenta e... Deixa eu ver... Oito anos 

atrás.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Até oito? Quantas 

legislaturas o senhor foi vereador? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Cinco. Três de quatro anos, uma de cinco e outra 

de seis.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor é bem 

conceituado na cidade, não é? 
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O SR. JOSÉ GONÇALVES – A gente tem, né, porque eu nunca fiz mal pra 

ninguém. Se eu não fiz bem, mal eu não fiz. Mesmo que eu tivesse oportunidade. Esse 

remorso eu não tenho. Eu só procurava fazer bem.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor tinha um 

eleitorado fora da região do porto, né? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Tinha. Os 11.200 votos não eram só do porto. 

Meu sindicato está com 5.500. A coisa é dividida. O porto, não se iluda, não. Todo 

vereador tem dentro do porto. Tem um porque é irmão, outro porque é parente, outro é 

porque é amigo, outro porque fez um favor pra eles... Está dividido. Eu entrei em tudo, 

SNTC, hospitais... Eu entrei em todo lugar, Sabesp, SNTC, tudo isso... Eu entrava em 

tudo quanto era lá. (Ininteligível) Qualquer coisa eu também me ligo.  

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor José, o senhor 

gostaria de efetuar mais alguma colocação, alguma coisa que eu não tenha sabido lhe 

perguntar que o senhor gostaria de...? 

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – Eu nem me lembro de tanta coisa, eu não sei 

mais. Acho que isso aí está bom. Vê se lembra alguma coisa aí que eu destrincho.  
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A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Tudo bem. Seu José, nós 

lhe agradecemos pelo seu depoimento. Muito obrigada.  

 

 

O SR. JOSÉ GONÇALVES – De nada. Às ordens.  

 

 

*   *   * 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



 
 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO - PT 

 

 

ROBERTO IRECÊ MARTINS 

EX-DIRETOR DO SINDICATO DOS CARREGADORES E 

ENSACADORES DE CAFÉ 

 

 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DE SANTOS 

 

11/09/90 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



1 
 

 
COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  
11/09/90 
 
 
 
 
 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Roberto, quando 

o senhor iniciou suas atividades profissionais? 

 

  

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Eu iniciei como trabalhador eventual, 

porque o avanço começou a partir de 1954, através do sindicato, mas eu comecei como 

trabalhador eventual, não tinha ainda lugar fixo pra trabalhar, aqui na Rua do Comércio, 

quando toda a grande movimentação de exportação, de pequenas empresas, era 

concentrada ali, Rua do Comércio, Rua 15. E ali eu iniciei minhas atividades como 

ensacador, foi em 1949.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Que cargo o senhor 

ocupou na direção do Sindicato dos Ensacadores de Café? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – No sindicato dos ensacadores eu 

ocupei, primeiro cargo, como diretor de assistência social. Isso em janeiro de 1963. Fui 

eleito junto com a diretoria presidida pelo (ininteligível). Isso estivemos só um ano, 

porque logo em seguida veio a revolução, mas foi janeiro de 1963. Fomos até 31 de 

março de 1964.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



2 
 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E depois o senhor chegou 

à presidência, né? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Bom, isso após a intervenção do 

sindicato. Estivemos um período afastados, sem poder concorrer, e quando foi em 1967, 

então, foi organizada uma nova chapa; é a que tinha ganhado... Porque fui julgado, fui 

julgado por uma Justiça Militar e fui absolvido daquelas acusações que me foram 

impostas. Então, já em 1967 eu estava livre e pude concorrer. E fui então, pela vez 

primeira, eleito à presidência do sindicato dos ensacadores em agosto de 1967.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é o trabalho do 

ensacador de café, senhor Roberto? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – O trabalho do ensacador de café 

consiste principalmente no café que vem no interior, que é preparado para exportação, e 

dentro dos armazéns esse café é então despejado, ele é feito liga. Essa liga consiste em 

misturar vários tipos de café pra dar um determinado tipo, de acordo com a exigência do 

importador.  

 Existe um tipo de bebida que eles chamam Tipo 4, que é produzida. É a melhor 

qualidade que tem de café e é produzida essencialmente aqui no estado de São Paulo. E 

pra dar esse determinado tipo aos classificadores... Então o ensacador é aquele que 

recebe café que vem do interior aqui dentro dos armazéns e são empilhados, são 

separados em lotes por tipo de tamanho e de acordo com as instruções que vêm lá do 

escritório central, o ensacador é então orientado no sentido de estender essas sacas no 

chão, os vários tipos, pra depois, quando forem despejadas, formarem uma nova liga. É 
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quase que um tempero de panela, que põe uma porção de ingrediente para então depois 

sair o prato feito.  

 Então o café é quase assim como uma matéria prima para então fazer a liga para 

dar um determinado tipo. E o trabalho do ensacador é justamente esse: ele carrega, 

descarrega, empilha, desempilha, abre a saca, despeja no que nós chamamos de moega, 

para fazer aquela mistura. Depois, sai esse café na frente, nas balanças, onde ele é 

reensacado em sacaria para exportação e costurado. Daí novamente ele carrega a saca de 

café, ou para esperar embarque ou já vai direto para embarque em cima dos caminhões. 

Então toda aquela manipulação, tanto na descarga, dentro do armazém, até posto no 

caminhão pra ser levado para o cais, toda aquela movimentação é feita pelo ensacador. 

E na maioria das vezes ou na quase totalidade ele é carregado na cabeça. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O sindicato dos 

ensacadores é um dos mais antigos de Santos. O senhor poderia nos dar um certo 

histórico quanto ao surgimento dele, em que época, se houve alguma associação anterior 

a ele... Parece que era 1919, né? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Exatamente. O que houve foi o 

seguinte: naquela época, nos idos anos de 1919, era a principal categoria de 

trabalhadores braçais aqui no Porto de Santos. Era a maior categoria. E como categoria, 

também como as demais, tentou se organizar e se organizou através de associação. 

Começou numa sala, informam os antigos, até numa sala junto com os portuários, 

dividiam aquela sala. Dali então o sindicato, a associação passou a ter vida própria, 

criou a sua associação com aqueles abnegados, veio então a se constituir. Mas ele só 

veio a se registrar como sindicato em 1934, aí que ele transformou-se efetivamente em 

sindicato, ele é reconhecido pelo ministério do trabalho, etc. E ficou durante todo esse 

tempo como uma das principais categorias de trabalhadores, porque a grande 

movimentação de café era toda feita em Santos.  
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 O café vinha do interior por estrada de ferro, não havia nem o transporte 

rodoviário; mas a grande massa, a grande quantidade era feita através de vagões. E aqui 

chegou a ter cento e tantos armazéns. Hoje que está, com a revolução, reduzido a isto. 

Mas a categoria realmente é até considerada como talvez a mais antiga organização 

sindical em Santos; transformou-se em sindicato e vem até os dias de hoje. E agora está 

se partindo até pra outra atividade.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Houve a fusão com os 

arrumadores, é isso? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – É. Não foi bem fusão, porque veja 

bem: foi criado aqui em Santos os arrumadores. Quem são os arrumadores? Os 

arrumadores são aqueles trabalhadores no comércio e armazenamento. Pertencem ao 

mesmo grupo, só que o ensacador movimenta especificamente café, e o arrumador é 

aquele que trabalha no comércio armazenador movimentando tudo quanto é tipo de 

mercadoria. Só pra dar um exemplo, nos postos não organizados quem faz esse serviço 

dos postos são os arrumadores, que aqui em Santos são os doqueiros, que são 

trabalhadores em capatazia. Havia esse sindicato, mas o sindicato não conseguiu, 

digamos, firmar-se, a categoria ficou acéfala e nós então, eu era o presidente, relutei; 

pedi autorização então à assembleia para nós representarmos a categoria, porque fusão a 

gente iria assumir toda aquela... (Ininteligível), e nós simplesmente entramos com uma 

petição no ministério do trabalho no sentido de pegar representação. E que está até hoje.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Parece que as maiores 

conquistas da sua categoria foram as chamadas convenções coletivas. O que elas 

trouxeram basicamente? 
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 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Eu acho que trouxe muito e ainda 

aqui norteia. Nós podemos até dizer, conquanto nossa atividade seja assim, penosa, mas 

nós somos uma categoria que em termos de convenções coletivas de trabalho é uma das 

mais avançadas. Só pra ter uma ideia, nós temos uma das cláusulas na nossa convenção 

coletiva de trabalho que estabelece que para trabalhar nas empresas armazenadoras 

como empregado ele tem que ser associado ao sindicato e as empresas respeitam isso. 

Veja que foi um grande avanço. Não existe, não tenho conhecimento que, pelo menos 

aqui no Brasil, alguma categoria tenha essa exclusividade quando do emprego. Então 

essa é uma das grandes conquistas.  

 O trabalhador avulso, aquele que está agrupado no sindicato, que não tem 

vínculo empregatício, a empresa quando precisa de força supletiva, existe uma cláusula 

no acordo que dá essa exclusividade também para esse trabalhador que está lotado no 

ponto. E outra, terceira, que eu também considero como a grande conquista em termos 

de convenção coletiva de trabalho, é que a remuneração é igual tanto para os 

empregados quanto para os avulsos.  

A única diferença que existe entre o empregado e o avulso é que o empregado tem um 

vínculo empregatício, uma garantia de emprego, o avulso não tem. Mas em 

compensação, quando ele vai, é convocado. Ele tem ganhar. São tarefeiros, igualmente 

tarefeiros; há uma tabela de preços que ele ganha igualmente, como empregado. Então 

eu considero que esses três pontos, dentro da convenção, são uma das maiores 

conquistas e eu até duvido que tenha outra categoria que tenha.  

E ainda digo mais: nós temos uma taxa de extra que talvez sejamos uma única categoria 

no mundo que temos. O extra é aquele que começa com 100%  e chega aí a 500%. É 

claro que quando ele passa de 200%, são em dias especiais que é justamente para proibir 

o trabalho nesses dias. E a forma que nós encontramos pra proibir o trabalho é com 

taxas. Então nós não dizíamos que nós não íamos trabalhar. Se quiser bem, mas terá que 

pagar aquele preço. E claro que isso inibe a empresa. Então, os extraordinários, 

domingo remunerado, que nós conseguimos independente do extra. No nosso caso não 

existe, quando tem dois feriados ou um feriado e um domingo da semana, da empresa 
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substituir o descanso por outro dia. Aquilo é independente. Ela paga a remuneração de 

extra sem prejuízo àqueles que ficaram em casa ou coisa parecida, não pode substituir 

por outro dia. E são conquistas que foram conseguidas através da convenção coletiva de 

trabalho.  

 Então nós entendemos que foi feita há muito tempo, que nós já temos convenção 

coletiva de trabalho no setor do café desde 1938, só pra ter uma ideia.  

Até hoje ela vem sendo renovada e para a categoria seria uma grande coisa se nós 

pudéssemos estender essa convenção para toda a categoria que nós representamos que 

não sejam ensacadores de café. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor viu 

a evolução do movimento sindical na década de 1950 e também no início da década de 

1960? Houve uma grande evolução... 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Houve, realmente houve uma grande 

evolução. Esse período, principalmente aqui em Santos, que foi o berço do 

sindicalismo, eu até acho que antes ele estava até, digamos, mais atualizado, dirigido 

por melhor serviço do que hoje. Eu até vou citar a frase de um companheiro, o Ariel, do 

sindicato dos metalúrgicos, quando ele até reclamava, agora que é uma liberdade para 

nós podermos nos reunir, ele dizia que a ditadura nos unia e a democracia nos separa.  

Ele usou essa expressão e eu achei que ele foi muito feliz porque na época da repressão 

o dirigente sindical tinha maior noção de... Eu não digo melhor noção de 

responsabilidade, digo mais empenho. E ele atravessava, enfrentava aquilo como um 

desafio no sentido de organizar a categoria. E com isso, foi justamente da década de 

1950 pra cá que começou a surgir, os sindicatos a se organizarem e se fortalecerem. Foi 

o caso do sindicato dos metalúrgicos, que hoje é uma grande potência, é inegável, os 

portuários, que sempre foram e continuam sendo, a estiva, petroleiros, que surgiu, foram 
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as categorias novas que surgiram; construção civil, condutores de veículos. Então há 

uma série de exemplos dando uma demonstração de que realmente houve uma grande 

evolução de 1950, digamos, até 1960.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Nós tivemos várias 

greves de caráter essencialmente político. Como é que o senhor vê esse tipo de greves? 

Isso foi mais no passado, né? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Isso foi mais no passado. Isso aí nós 

sempre combatemos. Nós entendemos que muito embora a atividade sindical seja uma 

atividade eminentemente política, mas as greves de caráter político não levam a nada. 

Eu sou daqueles também que participam da ideia de que a greve é uma arma muito 

poderosa que nós sempre lutamos pra manter. E por ela ser muito poderosa ela tem que 

ser usada no momento preciso. Ela não pode ir a reboque.  

Nós tivemos alguns insucessos, inclusive no passado, quando ela se caracterizava como 

greve política. Porque, infelizmente, há aqueles dirigentes que são vaidosos, que às 

vezes querem fazer greve para dar uma demonstração de poder de manipular a 

categoria. Normalmente, quando a greve é política, ela não tem um sucesso porque a 

categoria percebe quando a greve é política. Ela não adere. Quando a greve é 

eminentemente reivindicatória, ela vem de baixo pra cima e a própria categoria 

imprensa a diretoria para que haja, que seja deflagrado aquele movimento. Agora, é 

preciso que o dirigente tenha habilidade de saber conduzir.  

 Então, antes e até agora, greves de caráter político. E essas greves de caráter 

político, volto a repetir, elas nunca têm o respaldo da totalidade da categoria e ela 

sempre está fadada ao fracasso, como nós temos visto exemplo. Houve anteriormente e 

é agora.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – E as greves de 

solidariedade, o senhor considera que elas são necessárias para a evolução do 

movimento sindical? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Também considero. Eu acho que as 

greves de solidariedade... Veja bem, a solidariedade, dentro da atividade humana, ela 

existe em todos os sentidos, inclusive até em movimentos reivindicatórios. Existe 

aqueles sindicatos de pouco, ou melhor, categoria que ainda não está bem organizada, 

ou ainda que esteja, que às vezes ela precisa do apoio da outra para poder ter sucesso.  

Porque tem categoria que tem uma influência tão grande na atividade, digamos, social, 

que só a adesão dela já é o bastante para haver um movimento de sucesso. Agora, 

quando é de solidariedade mas uma solidariedade àquele que está necessitando de um 

apoio para suas reivindicações mais sentirem, nós somos favoráveis à greve sim, de 

solidariedade.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O movimento sindical, 

para o senhor, de um modo geral, era consciente? Ou essa consciência era mais ao nível 

de cúpula? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Houve uma época em que algumas 

categorias eram conscientes. Em outras categorias ela não era consciente porque só 

participava cúpula. Poucos sindicatos conseguem, vamos dizer, ter um domínio e 

esclarecer a sua categoria como caso, digamos, dos avulsos. Os avulsos têm essa 

facilidade. Como os avulsos são um agrupamento mais definível, há uma condição da 
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diretoria, inclusive, participar, tanto é que as eleições nos sindicatos de avulsos são mais 

difíceis, porque não há muito domínio da cúpula em cima da categoria que ela participa.  

Há outras categorias que quem participa é a cúpula. Eu não vou aqui agora fazer 

críticas, mas no momento atual a gente está vendo isso: querem ditar normas para a 

categoria e fica muitas vezes aí a coisa não surtindo efeito nenhum desejado.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1961, 1962, os 

ensacadores de Santos conseguiram melhores acordos que os das demais cidades. Por 

que essa supremacia do pessoal de Santos? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Por quê? Porque do nosso grupo, o 

principal sindicato da categoria é o Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de Café 

de Santos. E nós conseguimos, inclusive em 1963, na época do (ininteligível), sob a 

liderança de Santos, fazer com que os Portos de Paranaguá e Rio de Janeiro fossem 

equiparados. Até a tabela do IBC, que hoje estão procurando modificar, apesar de que 

está para ser desarquivado, mas quando o IBC tinha os grandes reguladores do interior, 

foi quando surgiu também na nossa categoria vários sindicatos, principalmente no 

Paraná, que hoje estão em número de 26; mas a tabela estabelecida pelo IBC de nível 

nacional foi com base na tabela, digamos, de Santos, dentro da conquista que Santos 

conseguiu avançar, por quê?  

Por ser um sindicato mais antigo, por ser mais organizado, o que os outros sindicatos da 

nossa categoria não tinham. Posso citar também outro exemplo: o caso da estiva, só pra 

dar um exemplo. A principal estiva do Brasil é a de Santos. Todas as estivas do resto do 

Brasil acompanham e seguem o modelo de Santos. O caso dos operários portuários... 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Até aí vem bem o 

histórico do movimento em Santos, o movimento sindical em Santos aí que foi que 

nasceu.  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Exatamente, ele sempre foi líder do 

movimento. De uns tempos pra cá é que está assim meio combalido devido à 

movimentação, que diminuiu muito, certo? E isso influiu muito na organização.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês tiveram uma 

reivindicação que vocês conseguiram após uma luta, que foi o chamado trabalho por 

tarefa. O que que era exatamente isso, senhor Roberto?  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – O trabalho por tarefa, essa tabela de 

mão de obra, por ter... Como é que eu poderia explicar o trabalho por tarefa? É o 

trabalho... O tarefeiro... O diarista, o horista, mensalista, eles têm um salário fixo. O 

tarefeiro ganha por peça, nós ganhamos por saca, por volume. Esse é o trabalho por 

tarefa. Então nós conseguimos manter um preço, um valor mínimo, quando a tarefa não 

alcança aquele valor, e mantido o trabalho por tarefa. Além disso proporcionar uma 

maior produtividade, consequentemente também proporciona maior ganho.  

Quer dizer, à medida que ele trabalha mais, por tarefa, ele ganha mais. E se trabalhar 

menos, porque não haja mercadoria, o próprio sistema remuneratório incentiva o 

trabalhador a desenvolver a tarefa. 

Então é costume a empresa manter uma pessoa só pra ver o andamento do trabalho, mas 

não para estar ali fiscalizando o trabalhador para o trabalhador desenvolver a sua tarefa. 

Ou melhor, o seu trabalho; porque o próprio pagamento por tarefa faz o incentivo. 
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Porque, digamos, há uma tarefa pra ser feita: movimentar, vamos supor, cinco mil sacas 

de café. E vão dez homens pra fazer essas cinco mil sacas de café. Então vai tocar para 

cada um 500 sacas. Eles em conjunto desenvolvem aquela tarefa porque sabem que se 

ele ficar oito horas pra executar as cinco mil sacas, ele vai ganhar a mesma coisa que se 

ele executar em cinco. Só que se ele executar aquilo em quatro horas, ele vai ganhar a 

mesma coisa do que se ele fosse trabalhar em oito horas, então isso é um incentivo.  

 Então essa foi a grande evolução de nós sermos remunerados por tarefa nas 

tabelas de mão de obra, ela marca o pagamento por tarefa e mantendo, logicamente, 

uma garantia mínima, quando a turma é chamada e não há uma tarefa que compense, ou 

que dê uma garantia mínima. Consideramos isso como grande... 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS –  Até 1964, nós tivemos 

em nível nacional o CGT. E na baixada, aqui, nós tivemos o Fórum Sindical Debates, a 

união dos sindicatos da orla marítima, né? Como é que o senhor vê a existência dessas 

centrais sindicais no passado? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Aí é o seguinte: eu acho que quando 

havia essas centrais sindicais no passado, que isso é uma expressão que já vem... Isso é 

velho na Europa, aquela inspiração; e haja vista que hoje os modelos que têm das 

centrais sindicais são com base no que havia antigamente. Quando a senhora fez a 

pergunta anterior, sobre a solidariedade, justamente essas centrais eram pra chamar, 

congregar todo mundo pra fazer um movimento de solidariedade em conjunto. Agora, o 

que eu acho é que antes do tempo, digamos, do fórum que congregava os sindicatos da 

baixada santista; o caso que foi citado, da orla marítima, era só o pessoal da orla 

marítima, os OMS. E a CGT, que já era em nível nacional.  
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Ela era a única central? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Era, naquela época era a única. Até 

foi presidida por, hoje, um dirigente que era da estiva, Osvaldo Pacheco, que era 

presidente da... Mas quando as centrais são, vamos dizer assim, bem conduzidas, eu 

acho que elas surtem bom efeito, muito embora...  

 Eu tenho uma colocação que eu quero aproveitar a oportunidade pra fazer aqui, 

que essa tarefa das unidades, ou essas centrais, essa tarefa caberia às federações. Eu 

acho que na medida em que as federações deixam de cumprir o seu papel, faz com que 

surja essas centrais aí. O dia que as federações se conscientizarem de que elas vão ter 

que fazer o trabalho delas, as centrais sindicais perdem seu efeito. Possivelmente agora, 

com a derrubada da contribuição sindical, isso vem a acontecer, porque as federações 

são obrigadas a reunir as confederações, vão ser obrigadas a reunir as federações, os 

delegados, para discutir o problema, porque eles precisam de sobreviver, porque já não 

tem mais a contribuição sindical, e aí vão dar oportunidade para os filiados exigirem 

uma participação maior.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Nós temos no porto 

diversos sindicatos: dos guindasteiros, dos motoristas, dos vigias, portuários... Sindicato 

da administração, sindicato dos operários, carregadores e ensacadores de café... Como é 

que o senhor a existência de vários sindicatos quando, basicamente, a empregadora é 

uma só? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Veja bem, com a exceção do 

ensacador de café, porque atividade dele, inclusive a jurisdição antigamente era da 

DRT, do ministério do trabalho; aqui fora, que é a atividade de ensacador de café fora 
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das instalações portuárias. Mas a senhora está certa quando pergunta como é que eu 

vejo. A senhora veja que chega a ser até um contrassenso: quando se procura criar 

centrais sindicais, fala-se em federação, a gente vê que o patrão é o mesmo, a atividade 

praticamente, digamos, a mesma, dentro da mesma jurisdição e aquela porção de 

sindicato... Eu acho que isso só serve para enfraquecer. Está certo que eu não sou do 

porto, seria uma intromissão, até, em assunto que não me diz respeito; mas eu sempre, 

como no nosso caso...  

Hoje, nossa atividade, nosso sindicato, nossa categoria, que era carregadores e 

ensacadores de café, carregadores e ensacadores, só, passamos a ser “trabalhadores na 

movimentação de mercadoria”, entendendo que a categoria é uma só, não importa o tipo 

de mercadoria que ela esteja movimentando. Isso aí só serve pra fortalecer todos os 

congregados sob a mesma bandeira, como é o caso dos metalúrgicos, que representam 

várias categorias: pessoal de material elétrico, pessoal que trabalha em mecânica e etc.  

E no caso, digamos, do porto, eu não vejo a razão do sindicato dos guindasteiros... 

Quem é o guindasteiro? É aquele portuário que trabalha com maquinário? Quem é o 

operário portuário? É aquele que manuseia, o trabalhador de câmaras e capatazia. Quem 

é a administração portuária? São os fiéis, os caixeiros, etc.  

Então, para o fortalecimento deles, veja que até agora eles, para encaminharem suas 

reivindicações, nesse movimento que estiveram fazendo agora, eles se unem. Poderiam 

estar sob uma bandeira só. Então no caso do porto. Não digo aqui fora. Aqui fora o 

ensacador, embora exerça uma atividade de movimentação de mercadoria, mas ele está 

fora, ele vai se estendendo para o interior. E em nível de orla marítima deveria ser, 

realmente, no meu entendimento, um sindicato só.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Nós tivemos até 1964, se 

não me engano, a existência da polícia marítima aqui em Santos. Como é que era a 

polícia marítima e o operário, o trabalhador da faixa do cais? O relacionamento parece 

que não era dos melhores, né? 
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 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Não, de triste lembrança e ela já foi 

tarde. Aquela foi uma polícia criada na época do Adhemar de Barros e naquele papel de 

polícia não pra policiar... Aquele papel de polícia que eu acho que eles pegaram como 

modelo da Polícia Especial do Rio de Janeiro, criada pelo Getúlio Vargas, (ininteligível) 

Filinto Müller, que foi senador da República; no Rio tinha a polícia especial. Era uma 

espécie assim de uma Gestapo brasileira. E essa polícia marítima surgiu no sentido só 

de intimidar o trabalhador, ela não surgiu no sentido de policiar o povo, de acabar com o 

intruso, com o roubo no porto, nada disso. Ela surgiu no sentido de intimidar, de inibir o 

trabalhador nas suas manifestações. E baixava o pau. Tanto é que naquele tempo eles 

usavam não era cassetete não, era um tacape, parecia até um taco de basebol, só que ele 

era inteiriço.  

Mas era desse tamanho, uns cassetetes desse tamanho. Agora, imagina um cassetete 

daquele tamanho para ir no porto bater. Porque eu nunca vi, não acabou com 

contrabando, os grandes contrabandistas, nunca diminuiu essa ação de contrabandistas.  

Agora, trabalhador cansava de... Fazia qualquer movimento, era trazido para a polícia 

marítima, obrigado a trabalhar com um cassetetes em cima, etc. De triste memória. 

Todos os dirigentes antigos que perguntarem para eles sobre polícia marítima, a senhora 

vai ver que é quase que as mesmas palavras.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Certo. Havia peleguismo, 

senhor Roberto?  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Esse peleguismo, eu acho que isso 

nunca termina e nunca terminará. Pra mim isso existe em qualquer país do mundo, só 

que existe alguém que tem falar de peleguismo.  

Inclusive, isso aqui hoje acontece.  
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Hoje a gente, sem querer citar partido ou qualquer sindicato; quando o elemento não é 

de uma determinada facção, eles dizem que o elemento é pelego. Isso é usado muito 

pela turma que se diz de Esquerda, porque acha que o cara está muito tempo no 

sindicalismo. Mas a gente olha para o outro lado, aqueles caras de Esquerda estão esse 

tempo todo, viagens, vão pra Europa, a custo de não sei que dinheiro...  

Ora, se pelego é se aproveitar do cargo sindical para viajar, para desfrutar de uma 

porção de coisas, inclusive para se promover em política; se isso é peleguismo, tanto faz 

pra mim se ele é de Direita ou de Esquerda, isso é ser pelego, se o pelego é isso.  

Porque, normalmente, eles usam a expressão de pelego àquele demente que fica ali, 

incrustado; vou tirar essa palavra lá de baixo. Aquele que (ininteligível) pra chamar o 

dirigente que fica incrustado ali como um parasita só usando o cargo pra se promover, 

prejudicando, inclusive, a categoria, vendendo a categoria em negociações pra ele ter 

bom cargo. Se isso é ser pelego, isso existia antes, existe hoje e existirá no futuro. 

 Se a gente fizer um exame de vários elementos que entraram, antigamente, com 

toda aquela dedicação, dizendo que ele não era político, que não usava a política, o 

negócio dele era sindicalismo... A gente vê que o elemento, na medida em que ele foi 

mudando, subindo, ele foi mudando totalmente. Então é um pelego, seja de Direita, seja 

de Esquerda, mas a gente vê, tanto no sindicato dominado por Esquerda quanto no 

sindicato dominado por direita. Então eu sempre tenho uma leve (ininteligível). Ainda 

sou dirigente sindical, em nível de federação, e tenho observado isso: da mesma 

maneira que tem aquele pelego de direita, que conhece a Europa toda, que tem carro, 

que viajou, que tem cargo político, a gente olha na Esquerda, a mesmíssima coisa: o 

elemento...  

 A gente vê sindicato de direita que recebe dinheiro de fora. Vê de Esquerda que 

recebe dinheiro também de fora. Só que um recebe da América, outro recebe da 

Alemanha, outro recebe da Bélgica... Pra mim, vai continuar isso existindo e é por isso 

que a gente vê aí determinados dirigentes que não têm nenhuma representação legal e 

está sentando junto com as autoridades de trabalho, discutindo problemas, falando em 

nome de todas as categorias quando não tem, inclusive, autoridade pra isso. 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Agora o sindicato, senhor 

Roberto, que conseguiram, que criaram creches, que criaram escolas, hospitais... 

Inclusive o seu sindicato, os ensacadores, ele criou uma escola, se não me engano, 

manteve uma escola. O senhor não acha que isso é uma atribuição mais do governo, e 

que o sindicato deve se posicionar no sentido de fazer com que o governo cumpra essas 

tarefas, porque isso não é uma posição de sindicato, não é uma obrigação de sindicato? 

Como é que o senhor vê isso? Inclusive o seu sindicato manteve, não sei se ainda 

mantém... 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Não, não mantém. A senhora colocou 

bem. Realmente a função do sindicato não é fazer aquilo que é atribuição do governo: 

saúde, educação, isso são atribuições do governo. Mas, infelizmente, quando o nosso 

sindicato criou uma escola, em 1934, e essa escola foi mantida até 1979; eu já era 

presidente quando nós levamos uma proposta para acabar com a escola. Mas, muito 

embora eu seja contrário à manutenção disso, que é atribuição do Estado, nós temos que 

analisar um outro lado: infelizmente, nunca houve muita preocupação do Estado no 

sentido de educação e saúde, e muitas vezes a gente é obrigado a assumir determinadas 

responsabilidades por falta de atenção do governo para esse ponto. Então por que que 

surgiu a escola? Nós temos que ver porque surgiu a escola.  

 A escola do sindicato surgiu na época, até trinta e quanto; o grosso da categoria 

de ensacadores morava próximo ao setor de trabalho. Então no sindicato havia poucas 

vagas, os associados do sindicato tinham dificuldade de se associar nas escolas, então o 

sindicato criou a sua própria escola para dar assistência, e ela foi uma das melhores 

escolas de ensino primário aqui da baixada.  

 Por volta de 1979, quando, depois daquelas diretrizes básicas, começou a ser 

unificado, as escolas espalhadas no bairro, o trabalhador também passou a morar 

longe... Então, nós verificamos que era contraproducente, não havia condição. O 

sindicato mantinha a escola mas não dava para dar um atendimento a todos os filhos de 

associados. Então, nós cortamos, fechamos a escola e fizemos a distribuição do material 
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escolar, que é mantida até hoje, que até isso seria do Estado. Agora, por que que o 

sindicato assume uma tarefa dessa? 

O governo, que há muito tempo, o governo que tem o MEC, isso em nível nacional, o 

governo, em nível estadual, que tem essa grande rede escolar em nível estadual, até 

própria prefeitura, que eu tive uma filha que estudou, fez até a oitava série na prefeitura, 

e ainda é o melhor ensino em nível primário da baixada, nós constatamos.  

Não é querer jogar confete, mas essa é uma realidade. Mas a senhora vê a grande 

dificuldade, que agora estão pensando em melhorar, é o problema da aquisição de 

livros. Porque eu não entendo que pra ensinar uma criança tem que ser um livro com 

uma brochura toda requintada... Então isso era pra baratear. E até (ininteligível). A 

gente vai nas livrarias, por isso que nós damos o material escolar através do nosso 

recurso: porque hoje tem um novo tipo de crediário. A pessoa, pra querer que o filho 

estude tem que abrir um crediário, pagando juros, extorquido, inclusive, por uma 

livraria.  

Hoje ter editora, ser livraria são um grande negócio. Então, obriga a gente a passar 

aquilo que seria do Estado. E a questão da saúde é a mesma coisa: nós vemos hoje aí o 

programa de consulta médica. Poucos trabalhadores, ainda mais na nossa categoria, 

maior parte da nossa categoria, que são trabalhadores avulsos, em que há a época de 

estio de trabalho, etc., uma consulta médica para ir no INPS... Ainda hoje a minha 

concunhada, para entregar um requerimento, disseram pra ela: a senhora amanhã tem 

que vir seis horas da manhã aqui para pegar a fila. Pra entregar um requerimento de 

pensão. A burocracia... A senhora pra pegar um oculista no INPS são três meses... No 

mínimo dois, se tiver alguma influência, um conhecido, eles botam em menos tempo. Se 

não tiver, não tira consulta para o oculista. Tem que entrar na fila.  

Então, o sindicato passou também a ter essa previsão, quando não seria dele, porque 

realmente a principal finalidade do sindicato é organizar a sua categoria pra melhorar as 

condições de trabalho, de salário, etc. Essa é a finalidade, mas o sindicato foi obrigado, 

digamos, a atuar... E aquilo também fica gerando, veja bem: até o peleguinho, a quem 

há pouco a senhora fez a pergunta, referiu-se, que o sindicato sai da sua finalidade 

principal pra fazer programa de médico, de hospital, como o próprio estivador, que está 

aí numa situação... 
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 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Hospital dos 

Estivadores.  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – O pessoal dos estivadores. Por quê? 

Não tem, o pessoal não está preparado pra isso, o Estado não permite que o sindicato 

exerça uma atividade comercial. Hospital, hoje, saúde é comércio, então não pode 

exercer. Fica a pressão dos convênios do governo e o governo é quem estabelece o 

preço que tem que ser pago. Não dá nem pra gente pagar, é por isso que eles estão nessa 

situação. O preço que o governo paga para um internado do INPS não dá pra cobrir a 

despesa.  

Agora a senhora pergunta: mas como é que os hospitais vivem? A senhora vai ver que 

os hospitais tipo Ana Costa, Beneficência Portuguesa, a própria Santa Casa, eles 

mantêm convênios, que ali é que é a sobrevivência, aquela parte do INPS é só pra dar 

um atendimento assim, pra agradar... 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Quanto a reivindicações e 

posicionamento, o movimento sindical exagerou ou foi ingênuo e forneceu elementos 

para o Golpe de 1964? O que o senhor acha? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Eu acho que não. Eu não acho que 

houve ingenuidade. Houve alguns movimentos que poderemos considerar como 

precipitados, alguns movimentos até de ingenuidade. Mas de qualquer maneira, eu 

considero o seguinte: nós vemos aí a história de toda a América do Sul, da própria 
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Europa, nós ainda somos um tipo país colônia. E claro que estava havendo uma 

evolução. Isso não interessou para a classe dominante, como lá fora, os que são os 

donos do dinheiro que mantém isso aqui. Na medida em que viram que o sindicalismo 

também estava se desenvolvendo, mas não foi esse motivo ou ingenuidade que tenha 

havido, digamos, da intervenção, da revolução, etc. Não foi por causa do sindicalismo.  

 Agora foi, porque outras coisas que não ficaram bem claras e não deixam que a 

coisa clareie, como problema de remessa de lucros, interesses de empresas estrangeiras 

que investem aqui... A gente vê até hoje o FMI aqui estabelecendo normas de domínio. 

E amanhã, se um governo desse não entrar dentro daquelas tratativas, de interesse a 

esses grandes grupos econômicos, acontece como está havendo lá no Oriente Médio, em 

que o elemento quer se unir, como está lá na Coreia, que a Coreia do Norte quer se unir 

com a Coreia do Sul, e a Alemanha vai se unificar porque a interesse que unifique, 

digamos, a coisa. Se não houvesse interesse aqui dos dominadores a coisa não sairia.  

E o que aconteceu, da revolução, e 1964, foi justamente o interesse não dos 

(ininteligível), porque eles sufocam aquilo. Nós vemos hoje um governo que com uma 

penada, umas medidas provisórias, sufoca todo e qualquer movimento que ele bem 

entenda.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Vocês sindicalistas não 

tinham assim uma previsão de que algo estivesse sendo tramado, em nível de golpe, até 

antes de 1964.  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Sempre houve aquelas pessoas que 

falavam em reuniões do golpe. Até se usava muito, antigamente, aquela expressão de 

imperialismo, os “imperialistas”. Sempre houve, mas a senhora sabe como é: o 

sindicalismo, dentro do avanço dele, mesmo correndo esses riscos, ele não recuou, ele 

vai para... Porque houve, e eu acho até que em razão também do movimento, da 
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organização do próprio trabalhador... Porque a senhora veja bem: esse problema, essa 

pressão em cima do trabalhador, essa ameaça, ela não vem de agora.  

Desde a criação, desde a época do Getúlio, que foi o criador do sindicalismo. Até parece 

um paradoxo falar um negócio desse. Categoria como a nossa, pra se organizar, sofreu. 

Os antigos falam: morreram ensacadores, apanharam de baioneta, reuniam-se no meio 

do mato mas conseguiram, inclusive, se organizar. Mesmo com essa ameaça, sempre se 

falava nisso, o perigo que estava. Mas eu não acredito que o que levou à revolução foi o 

movimento das centrais sindicais.   

Nós vimos há pouco aquele sindicato de solidariedade lá da Polan, fez todo aquele 

(ininteligível) e nem por isso mudou o regime. Mas aqui o que levou é isso que eles 

continuam tirando, inclusive, do Brasil: essa dívida, que cresceu assustadoramente, que 

o que interessa pra eles é isso, é manter a dívida pra cobrar os juros. Pode pagar quantas 

vezes quiser mas continua a gente devendo e eles continuam levando as nossas riquezas 

lá pra fora.  

 E pra mim, o que esse movimento revolucionário, se a gente prestar atenção 

direitinho, a senhora veja que o Jânio Quadros, que era a grande esperança nessa 

mudança, até hoje ele fala nas benditas forças ocultas. Não foi o movimento sindical 

que fez com que Jânio Quadros fizesse a renúncia. Não foi o movimento sindical que 

fez com que o Jango Goulart, que estava na China, como vice-presidente, quando 

chegou aqui já encontrou isso aqui no sistema parlamentarista, que ele fez plebiscito, 

que o pessoal queria... Não foi isso, pelo contrário: estava até dando força. Mas eles 

tinham sempre que encontrar uma vítima, um culpado, um pretexto: que aqui estava se 

transformando numa república de sindicalistas... Aquilo é conversa.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Voltando um pouquinho 

aos ensacadores, vocês chegaram a fazer uma greve 1959 que foi considerada uma 

greve até longa: 17 dias. Qual o porquê dessa greve? 
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 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Foi justamente movimento de 

reivindicação sobre tabela de mão de obra. Nós não queremos ser melhor do que os 

outros. Toda as greves feitas pelos ensacadores, e nossas greves nunca tiveram apoio de 

solidariedade, mas todas elas foram de caráter reivindicatório.  

E nessas greves eu não era dirigente sindical mas era ativista, acompanhava de perto. Os 

itens principais da nossa tabela, porque a nossa categoria, como a nossa atividade é uma 

atividade penosa, alguns itens, essa greve nós estamos lutando até por uma diminuição 

no que nós chamamos de distância no carregar. Porque veja bem: nós chegávamos a 

andar, dentro de um armazém, dentro de alguns armazéns, 120 metros com uma saca 

sobre a cabeça. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O trabalho de vocês é 

braçal, direto? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – É braçal. A atividade é considerada 

penosa, por isso que nós temos direito à aposentadoria especial: dada a penosidade do 

nosso serviço. É mais penoso que perigoso. É perigoso também, mas é mais penoso: a 

senhora calcula um homem que chega a carregar num dia... Nos terminais de carga nós 

temos homens que chegam a carregar mil sacas de café. Mil sacas de café de 60,5Kg, a 

senhora veja, são 60 toneladas.  

Normalmente, dentro dos armazéns, a média, num trabalho normal, é de 400 sacas 

carregadas por homem. Essas distâncias variam no mínimo 30 metros com o saco sobre 

a cabeça. Então ali nós tínhamos uma distância, que são 50 metros, pra ganhar uma 

remuneração a mais, fora daquela. E nós estávamos pedindo mais, diminuir isso pra 40 

metros e acrescentar num preço, porque tinha que ir para o trabalhador ganhar mais pra 

compensar o seu esforço físico. E esse foi um dos itens que levou à greve.  
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A greve demorou. Realmente foi uma greve longa, cansativa. Até hoje eu digo que toda 

greve por tempo indeterminado é greve perigosa, principalmente se a categoria manter 

muito poder de barganha, de força, como agora estão anunciando a dos bancários aí, 

uma greve por tempo indeterminado.  

Comentei com uma filha que trabalha num banco, disse: essas greves por tempo 

indeterminado em categoria que não tem muito poder é uma greve perigosíssima, que 

cansa. Ela se esvazia... Uma série de fatores faz com que ela esvazie. E essa também, 

ela começou a ser esvaziada, ela com 17 dias, apesar de que a nossa categoria é uma 

categoria, em termos assim de organização, e tinha muito mais antes do que hoje, 

mesmo assim ela estava já querendo se esvaziar. Mas realmente foi longa e o caráter 

dela foi reivindicatório.   

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Voltando um pouquinho 

para o aspecto político, como é que o senhor via as chamadas reformas de base do 

período João Goulart, elas eram viáveis? Até que ponto o movimento sindical estava 

afinado com elas?  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Não, não estava muito afinado não. 

Eu acho que ela não chegou a evoluir. Falava-se muito na reforma de base, mas essa 

reforma de base foi muito discutida na cúpula do sindicalismo, na base não foi 

discutida. O trabalhador, porque eu sou trabalhador daquela época, eu diria com 

sinceridade, porque se a senhora me perguntar detalhes dessa reforma de base eu não 

saberia responder pra senhora.  

Se a senhora fizer essa consulta aos antigos do sindicato, que não eram dirigentes, talvez 

não saberão responder, porque ela foi mais tratada em nível de cúpula. É a mesma coisa 

que, fazendo assim uma comparação como hoje: hoje estão discutindo aqui medida 

provisória sobre negociação salarial, etc. A senhora pode ver que o assunto não é 

discutido em sindicato, na base, explicando pra trabalhador. Ela está sendo discutida só 
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entre as centrais sindicais, líderes do governo e a gente só vê a notícia pelo jornal, na 

televisão. Ainda hoje nós temos televisão. Naquele tempo não tínhamos nem isso, a 

televisão pra ser informado.  

 O problema de reforma de base, assim como a reforma agrária, também falava 

muito tempo, ele nunca foi trazido. Acho que foi por isso que ela não surgiu, porque ela 

era discutida em nível de cúpula, era discutida em nível de CGT e quando iam conversar 

com o João Goulart... Em uma ocasião fui convidado pra ir a Petrópolis, já era dirigente 

sindical, foi um ônibus lotado. Quando chegou lá, “entra você, você, você”, entrou só 

uma cupulazinha e nós ficamos do lado de fora. Cumprimentaram, tomaram café com o 

Jango Goulart, nós só fomos lá pra fazer número. Porque no dia que saímos da empresa, 

saiu um ônibus cheio pra falar com o Jango. Mas só quem entrou foi meia dúzia de 

caras lá dentro pra conversar com ele numa reunião.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Em 1964, se o Jango 

tivesse resistido, o movimento sindical teria tido condições de dar uma sustentação? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Se ele tivesse resistido, o que seria 

muito difícil; se houvesse uma possibilidade dele resistir, teria, porque na continuidade, 

porque o movimento sindical estava todo com o Jango. Pelo menos era um presidente 

que tinha um diálogo com o trabalhador.  

 Eu me lembro: na época o ministro do Trabalho dele era o Almino Afonso, que 

era completamente diferente do que é hoje. Mas era (ininteligível), tinha os cabelos 

longos, aquele amazonense que tinha a ver lá com todo aquele sangue lá do Amazonas. 

Era um ministro que nós chegamos a ter uma audiência com ele no ministério do 

trabalho no Rio de Janeiro. Até faltou luz e tudo, acenderam uma vela e nós ficamos 

conversando.  
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É claro que teria uma sustentação e o trabalhador sempre dá o apoio, principalmente o 

dirigente sindical, àquele governo que lhe dá uma condição de diálogo, de conversar. E 

pelo menos era uma esperança. Teria. Mas eu acho que depois, caso ele permanecesse, 

ele teria uma sustentação do movimento. Mas agora, que o esquema que estava armado 

era difícil dele resistir, era.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Como é que o senhor vê 

o movimento sindical hoje, passados, basicamente... Depois de 1964 nós temos aí 26 

anos, basicamente. Como é que o senhor vê o movimento sindical? Está se rearticulando 

bem? 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Não, eu não vejo ele se rearticulando 

bem não. Eu acho que apesar de toda liberdade de expressão que está tendo no 

movimento sindical, isso não se pode negar, que há toda uma liberdade aí: o elemento 

fala o que quer e até o que não deve. Mas eu acho que o movimento sindical não está 

aproveitando bem esse espaço que ele está tendo em termos de se organizar. E eu só 

entendo organização quando faz com que aquilo desça à assembleia, que a base 

participe, que é o que dá sustentação. Eu tenho participado aqui de reuniões, de grupos 

aqui de dirigentes que o elemento, em alguns setores, há um radicalismo.  

 Eu acho que até, volto aqui a repetir, que a queda da contribuição sindical, muito 

embora isso já venha sido anunciado há muito tempo, mas a maioria não se preparou 

pra isso, ele acaba sendo benéfico e vai fazer o dirigente se movimentar. Mas eu acho 

que o movimento sindical não está evoluindo.  

Poderia evoluir, porque a coisa está ficando só em nível de cúpula. Hoje, falou em 

movimento sindical, a gente vê o Medeiros em São Paulo, em nome do trabalhador; aí 

se ouvir falar em CUT, que só fala em porta de fábrica, eu acho que trabalhador pra eles 

é só quem é metalúrgico, quem trabalha em fábrica, quem não trabalha em fábrica não é 

trabalhador. Não sei se sou só eu que tenho prestado atenção nessa expressão: “temos 

que ir pra porta das fábricas”.  
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Mas espera um pouquinho: eu acho que todos aqueles que trabalham pra alguém, vivem 

de salário, não importa a sua categoria, é trabalhador. E o movimento, alguém pra falar 

em nome do trabalhador, tem que ouvir esse trabalhador. 

 Aqui está se falando muito, vão fazer negociações, falam nisso, falam aquilo, eu 

vou, faço isso... Não é o caso aqui dos bancários, mas anunciaram uma ocasião aí, até as 

duas centrais estavam discutindo datas... Mas não (ininteligível) para a base, então eu 

acho que isso não é uma evolução, onde o trabalhador não está participando; a cúpula 

está decidindo por eles lá em cima.  

Então, o próprio resultado, a senhora veja que hoje o governo, ao mudar a política 

salarial e falar em negociações, e às vezes eu falo com alguns dirigentes o seguinte: 

antes se falava “o sindicalismo tem que se livrar do governo, tem que ficar desatrelado 

ao governo, que não sei o quê, pra gente ter liberdade, etc.”. Tirou aquilo, “não, porque 

agora não pode ser assim, porque o governo tem que fazer isso, o governo...”, quer 

dizer, não estão nem sabendo.  

 Eu acho que esse é o momento ideal para os sindicatos se articularem. Estão com 

tudo para se articular. Agora, já têm conversado. Vamos ter agora uma reunião do nosso 

grupo em Curitiba que eu vou levantar essa bandeira. Essa é a hora de nós começarmos 

a organizar o nosso grupo. Tenho falado para alguns dirigentes que eles não estão 

sabendo administrar essa liberdade que estão tendo e ainda estão aí pensando com o 

raciocínio de 30 anos atrás.  

Na minha categoria está acontecendo isso. Já tenho tido algumas áreas de atrito com o 

dirigente sindical do meu grupo, já não falo dos outros, que eu não tenho participado de 

reunião de outros grupos, mas aqui mesmo: reativaram novamente aqui a unidade 

sindical da baixada santista e eu não vejo sair nada de prático.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O Fórum Sindical 

Debates está sendo ativado. 
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 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Ah, pois é, está o fórum sindical 

ativado, que está aí o Silvino presidindo, mas eu não estou vendo assim ele organizado 

em nível, como era antigamente, na época da dificuldade, que tinha um plano de 

trabalho que atacava problemas específicos da categoria, uma série de problemas. 

Problema até de ordem social, que nós, sindicato, somos obrigados a olhar isso aqui e 

isso não está sendo trazido. A coisa está ficando assim muito em nível político. 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Pode ser, mas isso 

basicamente não é uma consequência de todo esse esvaziamento do período? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Exato, e com isso as próprias 

categorias estão demonstrando esse desinteresse porque o dirigente não está sabendo 

administrar isso: descer na base pra discutir o problema.  

 Naquela época em que éramos mais articulados, era um pouquinho que a 

imprensa dava ali, mas o sindicato não tinha imprensa própria. Hoje, a maioria desses 

sindicatos, principalmente os sindicatos bem estruturados, como o caso de metalúrgicos, 

como o caso de operários portuários, administração portuária, condutores de veículos, 

tudo tem assessor de imprensa, tem imprensa, e não está sabendo isso. Quer dizer, faz 

aqueles boletins, quase que uma repetição (ininteligível). Eu vi, eu fui numa reunião em 

São Paulo, em Sorocaba, o dirigente dizia assim: “Não, porque, onde já se viu, aquela 

categoria nunca fez greve!”. O elemento só analisa em termos de greve, ele não analisa 

em termos de reivindicação. 

 A senhora perguntou ainda há pouco da convenção coletiva, “Quais foram os 

avanços?”, “Foram esses, esses, esses”. Foram conseguidos agora? Não. De lá pra cá a 

minha própria categoria não conseguiu nenhum avanço em termos de convenção 

coletiva de trabalho. O que tem feito de lá pra cá, que eles consideram como vitória, é 
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quando consegue uma reposição salarial, um pouco de reposição salarial. E veja que aí 

eu mostrei pra senhora a coisa que nós conquistamos. A própria convenção, quando foi 

feita a primeira convenção, em 1938, em outros setores não teve mais nenhuma 

convenção. Só existe essa do café. “Uma equiparação de salário”: mas não há nenhum 

outro avanço em termos de ganhar espaço, em termos de estrutura. Então essa é a crítica 

que eu faço, não sei se eu respondi bem a pergunta da senhora, e que eu acho que não 

houve uma evolução. Eu acho que antes houve mais evolução.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor é filiado ou foi 

a algum partido político? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Fui. Eu fui filiado ao PTB e o PDT. 

Cheguei até a concorrer, em 1982, à vereança.  

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Hoje o senhor não está 

filiado? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Não, eu estive aí para... Não me 

desliguei mas pretendo inclusive, até, desligar-me, a não ser que no futuro... Estava até 

esperando, depois dessas mudanças, ver essas definições de partido e até me filiar, 

porque até com relação a partido eu estou meio frustrado, porque a gente percebe não há 

meio dos partidos, apesar do tempo, dessa liberdade que houve...  

Eu acho que nem o período de opressão serviu para que os partidos se estruturassem. 

Todo mundo só pensa em se promover e ter o partido como trampolim, e não ele servir 

ao partido, a uma diretriz. Essa foi uma das razões pela qual eu saí do PTB.  
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No tempo do Osvaldo Rossi eu falei, eles tomando lá uma atitude, “Mas espera, o 

partido não tem uma diretriz pra ser seguida?”, “não, comigo não, tem que ser o que eu 

quero”. “Ah, é assim?”. Via do outro lado, eu não vou aqui citar nomes, mas via do 

outro lado o elemento que estava no partido para conseguir um cargo dentro de uma 

instituição dessa.  

E assim nós temos observado. A gente vê casos aí do elemento de (ininteligível). É só 

olhar os candidatos que estão hoje aqui e olhar as eleições passadas que a gente vê que 

antigamente andavam aí elogiando isso e aquilo e agora estão largando farpas aqui. 

Quer dizer, de um ano pra outra será que é possível que hoje houve uma mudança tão 

grande assim? Então ninguém está pensando aqui em termos de realmente de estrutura. 

O partido é como é. Nos países mais organizados é que procuram estruturar o partido e 

a pessoa vota, inclusive, no partido.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor foi preso em 

1964. Como é que foi a sua prisão?  

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Olha, a minha prisão foi igual à de 

muitos.  Eu considero assim: eu, como sou um elemento até certo ponto tranquilo, 

aceito as coisas muitas vezes assim, até com uma certa naturalidade, até para não me 

revoltar, eu atribuo ao seguinte: houve uma série de intervenções. Houve até casos de 

intervenção em sindicato que destituíram o presidente e nomearam o presidente como 

interventor.  

Quer dizer, não tem sentido. Isso aconteceu nos consertadores, com Elias. Era o 

presidente. Destituíram a diretoria e botaram ele como interventor. Os catadores de 

fruta, com Martinho Nelson Ribeiro, aconteceu a mesma coisa.  

 Eu fui destituído por uma diretoria sob aquela acusação de subversão, aquela 

coisa toda. Eu era diretor de assistência. Quer dizer, eu fui “Hold On”.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - Santos - SP

www.verdadeaberta.org



29 
 

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Hã? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Tinha elemento que estava preso que 

eu não sabia nem porque estava preso. Eu mesmo, que estava sendo acusado como 

comunista, que até hoje eu me considero assim como um elemento democrático, social, 

mas não me sinto nem no direito de dizer que sou comunista, porque não conheço a 

doutrina, nunca me aprofundei, está certo? E continuo com as minhas mesmas atitudes 

que eu tinha antes, defendendo os mesmos pontos de vista, e no entanto, isso foi 

(ininteligível).  

Na época, esse coronel Erasmo, que agora é candidato a reeleição, era coronel do 

comando aqui. Não podia ver nada vermelho. Um dia fui lá com uma gravata com umas 

pintas vermelhas, ele ficou: “Pô, tá andando de vermelho aqui?” E o que que tem uma 

coisa a ver com outra?  

 Mas eu atribuo isso, que dentro de um regime de exceção, existe uma série de 

coisas até a poeira assentar. Depois saí. Estive 28 dias preso. Saí, respondi a um 

processo na justiça militar, fui absolvido por falta de provas. Fui absolvido e fui 

devolvido. E como eu, teve uma porção de pessoas. E se nó olharmos bem, eu não vejo 

ninguém daqueles que foram presos que tivesse culpa em alguma coisa pra justificar, 

que estão todos eles aí. A mesma coisa aconteceu também com uma porção de 

deputados que estão todos aí, hoje homens de governo, etc.  

Mas se a gente olhar direitinho, foram cassados, foram presos por quê? Até o caso que 

aconteceu aqui, que foi prefeito com o Justus, né? Cassaram o Tarquínio, que até hoje 

não foi explicado o porquê, cassaram o Tarquínio. Às vezes eu até chego a brincar: 

“acho que cassaram ele porque não iam admitir (ininteligível)”. Falei assim, né, mas eu 

acho que nem isso aqui. E o Justus, né, se não coisa eles iam caçar também, porque ele 

seria, ele é o vice. Automaticamente seria ele.  
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 Bom, mas então eu acho que na destituição, na prisão minha, eu digo o seguinte: 

considerar que como houve um regime de exceção, houve uma série de destituição de 

diretorias, eles tinham que justificar alguma coisa que não só destituir e deixar a turma 

toda aí. Então prenderam para dali justificar o processo, foi só isso: pra justificar uma 

intervenção do sindicato.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – O senhor voltou a exercer 

atividade profissional normalmente, logo após? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Voltei. Assim que nós fomos 

destituídos, eu voltei para exercer e depois fui surpreendido com um convite para ser 

hóspede lá no palácio do governo, na polícia, aí fui preso. Fiquei aqueles 28 dias, 

logicamente, preso, sem poder exercer, e depois que saí de lá voltei a exercer 

novamente minha atividade na empresa que eu trabalhava.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Roberto, o senhor 

gostaria de efetuar mais alguma colocação, fazer alguma ponderação, alguma coisa que 

eu não tenha sabido lhe perguntar? 

 

 

 O SR. ROBERTO IRECÊ MARTINS – Não, eu acho que dentro daquilo que 

foi formulado, eu acho que a senhora até foi muito feliz, fiquei até surpreso, bem 

impressionado, por sinal, porque nas perguntas a senhora pegou todos os pontos e eu 

acho que até eu que me estendi demais fazendo algumas colocações que não estavam na 

pergunta. Mas eu acho que foi perfeitamente correto e a gente só pode inclusive aí 
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elogiar um trabalho de gravar, pegando os fatos, ouvindo... Nós temos outros 

companheiros que tiveram passagens muito importantes, se já não gravaram deverão 

gravar, e trazer, vamos dizer, em termos assim de história, para ficar, do sindicalismo, 

trazer até mais contribuição de história do que eu.  

 

 

 A SRA. CONCEIÇÃO DA PIEDADE MARTINS – Senhor Roberto, muito 

obrigada pelo seu depoimento.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/10/1992 

 

 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Vitelbino, quando e onde você iniciou suas atividades 

profissionais? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Eu começo a trabalhar como 

metalúrgico em São Paulo em outubro de 1947. Logo me ligo ao Sindicato Dos 

Metalúrgicos de São Paulo, embora ao final do governo Dutra e início do governo 

Getúlio, e então, sim, realmente, bastante atividade no setor operário. 

Como eu disse me liguei ao Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, mas só a 

partir de 1954 que eu venho participar mais ativamente da vida sindical.  

Então, em 1955, os companheiros me colocaram na suplência da diretoria. 

Posteriormente, em 1957 e em 1959, na suplência da diretoria e conselho dos 

representantes da Federação dos Metalúrgicos do Estado De São Paulo. 

Depois, em 1960, o então presidente do Sindicato Domingos Alvarez, veio a ser 

eleito secretário geral da Federação dos Metalúrgicos do Estado De São Paulo. Eu era 

então o terceiro suplente da diretoria do Sindicato, e não sei exatamente por qual razão o 

companheiro vice-presidente e os demais dois suplentes não quiseram assumir a 

presidência do Sindicato, por qualquer razão, e acharam que eu deveria assumir a 

presidência do Sindicato. 

Então, embora eu fosse o terceiro suplente, eu assumo a presidência do 

Sindicato, e aí então começa uma atividade mais intensa, embora antes desse período, 

desse ano de 1960, eu frequentasse as reuniões do fórum sindical de debates da Baixada 
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Santista, fundado em 1956, e desde 1957 eu comecei a participar das reuniões e 

inclusive a participar na diretoria desse fórum e em 1962 é que eu me filio ao PTB, 

Partido Trabalhista Brasileiro aqui na cidade de Santos, mas não tenho uma militância 

partidária muito intensa, a minha militância sempre foi no Sindicato, no fórum sindical 

e na SAFIAP, Sociedade Amigos dos Moradores Do Conjunto IAPI, na Alexandre 

Martins, onde eu morava na época. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO  – Você viveu justamente o período que é considerado o 

mais rico, o sindicalismo aqui em Santos na década de 1950 e início da década de 1960. 

Como é que você viu a evolução do movimento sindical nesse período? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Na verdade embora a minha 

participação no movimento sindical, como eu disse, seja mais intensa a partir de 1957 e 

fazendo parte da direção sindical apenas em cargos de suplentes, como todos sabem, 

Santos é praticamente pioneira no Brasil em termos de ter um sindicalismo atuante com 

a forte militância, e também porque não dizer uma forte participação da vida política do 

estado e também nacional.  

Temos aí inúmeras greves de portuários, estivadores, de marítimos e a gente, 

embora participando em um sindicato menor, porque o Sindicato dos Metalúrgicos 

nessa época contava apenas com a representatividade dos empregados em oficinas de 

consertos gerais de elevadores e também de consertos de navios, na época pertenciam 

aos sindicatos metalúrgicos de Santos. Mais tarde é que se criou o Sindicato dos 

Operários Navais e então esse pessoal passa a fazer parte do Sindicato representativo da 

categoria. 

Não sei explicar bem por qual razão, mas eu tive o privilégio de merecer dos 

companheiros a partir dessa maior participação no Sindicato e no fórum sindical 

principalmente em 1958, 1959, 1958 inclusive um grupo grande de sindicalistas daqui 

de Santos apoiou a candidatura de Carvalho Pinto ao governo do estado e aí claro, 

alguns apoiaram Carvalho Pinto, outros apoiaram Adhemar de Barros e alí se criava de 

certa forma duas correntes sindicais, uma mais ligada ao PTB, há companheiros do PC 
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embora não pudessem militar partidariamente, pois o Partido vivia na ilegalidade e 

outros que eram mais ligados à corrente Janista que criou após 1956 com a eleição do 

Jânio ao governo de São Paulo, em 1954, aliás. 

Então, a partir de 1959 participei ativamente do sindicalismo na Baixada 

Santista, participando também de reuniões do conselho da Federação dos Metalúrgicos 

do Estado De São Paulo.  

É nessa condição que eu venho a merecer dos companheiros em 1961 a 

participação em um congresso interamericano dos trabalhadores metalúrgicos realizado 

na Colômbia e que eu participei juntamente com o então e hoje ainda dirigente da 

Federação dos Metalúrgicos do Estado De São Paulo, Argeu Egídio dos Santos, tanto 

que eu não estava no Brasil quando houve a posse do presidente João Goulart, nós nos 

encontrávamos na Colômbia participando desse seminário sindical metalúrgico.   

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Apesar de ter sido fundado em 1933, se não me 

engano, Sindicato dos Metalúrgicos De o Santos se tornou expressivo com o advento da 

COSIPA. Você participou dessa reestruturação do Sindicato? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É, realmente você tem razão. 

O Sindicato foi fundado em julho de 1933 por companheiros que trabalhavam nessas 

empresas menores, como eu falei antes. Posteriormente, a COSIPA surge no início de 

1958, 1955 ou 1956, se não me falhe a memória, começou-se a estudar a implantação da 

COSIPA, e ela surge realmente a partir de 1958/1959. 

Posteriormente, eu fui trabalhador da Elevadores Atlas Indústrias Villares desde 

1947 e em 1961 saio da Elevadores Atlas e entro na COSIPA. 

Nessa época eu exercia a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos De Santos e 

foi, de certa forma, até um pouco estranho que alguém sendo presidente de um sindicato 

pudesse sair de uma empresa e entrar em outra. Felizmente a minha postura, modéstia à 

parte, sempre foi no sentido de defender os companheiros metalúrgicos. 
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Então, acompanhei ainda a implantação da COSIPA praticamente no mangue e 

tivemos determinados momentos muito importantes em nossa atividade de Cosipanos e, 

é claro, com o surgimento da COSIPA, o número de metalúrgicos aumentou na Baixada 

Santista.  

Com o surgimento da COSIPA surgiram outras modalidades de trabalhos afins 

da COSIPA e foi consequentemente aumentando o número de trabalhadores na 

categoria, e o sindicato que sempre teve uma atuação bastante importante na vida 

sindical da Baixada Santista, passou consequentemente a ter ainda uma melhor 

representatividade. 

Como eu disse, a partir de 1960, eu venho a exercer a presidência do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Santos. Em 1961 na COSIPA como sendo presidente do Sindicato 

tivemos a oportunidade de contribuir modéstia parte de certa maneira para o 

fortalecimento do Sindicato, o fortalecimento da COSIPA e contribuir um pouco 

posteriormente a partir de 1962, no começo de 1962 na presidência do fórum sindical de 

debates da Baixada Santista para que não só o sindicato se fortalecesse como fosse 

possível ajudarmos também no fortalecimento de outras categorias. 

Como você disse, nesse momento vivíamos uma intensa atividade de assenso 

democrático no país. Posteriormente ao suicídio de Getúlio Vargas em 1954, vem a 

ocorrer no país intensos movimentos de resistência. Primeiro de insatisfação e revolta, 

de incompreensão porque teriam levado Getúlio Vargas ao suicídio.  

Ele, que embora ditador por 15, anos afasta-se da Presidência da República em 

1945, elege o seu sucessor, marechal Eurico Gaspar Dutra na eleição de dezembro de 

1945 e em 1950 o sucede na Presidência, como dizíamos na época; “Põem o retrato do 

velho outra vez, põem o retrato no mesmo lugar, o retrato do velhinho faz a gente se 

alegrar”. Era a música do momento de redemocratização e como diziam; o Getúlio 

voltava nos braços do povo.  

Mas as forças que foram anti-Getulistas no final de 1945 e para a sua eleição em 

1950, continuaram organizadas e infelizmente levaram a que houvesse o suicídio e de 

certa forma um pequeno retrocesso. 
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A eleição do Juscelino Kubitscheck que em princípio, não podia ser candidato e 

mais tarde é candidato, vitorioso não podia tomar posse, era o que se dizia, que se 

pregava porque não havia obtido a maioria absoluta dos votos. 

Mas o certo é que graças à atuação do ex-ministro da Guerra de Café Filho, 

marechal Henrique Dutra Teixeira Lott, que tem uma atuação decisiva na posse de 

Juscelino e o Juscelino como todos sabem, durante o seu mandato, foi um governo que 

permitiu ampla organização dos trabalhadores, que permitiu que o movimento sindical 

tivesse um avanço substancial. 

Embora tenha enfrentado Levante de Aragarças, o Levante de Jacareacanga, 

ameaças de Pena Boto, que era então almirante da nossa Marinha, Luiz Carlos Lacerda 

da vida, que Deus o tenha em bom lugar, mesmo assim pode além de construir Brasília, 

dar um assenso de desenvolvimento ao país, quando se iniciou a implantação da 

indústria automobilística particularmente no ABCD e que a mercê de uma série de 

medidas inclusive corajosas como a participação dele em uma reunião da OEA em 

Punta Del Leste e que em determinado instante se tentava discutir algumas questões 

inclusive prejudiciais ao Brasil, ele retira-se dessa reunião e volta. 

E tudo isso Conceição, levava a certo desenvolvimento não só do movimento 

operário, do movimento sindical, mas movimento político de certa maneira. Claro, a 

eleição do Jânio, em 1960, talvez tenha truncado um pouco esse desenvolvimento 

político que tudo fazia crer que o eleito seria o marechal Lott em dobradinha com o João 

Goulart. 

Entretanto, assim como agora incompreensivelmente foi eleito esse jovem 

Fernando Collor de Mello, em 1960 foi eleito Jânio Quadros, embora eu e muitos 

companheiros sindicalistas da época, tivéssemos apoiado Jânio Quadros. Quer dizer, a 

nossa participação, desculpe eu ter divagado um pouquinho, tudo isso realmente 

contribuiu para o desenvolvimento maior do movimento sindical e de conscientização 

do movimento operário. 

A surpreendente renúncia do Jânio realmente atrapalhou o país, e eu diria que 

atrapalhou até os dias de hoje, porque a tentativa do Exército, de parte do Exército, de 

não permitir a posse do presidente João Goulart, criou um estado quase que emocional. 
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Houve quase que um levante dos trabalhadores em todo o Brasil criando a rede 

da legalidade, e possibilitou, embora com a mudança do regime na época que antes o 

parlamentarismo teve vida curtíssima, foi modificado com o plebiscito de 1963, mas de 

qualquer forma tudo isso veio truncar um pouco as nossas atividades. 

Como você perguntou, não só a COSIPA possibilitou um desenvolvimento 

maior para o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, pouco antes se criava a Refinaria 

Presidente Bernardes, que possibilitou o surgimento de uma categoria fortíssima como 

são os trabalhadores em petróleo em todo o mundo e aquela associação que nasceu dos 

trabalhadores da Refinaria Presidente Bernardes, e que mais tarde se transforma em 

sindicato, deu também uma contribuição muito forte e um vigor maior para o 

sindicalismo na Baixada Santista. 

Ele que sempre fora forte com os portuários, com os estivadores, com os 

marítimos e com os ferroviários, categorias de âmbito nacional e como você sabe, 

deram origem a várias entidades que se criou na Baixada Santista, no estado de São 

Paulo e no Brasil. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Santos, o que mereceria maior destaque durante a sua gestão?  

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Bom, várias questões 

poderiam ressaltar. Há coisas que são praticamente do conhecimento geral, o Jânio 

quando assume a Presidência da República tinha como alguns de seus amigos, como o 

João Caetano Álvares e outros na direção da COSIPA. No governo Juscelino surgiu a 

COSIPA e a USIMINAS.  

O Jânio dizia, chegou a dizer, que o Juscelino dera maior apoio à USIMINAS do 

que à COSIPA. Isso ele disse em uma audiência que tivemos em Brasília que pretendia 

tirar o atraso da COSIPA enquanto presidente. 

Nesse sentido o então brigadeiro José Vicente Faria Lima esteve na COSIPA em 

abril de 1961, procurando naturalmente dar um apoio à COSIPA no melhor que fosse 
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para que ela se desenvolvesse. Posteriormente com a renúncia evidentemente que houve 

todo esse trauma, mas algumas coisas que a gente procurou fazer e contribuir para a 

COSIPA é o seguinte; 

O operariado que construiu a COSIPA, em sua grande maioria veio de outros 

estados e particularmente do nordeste. Então eram homens com pouca instrução e nós 

conseguimos que a COSIPA através do próprio BNDES criasse um curso de 

alfabetização de adultos que foi implantado neste colégio que tem próximo ao terminal 

rodoviário Alcântara Machado se não me falhe a memória. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – É Mário Alcântara. 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É Mário Alcântara, desculpe, 

o Mário Alcântara e alí houve um curso noturno que muitos trabalhadores da COSIPA 

iniciaram os seus primeiros aprendizados. Houve mais tarde a tentativa da United States 

Steel que é um triste americano do aço participar do capital da COSIPA levando para os 

Estados Unidos os futuros técnicos da COSIPA.  

Nós nos opomos com todas as forças que nos foi possível e um dos diretores 

Nilde Ribeiros dos Santos o então diretor de obras da COSIPA, indicado pelo sindicato, 

não propriamente pelo sindicato enquanto entidade, indicado pelos cosipanos em 

reunião específica com a participação de vários companheiros, indicamos o Nilde, 

mesmo com a solicitação do presidente da República então, João Goulart para que 

indicássemos um diretor a participar, da direção da empresa e nós indicamos o Nilde 

Ribeiro dos Santos em um consenso entre as correntes políticas que compunham o 

sindicato. 

Chegamos a pensar em outro companheiro, esse companheiro estava no exterior 

e então coube ao Nilde Ribeiro dos Santos que teve algumas resistências porque o 

próprio ministro Carvalho Pinto na época era ministro da Fazenda tinha uma pequena 

divergência política com o Nilde e o presidente da República após nós o indicarmos, 

chegou a me chamar pedindo que indicássemos outro elemento. 
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E eu em um encontro que tive com o então presidente do BNDES Genival de 

Almeida Santos no Hotel Jaraguá em São Paulo, rejeitei qualquer outro oferecimento ao 

sindicato ou pessoal em troca da não nomeação do Nilde. 

O Nilde mais tarde revelou-se elemento bastante corajoso ao ponto de diante da 

possibilidade que a United States Steel viesse a ter participação no capital da COSIPA 

em troca da formação dos futuros técnicos siderúrgicos, ele que tinha algumas ações da 

empresa, ameaçou a se afastar do cargo de diretor para ir à assembleia combater aquela 

pretensão, e felizmente fomos vitoriosos, e os companheiros acabaram sendo formados 

em Volta Redonda na CSN e alguns na USIMINAS.  

Vários companheiros, que mais tarde se tornaram técnicos AT1 e AT2 na 

COSIPA, foram preparados em Volta Redonda na CSN e alguns na USIMINAS. Então 

essa é uma questão que o sindicato atua decisivamente através da nossa representação 

como presidente e felizmente fomos vitoriosos.  

Outra questão que até os companheiros também falam muito, é na famosa greve 

de 22 de dezembro de 1962 pelo pagamento do 13º salário. A empresa já estava em fase 

de início de produção, era o primeiro ano em que sairia oficialmente o 13º salário, lei 

aprovada pelo Congresso ao final de 1961 e que problemas financeiros, problemas de 

administração levou a que a COSIPA marcasse dois ou três dias em semanas diferentes 

para ser pago o 13º e posteriormente anunciava que só seria pago após o natal e então 

em um famoso sábado de 22 de dezembro de 1962 houve a greve pelo 13º salário e aí 

ocupamos a empresa. 

Os companheiros que largavam o turno à meia noite não foram para as suas 

casas, os que entraram na primeira hora do sábado como eu disse, não iniciaram o 

trabalho e o certo é que não sabemos nem como foi possível, o que nos consta é que o 

Banco do Brasil abriu no Rio de Janeiro no sábado, transferiram para São Paulo um 

numerário que deu entrada no Banco do Brasil em São Paulo e posteriormente desceu 

em um brucutu para a COSIPA e durante o sábado foi envelopado esse dinheiro no 

domingo e na segunda-feira de manhã que era então 24 de dezembro, véspera de natal, 

saíram os últimos companheiros de quase 14 mil trabalhadores com o seu 13º salário. 

Isso ficou muito evidenciado para os companheiros e marcou uma etapa na vida do 

nosso sindicato. 
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Durante o decorrer de 1963, tivemos greves gerais, e o episódio da inauguração 

da laminação, primeira parte dia 18 de dezembro de 1964, pelo então presidente João 

Goulart, com a presença do então governador Adhemar de Barros, e presente também o 

ministro da Fazenda, então, Carvalho Pinto. Foi também um dia muito importante para 

nós trabalhadores da COSIPA porque não queríamos a presença do Adhemar de Barros 

embora governador. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Ele foi vaiado, não é? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Naquele dia, e os 

companheiros o vaiaram durante horas enquanto permaneceu na COSIPA. Não porque 

nós quiséssemos que ele fosse vaiado, não, em absoluto.  

Rejeitamos, contestamos, mas não foi possível controlar os companheiros que 

queriam manifestar o seu desagrado, não pela presença da autoridade do governador 

Adhemar de Barros, mas porque em movimentos da categoria meses antes, a polícia 

fora um pouco arbitrária como quase sempre o é nesses acontecimentos, e aí sim era 

atribuída ao governador. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Durante o período em que esteve na direção do 

(Ininteligível), quais foram as grandes conquistas da categoria? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Bom, veja Conceição; muitas 

vezes as conquistas não são assim tão grandes porque nós participávamos da 

presidência do sindicato como outros companheiros e nos reuníamos na Federação Dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo, através do seu conselho de representantes, e em 

conjunto discutíamos com a federação das indústrias os contratos coletivos de trabalho 

que na época já se instituía e aí evidente, naquela época os aumentos eram normalmente 

anuais, não é como posteriormente que a inflação ficou tão desenfreada que passou a ser 

semestral, mais tarde trimestral e até mestral praticamente. 
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Quer dizer então se conquista praticamente o que nós conquistamos é que 

vivíamos na Rua São Francisco esquina da Rua da Constituição em cima da Farmácia 

da Fé que ainda existe até hoje e adquirimos na Rua da Constituição 222, uma casa 

antiga que veio a ser a sede do sindicato. 

No acordo de 1963 e 1964, nós conseguimos incluir uma cláusula com o 

conhecimento dos companheiros da COSIPA para um desconto, que tinha a finalidade 

de adquirirmos a sede própria. Então, aquela casa da Rua da Constituição mais tarde aí 

já não conosco, mas aquele princípio que deixamos da contribuição dos companheiros, 

possibilitou a que mais tarde até parte da intervenção comprasse o antigo Carlos Gomes, 

o cinema onde hoje é a sede do sindicato e já há alguns anos. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Como era o nível de conscientização das bases? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Bom, o nível de 

conscientização das bases lamentavelmente nunca foi muito bom em que pese haver 

sempre companheiros muito ativistas. Com o episódio, com o surgimento da COSIPA 

no caso dos metalúrgicos em particular, melhorou muito porque nós constituímos uma 

diretoria que tínhamos companheiros da COSIPA e companheiros das empresas 

chamadas oficinas e as empresas de elevadores Atlas e Otis, mas particularmente a 

Atlas e inúmeros delegados na COSIPA. 

E na COSIPA conseguimos criar uma comissão paritária que discutia com os 

representantes da empresa, vamos dizer, o quadro de classificação que a gente 

conseguiu implantar já na COSIPA no princípio de 1962 e no decorrer de 1963. Então 

nós tivemos na COSIPA a comissão chamada CIOP, Comissão de Implantação de 

Pessoal, aliás, Comissão de Implantação e Organização de Pessoal, chamada CIOP. 

Participavam alguns companheiros representando o sindicato, eu mesmo 

participei de várias reuniões e elementos representando a direção da empresa que 

discutia então a classificação dos companheiros nas várias áreas de trabalho e 

consequentemente a melhoria de seu nível salarial. 
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Foi uma das boas conquistas que tivemos em nível de COSIPA. Em nível das 

empresas menores dados o seu número de empregados pequeno, a gente infelizmente 

não tinha grandes conquistas, era apenas a aplicação dos acordos salariais normais. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – O sindicalismo caminhava de fato para a sua 

autonomia sem peleguismo? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Veja, há um período como eu 

disse, o governo de Juscelino não podemos negar que ele foi desenvolvimentista. Muito 

se criticou pela construção de Brasília, por alguns enriquecimentos ilícitos que se 

procurava apontar na época, mas a verdade é que o país viveu certo período que eu não 

diria de euforia, o Juscelino teve como meta 50 anos em cinco, eu não diria que chegou 

a tanto, mas inegavelmente há uma série de setores industriais que se desenvolveram 

intensamente. 

Houve um episódio e acredito que até aqui ninguém falou nele. Eu por acaso 

tomei conhecimento, porque com o Golpe de 1964, eu saí do país e ao voltar vivi quase 

30 dias na Argentina e mais tarde eu falarei disto, e alí eu pude constatar que 

provavelmente se não há a queda do Peron que ocorre exatamente se não me falhe a 

memória em 1955, parte dessas indústrias automobilísticas que vieram para o Brasil a 

partir de 1956 e 1957 provavelmente tivessem instalado na Argentina porque eu pude 

constatar em inúmeros prédios vamos dizer, sem utilização e que se dizia que era a 

pretensão de ser instalada alí uma indústria tal o qual. 

Então veja, no início do governo de Getúlio 1951 e 1952, nós temos o 

desenvolvimento e a implantação da PETROBRÁS, então a indústria de petróleo. Nós 

já contávamos com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN de Volta Redonda em 

processo de desenvolvimento e de expansão. Mais tarde com o governo Juscelino 

intensificou-se como eu disse antes a COSIPA, a USIMINAS, Tubarão, enfim, uma 

série de indústrias e com o surgimento da indústria siderúrgica e o início da implantação 

da indústria automobilística claro, aí tomou vulto todo um processo de desenvolvimento 

que é afim. 
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Tivemos todo o início de uma incipiente indústria naval para a fabricação de 

barcos menores e consertos de navios, nós tínhamos mesmo aqui em Santos o chamado 

Estaleiro Nacional que era da família do Roma que veio até a ser presidente do Santos 

Futebol Clube e era lá na ponta da praia. 

Então tudo isso juntado e considerando que Santos que é o principal porto do 

país na medida em que se desenvolve a indústria siderúrgica com a implantação da 

COSIPA com a indústria do petróleo com a implantação da Refinaria Presidente 

Bernardes e com as indústrias petroquímicas Estireno, Copebrás e outras, aumentou o 

parque industrial na Baixada Santista e aumentou o quadro operário e 

consequentemente era natural que houvesse um desenvolvimento de consciência do 

movimento sindical dos trabalhadores. 

Em São Paulo nós tivemos em 1953 intensos movimentos antes em defesa do 

petróleo, mais tarde contra a carestia de vida. Nós tivemos greves dos 400 mil 

trabalhadores, mais tarde nós tivemos a greve dos 700 mil trabalhadores, nós tivemos 

greves no período do governo do Jânio no estado de São Paulo em que a polícia foi 

bastante violenta. Até se diz que vários companheiros tiveram os pés machucados por 

patas de cavalo.  

E nessa época tínhamos o movimento político, Partido Socialista Brasileiro com 

homens como Wilson Rahal, Germinal Feijó, Cid Franco e muitos outros que tinham 

uma posição política bastante avançada no sentido de implantação de um regime 

democrático de verdade. 

E tínhamos como sempre tivemos e temos companheiros sindicalistas ligados 

um pouco à orientação do PC que embora se critique muito, se fale muito mal, foram 

sempre companheiros da melhor qualidade, companheiros de garra que eu poderia citar 

aqui dezenas deles aqui de Santos e particularmente em São Paulo. 

Então tivemos dirigentes sindicais como o falecido Dante Pellacani, presidente 

da federação nacional dos gráficos e mais tarde vice-presidente da confederação 

nacional dos trabalhadores da indústria, foi representante dos trabalhadores no Conselho 

Superior da Previdência Social. 
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Tivemos Gabriel Grecco, dirigente também dos gráficos, Remo Forli dos 

metalúrgicos, Manuel Lourenço, Antônio Chamorro dos têxtis de São Paulo. Mais tarde 

Afonso Delellis, presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, José de Araújo 

(Ininteligível), José Busti, Eugênio Chemp, Aldo Lombardi, todos esses dirigentes da 

melhor qualidade e sem menosprezar ninguém. Inclusive no interior de São Paulo nós 

tivemos um companheiro em Limeira Wladimir Jorge Chinô que veio a ser presidente 

da federação dos trabalhadores em São Paulo, homem também da maior importância. 

Como em Santos, você sabe, é uma infinidade, Geraldo Rodrigues dos Santos, 

Valdemar (Ininteligível), Manuel de Almeida, Osvaldo Lourenço, Alberto Pires 

Barbosa, Geraldo Silvino, Antônio Guarnieri, João Gonçalves Neto, os condutores de 

veículos, aliás, que um homem de um valor extraordinário que é ligado ao Partido 

Socialista Brasileiro, José Gonçalves vive ainda até hoje. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Ele já deu depoimento aqui. 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É? Um homem discreto, 

humilde, mas que sempre teve uma atuação verdadeiramente destacada em defesa dos 

trabalhadores. Eu disse antes, o companheiro Domingos Alvarez que foi presidente do 

sindicato dos metalúrgicos de Santos, mais tarde presidente da federação dos 

metalúrgicos do estado de São Paulo, chamado de pelego, mas que chegou a ser expulso 

da federação porque seria comunista pelo então presidente da época Sanches Duran que 

foi presidente da federação durante 15 anos. 

De modo que essa questão de peleguismo, ela é um pouco difícil de situar 

porque a “imprensa amarela” como chamam os grandes jornais, que sempre 

combateram a evolução dos trabalhadores, procuraram em um determinado instante os 

pelegos do PTB. Mais tarde eram os pelegos Janguistas, eram pelegos comunistas e 

enfim, a verdade é que os companheiros trabalhadores têm sempre muita dificuldade de 

se destacarem sem acabar receberem pechas pejorativas. 

Hoje mesmo nós temos uma plêiade de sindicalistas muito grande em nível da 

nossa região, São Paulo e do Brasil. Para alguns uma parcela dos elementos da CGT são 
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pelegos, para outros uma parcela dos dirigentes da CUT são xiitas, radicais e tudo mais. 

Têm faltado com devido respeito, aos companheiros em determinado instante talvez 

algumas ponderações porque o ideal seria que conseguíssemos a unidade de ação do 

movimento sindical e eu não tenho dúvidas que aí avançaríamos muito. 

Claro que temos aí a dificuldade principalmente no intercâmbio internacional 

porque se de um lado o sindicalismo americano procurou sempre manter como dizem 

eles, os sindicalistas afastados da política, por outro lado sempre procuraram ter um 

grupo de dirigentes sindicais benevolentes para com a exploração do capital americano 

em todo mundo e a gente como ele é. 

Eu mesmo até que fui à União Soviética em dezembro de 1961 recebi a convite 

do (Ininteligível) trabalhista americano através de alguns de seus representantes para ir 

aos Estados Unidos como sindicalista em programas que eu escolhesse, de um mês, de 

dois meses, depois de 15 dias enfim, como eu disse, eu participei na Colômbia em 

agosto de 1961, de uma espécie de seminário do Congresso Interamericano dos 

Trabalhadores Metalúrgicos.  

Tinham representantes de todos os países da América, aqui de São Paulo foram 

dois companheiros, foi patrocinado pela Federação Internacional dos Trabalhadores 

Metalúrgicos, FITIM. 

Em dezembro de 1961, fui ao V Congresso Sindical Mundial em Moscou como 

delegado observador, indicado no Conselho de Representantes da Federação dos 

Metalúrgicos do Estado de São Paulo.  

Tivemos lá 54 companheiros, dentre eles eu tive a honra de estar. Ao voltar 

embora continuasse presidente do sindicato dos metalúrgicos de Santos durante todo 

1961, durante todo 1963 e ainda do fórum sindical de debates, nunca eu recebi um 

convite para ir aos Estados Unidos, se coincidência eu não sei. 

A verdade é que enquanto eu não tinha ido à União Soviética, eu não vou dizer 

que isto fosse impeditivo, mas coincidentemente a partir de que eu fui à Moscou, não 

tive mais convite para ir a qualquer evento sindical patrocinado pelo sindicalismo 

americano. 
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A SRA. CONCEIÇÃO – Você foi presidente do fórum sindical de debates após 

a gestão de Geraldo (Ininteligível) de Oliveira que era considerado de Esquerda. Sua 

ação foi conciliatória junto ao movimento sindical?  

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Conceição é o seguinte, em 

1961 eu disse que houve o episodio da renúncia do Jânio.  

Eu era um sindicalista considerado janista, participava do grupo de sindicalista 

que era um grande número de companheiros aqui de Santos ligados ao Janismo. Nós 

temos alguns companheiros, alguns já falecidos no caso que eram muito ligados ao 

então governador Jânio Quadros e mais tarde organizaram a campanha do Jan-Jan, Jânio 

Jango. 

O companheiro Oswaldo Rodrigues Martins, companheiro Expedito Guedes 

Rodrigues, José Silvano de Andrade, João de Moraes Chagas, Antônio Pan Fidalgo um 

pouco menos, que foi dirigente do sindicato dos carris, Antônio Vitor dos Santos e 

vários outros sabidamente janistas, Irênio Jácomo de Araújo, do escritório de 

navegação, professor Inel Alves de Camargo, presidente do sindicato dos contabilistas, 

uma pessoa extraordinária. 

Então esse grupo de dirigentes sindicais foram intitulados de janistas, claro, 

então com a renúncia do Jânio houve certa vacilação de se tomar ou não posição em 

defesa da posse do João Goulart. Como houve essa vacilação, os companheiros tidos a 

esquerda como disse há pouco, companheiro Geraldo Silvino de Oliveira, Valdemar 

(Ininteligível), Osvaldo Lourenço, Manoel de Almeida e alguns outros acabaram 

assumindo o fórum porque o fórum não podia naquele instante deixar de ter uma 

participação na luta pela posse do presidente João Goulart já que era inclusive 

constitucionalmente não podia nem se imaginar que ele não podia tomar posse. 

Mais tarde ao final de 1961 houve eleição para diretriz do fórum porque após 

agosto a direção que era o então presidente Expedito Guedes Rodrigues, não é que é 

afastado da presidência não, um grupo de sindicalistas, esse que eu citei há pouco 

assume a direção do fórum e ao final de 1961 realiza-se a eleição da diretriz do fórum. 
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Eu inclusive concorri à presidência do fórum apoiado por esse grupo de pessoas contra 

o Geraldo Silvino de Oliveira e o Silvino ganhou. 

A gestão que se seguiu durante 1962 do Silvino e outros companheiros teve de 

mim total apoio inclusive em 1962 eu fiz uma viagem ao norte e nordeste para 

participar de um encontro nacional de metalúrgicos realizado no Maranhão e ao voltar 

havia sido feito um ato público na Praça da República de repúdio a então direção do 

fórum na pessoa do companheiro Silvino e outros e incluíram o meu nome como 

presidente do sindicato dos metalúrgicos de Santos. 

Evidente que eu estava fora de Santos, ao chegar ao meu conhecimento eu não 

tive dúvidas, fiz um documento público publicado no jornal “A Tribuna” 

desautorizando o uso do nome do sindicato dos trabalhadores de Santos e em particular 

o meu nome, pois não concordávamos com aquela atitude.  

Eu sempre fui daqueles que embora descordando de alguém à frente de qualquer 

posição política, eu o faço diretamente e não me afastei porque não considero correto o 

afastamento porque aí há divisão. 

Então ao final de 1962 veio acontecer nova eleição para diretoria do fórum anual 

e dizia-se naquela época que havia recursos do IBAD Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática, para a eleição de um dirigente do fórum que fosse contrário ao Silvino e 

os companheiros acabaram me procurando para ser dirigente da chapa que representaria 

a continuidade da direção Silvino, direção Lourenço e outros e eu venho a ser eleito 

presidente do fórum sindical com Alberto Pires Barbosa na secretaria geral e outros 

companheiros contra aquela outra corrente e posteriormente reeleito ao final de 1963. 

Nesse período aconteceu em Santos aquele assenso democrático que vem vindo 

desde 1950, particularmente desde 1950 porque durante o governo Dutra houve uma 

repressão muito grande aos sindicalistas. Embora ele tenha sido eleito, eleições diretas e 

tudo mais, foi um governo profundamente de retrocesso para o movimento operário. 

Com o surgimento do Getúlio em 1950 e posteriormente o Juscelino em 1955, 

não só em Santos, mas em todo o país o sindicalista teve bastante acesso ao assenso 

democrático e como não podia deixar de ser, Santos é o berço do sindicalismo sem 

menosprezo a qualquer região do país. 
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Então nós tivemos em Santos como eu disse a pouco, aquela greve contra a 

carestia de vida, a greve geral em primeiro de setembro de 1954. Mais tarde em 1960, 

primeiro de julho, nós tivemos uma greve geral em solidariedade a 34 companheiros do 

Moinho Paulista que seriam transferidos para o Paraná a sua revelia. Era o presidente 

Juscelino Kubistchek de Oliveira na Época e prefeito Silvio Fernandes Lopes. Foi uma 

greve geral muito bem, não foi bem organizada porque foi assim, da noite para o dia 

felizmente muito exitosa e fomos vitoriosos. 

No período que vai de 1962 em diante, nós tivemos a partir de 1961 no governo 

João Goulart, o ministro do Trabalho primeiro Franco Montoro, depois Almino Afonso, 

mais tarde Amauri Silva, período em que não houve nenhuma intervenção do sindicato.  

Tivemos a honra de realizar em Santos, o único que aconteceu no país, o 

congresso operário estudantil camponês realizado no sindicato de administração de 

serviços portuário de Santos, eu era o presidente do fórum sindical, José Serra era o 

presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE e tivemos presidindo este 

congresso praticamente o ministro do Trabalho, o então ministro do Trabalho, Amauri 

Silva. Você veja que era realmente quase que inacreditável que isso pudesse acontecer.  

Tivemos em Santos nesse período vários movimentos, provavelmente outros 

companheiros já tenham falado aqui. Nós tivemos o “Movimento dos Bagrinhos”. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Em 1963 não é? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É, uma greve de fome em 

plena Praça José Bonifácio, os companheiros bagrinhos querendo ser matriculados na 

estiva, associados enfim. Tivemos greve dos condutores, o pessoal dos carris urbanos, 

greve geral. Tivemos a greve geral parece em setembro de 1963. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Dos enfermeiros. 
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O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Dos enfermeiros da Santa 

Casa e da Beneficência Portuguesa, um movimento que merece o maior louvor, o maior 

destaque. Claro que foi mal interpretado porque, como se admitir que a Santa Casa, que 

Beneficência Portuguesa parassem as suas atividades?  

E posso te afirmar Conceição que o sindicato dos operários portuários que é 

aquele imenso salão estava praticamente lotado só de mulheres e que mais tarde o 

sindicato de administração do serviço portuário aqui na Rua Júlio Conceição lotado teve 

os telefones desligados, a luz cortada, a água fechada e aquelas possíveis 400 mulheres 

não arredaram o pé daquela sede de sindicato inclusive com um delegado perguntando 

para elas o que elas queriam e elas dizendo que queriam apenas o respeito aos seus 

dirigentes e a conquista de suas reivindicações. 

Realmente aquilo foi emocionante, nós éramos o presidente do fórum, mas não 

por essa razão que o enaltecemos, não. É porque a organização sem baderna, pacífica, 

apenas reivindicando melhorias salariais. Fomos um pouco mal compreendidos, 

inclusive o então governador Adhemar Pereira de Barros pôs praticamente a polícia em 

cima de todos nós. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – (Ininteligível) 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É, toda a polícia. Tive a 

oportunidade de estar com o então saudoso companheiro deputado estadual Esmeraldo 

Tarquinio lá na capitania dos portos primeiro com os bagrinhos, ele pedindo a mim 

calma, porque discutia com o então capitão dos portos a questão dos bagrinhos. Mais 

tarde ali na Praça Teresa Cristina já então na greve dos enfermeiros novamente a polícia 

querendo invadir o sindicato e tudo mais, o governador Adhemar de Barros insistindo 

em reprimir o movimento. O Saudoso Adhemar tudo bem, autoridade de governo. 

Quer dizer, essas coisas todas marcaram profundamente a vida dos trabalhadores 

do movimento sindical em nossa cidade. Houve outra greve anteriormente como eu 

disse em 1961 foi instituído o 13º salário e em 1962 passou a ser pago e se não me falhe 

a memória, em 1963 a Companhia Docas não queria pagar o 13º salário porque ela 
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pagava antes o abono e então os companheiros fizeram um movimento muito sério para 

incorporar aos salários o abono que então era pago anualmente e o 13º salário ser pago 

de acordo com a lei. 

Isso foi também um movimento muito sério que mereceu do então presidente da 

República João Goulart, não o apoio como lamentavelmente a imprensa procura 

deturpar dizendo que havia o peleguismo janista, que havia o propósito de comunização 

do país com tantos episódios uma carta brande trocada entre um argentino e o presidente 

que serviu aí de motivo para exploração políticas fortes, não, o presidente João Goulart 

apenas dizia o seguinte; que a constituição garantia a liberdade e o direito de greve. 

Então enquanto ele for presidente da República, o direito de greve seria 

respeitado e isso ele disse ao então general Peri Bevilacqua, comandante do II Exército 

em São Paulo, em setembro de 1963 em São Bernardo do Campo porque ele veio a um 

evento político e tivemos a oportunidade de estarmos alí e ele chamava o general e pedir 

que garantisse as assembleias dos portuários porque enquanto ele fosse presidente da 

República, a Constituição seria respeitada. 

Lembro-me de como hoje, quando ele fala isso, o então bispo de Santo André, 

Dom Jorge fala; “Presidente cuidado porque o congresso pode para ele votar 

o impeachment”. “Não, não estou fazendo nada que a constituição não me assegure, eu 

estou apenas assegurando que respeite a constituição, o governo do estrado não pode 

intervir nos sindicatos porque não é da alçada dele”. E realmente isso foi feito e 

felizmente não tivemos maiores transtornos. 

Você deve ter já ouvido de outros companheiros que neste período realmente o 

movimento sindical na Baixada Santista teve uma atividade muito intensa, mas não 

porque o presidente da República mandasse como alguns dizem, em particularmente a 

“imprensa amarela”, não, em absoluto.  

Os trabalhadores evoluíram e passaram vamos dizer, aqueles treze anos de 1950 

a 1963 particularmente construindo um sindicalismo sadio, construindo país para os 

seus filhos a partir do início da intensa industrialização, com a indústria automobilística, 

com a indústria siderúrgica, com a indústria naval, com a construção de novas estradas 

como a Belém-Brasília e tantas outras e porque não dizer com a mudança da capital da 

República para Brasília o país se descentralizou e consequentemente houve aí um 
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desenvolvimento bastante salutar e que possibilitou consequentemente o surgimento de 

uma classe operária mais consciente e mais consequente.  

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Você citou agora um pouquinho a famosa greve dos 

enfermeiros e funcionários de hospitais. Há pessoas nesse meio sindical que colocam 

quase que uma ligação entre essa greve e o Golpe de 1964. Você acha essa linha de 

raciocínio correta?  

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Não. É o seguinte, 

lamentavelmente a direita nunca se conformou em ter se organizado da forma como se 

organizou e levado como sustentam a derrubada de Getúlio Vargas me parece que em 

28 de outubro de 1945 e que não é bem uma derrubada. 

O Getúlio claro assume o poder em 1930, há o movimento constitucionalista em 

1932 e enfraquece o governo um pouco no estado de São Paulo, há a Intentona em 1935 

que consequentemente cria sequelas. Há a tentativa de golpe e aí da Direita fascista 

mesmo em 1937, e é evidente, ele que contornou 1932, contornou 1935, reagiu a 1937 e 

aí ele deu o golpe. 

Mas em 1945 uma questão que muitos não colocam, Getúlio convoca a 

constituinte de 1946 e posteriormente afasta-se da Presidência da República. Não é 

propriamente uma derrubada, em que pese os militares terem se organizado naquela 

altura e exigido provavelmente a renúncia, mas a direita que luta todo esse tempo de 

1937 a 1945.  

Lamentavelmente há o episodio ou episódios do Filinto Müller, ministro de 

Getúlio Vargas, que sendo muito reacionário e não sei como o Getúlio o manteve por 

tanto tempo, golpeou profundamente as forças que procuravam lutar para uma melhor 

situação política para o país e parte dessas forças acabaram de certa forma unindo-se a 

então União Democrática Nacional, a UDN e que acabam forçando a derrubada de 

Getúlio em 1945 que não é bem uma derrubada como se prega porque alguém que é o 

presidente ditador convoca a constituinte e posteriormente entrega a Presidência da 
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República praticamente ao então ministro do Superior Tribunal José Linhares que por 

sinal eu sou conterrâneo dele que é cearense, ele era cearense e eu sou cearense. 

É convocada as eleições e ele elege o seu candidato o então ex-ministro da 

Guerra o general Dutra e em 1950 ele mesmo se elege. Então veja, a direita nunca se 

conformou de ter lutado para derrubar Getúlio e Getúlio elegeu o seu candidato. 

Continuar lutando contra o getulismo e contra de certa forma a política do então 

marechal Dutra embora muito repressiva contra os movimentos sociais e 

particularmente contra os sindicatos, sindicalistas, acaba Getúlio se elegendo em 1950. 

Aí então a raiva foi maior. 

Então veja, eles continuaram organizados e tanto que continuaram que através 

de um homem que eu não posso negar a sua capacidade, a sua inteligência que até vem 

da juventude comunista, Carlos Lacerda. Acabou lamentavelmente aquele episódio do 

atentado da Tonelero e ao invés de Lacerda quem morreu foi o major Vaz da 

Aeronáutica que já era anti-getulista e aquele episódio de certa forma convulsionou um 

pouquinho a opinião pública e levou o então presidente Getúlio Vargas ao suicídio. 

O vice-presidente João Café Filho que havia sido um parlamentar muito bom do 

PSP, do partido do então líder paulista Adhemar de Barros, Partido Social Progressista, 

o Café Filho acabou acredito que sendo forçado a se afastar da Presidência da República 

e assume então o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal por Minas 

Gerais Carlos Luz que dominado pela própria política da direita de Carlos Lacerda de 

Pena Boto como eu disse. 

E um homem até bastante lutador e democrata, não pode deixar de fazer alguma 

justiça que é o brigadeiro Eduardo Gomes, mais Sílvio Heck que é almirante e muitos 

outros acabavam levando a tentativa de golpe em 1955 que só foi evitado graças à 

atuação de sacada como eu disse do general Henrique Duffles Teixeira Lott que graças a 

ele que praticamente aí sim afastou o Carlos Luz da Presidência da República e veio 

Nereu Ramos senador, aliás, também do tribunal superior e também parece que era 

senador, não me lembro agora, catarinense e que assume à Presidência da República, 

garante a realização das eleições de 1955 e posteriormente a posse de Juscelino 

Kubistchek. 
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Quer dizer, então é dado tudo isso que houve esse assenso democrático, houve a 

evolução da consciência da classe operária que nesse instante tinha a divulgação de 

outros regimes e no caso regimes até do mundo comunista mostrando o progresso 

daquelas sociedades e é claro, um processo de desenvolvimento industrial, de 

crescimento da classe operária e de conscientização do movimento sindical levou a que 

tivéssemos durante o período de Juscelino um forte assenso democrático e 

posteriormente embora quase sofrendo retrocesso dos sete meses do governo do Jânio, a 

posse do então vice-presidente João Goulart possibilitou pelo menos três anos de 

assenso democrático, de fortalecimento do desenvolvimento operário e susto à direita 

porque o movimento sindical não queria comunizar o país jamais. 

Eu sou um homem de origem católica, meus filhos todos fizeram primeira 

comunhão, frequentaram escolas de origem religiosa e tudo mais e embora eu até de 

certa forma seja considerado comunista pela polícia em inquéritos de durante dez anos e 

pela minha participação sempre no sentido de fortalecer o movimento operário, o 

sindicalismo.  

Participei de alguns congressos nacionais e internacionais e sempre sustentei a 

defesa de uma melhor distribuição de riquezas, de fortalecimento dos movimentos 

sindicais e com isso vim a ser considerado comunista assim como o companheiro Lula 

também é considerado comunista e não é nada de comunista. 

Agora nesse país como em vários países da América latina qualquer dirigente 

sindical, dirigente operário ou político que tenha se destacado em defesa de uma 

sociedade mais justa, mais humana, melhor distributiva, foi sempre tido como 

comunista. Embora agora eles estejam procurando desmoralizar ao máximo o que de 

bom talvez tenham construído os países socialistas. 

Então concluindo e respondendo à pergunta, se isso teria contribuído para o 

Golpe de 1964 eu diria que não. Todos os episódios considerados de esquerda foram 

transformados em motivo para levar ao Golpe de 1964. Nós tivemos em Minas Gerais 

congresso de trabalhadores e camponeses e aí tivemos a marcha em Minas Gerais.  

Nós tivemos comício do dia 13 no Rio de Janeiro que não é de comunização 

coisa nenhuma, é apenas pelas reformas de base, era pelo fortalecimento da supra, era 

por uma reforma agrária, era até em defesa do governo constitucional que era o 
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presidente João Goulart e inegavelmente foi eleito vice-presidente da república 

livremente até com o candidato que não era o seu. O vice-presidente do Jânio era Milton 

Campos, o Jango era vice-presidente do Lott então foi eleito à vontade do povo e elegeu 

um presidente com o candidato à vice-presidente contrário politicamente. 

Então o comício do dia 13 deu margem ao comício do dia 19 de março em São 

Paulo, a “Marcha da Família Com Deus Pela Liberdade” como foi apregoada e que 

organizado de forma vamos dizer, milionária.  

Fechou todas as possibilidades de que alguém vindo de qualquer local da cidade, 

vamos dizer Praça da República, Avenida São João, Brigadeiro Luís Antônio, Bom 

Retiro, Estação da Luz, Sorocabana, não tivesse que desaguar obrigatoriamente na Praça 

da Sé e com isso tivemos como dizem eles, uma verdadeira multidão na Praça da Sé 

praticamente pregando a derrubada do então presidente da república.  

Fizemos praticamente forçados por alguns militares o movimento dos 

marinheiros que não queriam nada de mais, queriam apenas o mínimo de respeito à sua 

condição de jovem que trabalhava nos navios ou que serviam nos navios e isso de 

repente são humilhados. Tivemos um oficial que é o almirante Aragão um homem 

apenas um pouco mais vamos dizer democrata talvez que permitiu um pouco mais de 

liberdade àqueles marinheiros. 

Então tudo isso foi explorado de forma vergonhosa levando a incompatibilizar o 

governo com a opinião pública. Primeiro usando de forma desonesta a opinião pública 

católica em particular às mulheres para fazerem as suas manifestações contrárias ao 

presidente da república. 

No episódio da renúncia do Jânio pouco faltou para que o golpe fosse alí não 

permitindo a posse do presidente da república João Goulart, o vice-presidente. Eu citei 

aí duas ou três vezes o almirante Pena Boto porque ele era um dos elementos dos mais 

reacionários possíveis na Marinha brasileira.  

O Carlos Lacerda era um home inteligente, não se pode negar, um radialista 

pregando vamos dizer, a revolta popular contra o governo. Não sei se o presidente João 

Goulart tivesse permanecido em Brasília ao invés de voar para o Rio de Janeiro, para o 

Rio Grande do Sul e aí o presidente do congresso Auro de Moura Andrade declarar 
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vago à Presidência da República e o número de militares com todo respeito ao nosso 

Exército, não sou daqueles que acha que o Exército, não, tem homens no Exército da 

melhor qualidade como tivemos o Estillac Leal, Canrobert Pereira da Costa, Osvino 

Silva e tantos outros. 

Lamentavelmente a opinião pública foi sublevada nessas Marchas da Família 

com Deus Pela Liberdade da incompatibilização com o presidente da república com 

vários setores da sociedade brasileira inclusive como eu disse antes, até o episódio da 

carta brande que simplesmente foi um elemento lá do lado da Argentina que escreveu 

uma carta para ele e dizem que o presidente João Goulart queria criar a república 

sindicalista do Brasil, nada disso.  

Eu tive a honra e a felicidade de estar com o presidente João Goulart em Brasília 

em alguns episódios assim como eu estive com Jânio Quadros e como estivera antes 

com o presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira em 26 de agosto de 1960 ele assina a 

lei orgânica da Previdência Social em Brasília e milhares dirigentes sindicais estiveram 

em Brasília para homenagear o presidente Juscelino que promulgava a então Lei 

Orgânica da Previdência Social, Lei João Batista Ramos que foi deputado federal por 

São Paulo, Campineiro e foi a lei que criou o colegiado da previdência social. 

Diga-se de passagem, hoje temos no Congresso Nacional um projeto de nosso 

senador Mário Covas restabelecendo o colegiado na previdência social que é um 

preceito da nova constituição e o projeto do Mário procura regulamentar esse preceito 

constitucional possibilitando para que a previdência social venha ser dirigida pelos 

trabalhadores da ativa e pelos aposentados e pelos empregadores contribuintes. 

Quer dizer então que na minha avaliação o Golpe de 1964 ele é fruto da 

insatisfação da direita que unida levou à derrubada de Getúlio em 1945, unida perdeu a 

eleição em 1945 mesmo no dia dois de dezembro de 1945 a eleição de Dutra e que veio 

ainda ser mais derrotada com a eleição do Getúlio em 1950 e que ainda sofreu nova 

derrota em 1955 quando o então candidato Juarez Távora contra Juscelino Kubistchek 

de Oliveira foi derrotado. 

Sofreu nova derrota quando tentou impedir a posse de Juscelino e ele foi 

empossado e governou por cinco anos. Aparentemente vitoriosa com o Jânio em 1960, 

logo em seguida acaba de certa forma sofrendo a derrota pela inconsequência do então 
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presidente Jânio Quadros vindo a renunciar em uma atitude que até hoje não teve 

explicação. 

Eu, como janista, fiz parte de uma comissão que o recepcionou de um navio 

inglês voltando da Europa aqui no porto de Santos após o prazo de dois meses da 

renúncia e fomos para a casa do senhor Giusfredo Santini, dono do jornal “A Tribuna” 

aqui de nossa cidade de Santos, e ele ficou mais de duas ou três horas, e não escutou a 

renúncia, porque a renúncia não tinha explicação como não tem até hoje. 

E tudo isso foi acumulando forças para a direita não aceitando a evolução 

política não comunista ou comunizante como dizem eles, apenas de esquerda consciente 

do movimento popular, do movimento sindical que pretendia o que pretendemos hoje, 

ter um país livre, soberano e democrático. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Parece que sob sua direção no fórum, vários 

sindicatos como o dos estivadores voltaram ao intersindical ao fórum não é? Porque 

haviam se ligado e qual foi o trabalho para a volta dos mesmos?  

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É o seguinte, o movimento 

sindical em Santos sempre foi forte e a corrente portuária que eu agrego aí todos os 

sindicatos da área marítima, sempre foi mais evoluída.  

Primeiro que são operários de um setor de trabalho muito específico, segundo 

que o intercâmbio internacional de que eles gozam porque em um navio de bandeira 

qualquer que seja há o intercâmbio de brasileiros com os representantes do país ao qual 

pertence o navio. Então, com isso acaba havendo certo intercâmbio de conhecimentos 

políticos que leva a uma maior evolução.  

Como eu disse, durante um período o fórum teve uma direção que embora de 

dirigentes sindicais, eu sou daqueles que considero, Ah, porque é pelego assim, tem 

dirigentes sindicais ai que estão há 40 anos à frente do sindicato. É um erro? É um erro, 

mas compete à categoria a que ele pertence lhe substituir. 
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Nós tivemos em São Paulo companheiros que merecem respeito, Antônio 

Pereira Magaldi dirigiu o sindicato dos comerciários e posteriormente a federação e não 

sei há quantos anos. Eu disse a pouco, com todo respeito ao companheiro Argeu Egídio 

dos Santos, que é hoje presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São 

Paulo, a quem eu combati em um determinado período inclusive concorrendo contra ele 

uma eleição que vinha a perder por um voto em 12 de janeiro de 1964 e essa eleição foi 

realizada na Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. 

Como o Argeu foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão 

Preto em 1955, reeleito algumas vezes, eleito na federação em 1959 e estamos em 1990 

e ele ainda é o presidente.  

Mas tem merecido respeito da maioria dos Sindicatos dos Metalúrgicos do 

Estado de São Paulo, logo, não serei eu que vou condená-lo como eu tenho discutido 

isso muitas vezes com os companheiros da CUT. É preciso renovar? É preciso e isso eu 

tenho falado com os próprios companheiros. 

Eu não tive a oportunidade, talvez, de me tornar pelego, na medida em que ser 

pelego é estar na direção do Sindicato por vários mandatos eleito e assumir a 

presidência do sindicato como substituto do então presidente. Fui eleito posteriormente 

e reeleito e aí veio o Golpe de 1964 e então eu não tive maior continuidade. 

Os companheiros do porto, como você perguntou, dado a direção do fórum ser 

muito janista, e eles têm uma posição política contra o janismo porque primeiro 

apoiaram o Juscelino Kubistchek, mais tarde apoiaram o marechal Lott.  

Esse é um período que, são oito anos e como a direção do fórum em 

determinados instantes foi muito janista em que pese nas reivindicações específicas das 

categorias de Santos ter uma posição relativamente aberta a debater todos os problemas, 

nem sempre satisfaziam aos companheiros da área marítima.  

Nós tínhamos naquela época e não sei se hoje ainda é assim, chegava a ter em 

um navio 17 sindicatos, os sindicatos marítimos de âmbito nacional tinham em Santos 

as suas delegacias, mais os sindicatos dos estivadores, da administração portuária e dos 

operários portuários e carregadores e descarregadores de café e arrumadores de carga e 

descarga. 
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Não tínhamos ainda naquela altura o sindicato dos guindasteiros, e teve 

posteriormente e o dos vigias portuários, e tínhamos já os contratadores de carga e 

descarga e dos conferentes de carga e descarga já um sindicato de postura mais quase de 

elite, com todo o respeito aos companheiros sem deixar de ser uma categoria 

profissional. 

Então, houve um momento em que os companheiros se afastaram um pouco do 

fórum e pertenciam mais ao PUA, que era Pacto de Unidade de Ação a nível nacional e, 

mais tarde, o CGT Comando Geral dos Trabalhadores. Não sei bem se é pela nossa 

participação na direção do fórum ou porque nós procuramos de certa forma tornar o 

fórum o mais possível apartidário, não só apartidário enquanto partido político, mas 

também apartidário enquanto oposição de defesa de um determinado governo, ou seja, 

quem fosse. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Parece que havia uma colocação do então governador 

Adhemar de Barros que queria a sua cabeça em uma bandeja. Como que era esse 

relacionamento, quer dizer, não havia um relacionamento pela. 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – É o seguinte, eu disse a pouco 

que de certa forma sou um privilegiado do movimento operário. Como alguém vem do 

norte e que vem para São Paulo, trabalhei em uma mesma empresa e em vários setores, 

construção civil, depois pintura, depois setor de montagem dos elevadores em si. 

Comecei a minha participação ativa no sindicato a partir dessa assembleia de 31 de 

agosto de 1954, quando deflagraríamos uma greve no dia seguinte e foi realizada contra 

a carestia de vida. 

Por influência do meu pai, eu venho do norte e volto pela primeira vez com a 

idade aumentada e embora tenha feito todas essas críticas ao brigadeiro Eduardo 

Gomes, à UDN e tudo mais por influência do meu pai eu votei no brigadeiro Eduardo 

Gomes. Só que eu venho a enxergar que estava errado no processo de luta, que é 

quando, de certa forma, venho a ganhar a confiança dos principais companheiros 

dirigentes sindicais dessa cidade e me elege presidente do fórum sindical de debates. 
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Eu, por aquela influência me tornei janista, um pouco carvalhista e apoio Jânio 

como candidato à Presidência da República.  

Em 1962, Adhemar de Barros, eleito governador de São Paulo, eu como 

presidente do sindicato, funcionário da COSIPA, presidente do fórum sindical de 

debates, fui chamado a estar algumas vezes com o governador do estado. Em uma delas 

e aí não adianta a gente, porque a testemunha que tinha seria o próprio governador e o 

companheiro que me levou a ele, ambos já estão falecidos, me convidara para apoiar o 

Dr. Adhemar de Barros.  

Evidente que eu não apoiaria. Silvio Fernandes Lopes por quem eu tenho um 

profundo respeito, engenheiro, prefeito dessa cidade, mesmo pertencendo ao Partido 

Social Progressista, o PSP de Adhemar de Barros, foi um homem que enquanto prefeito 

não podemos negar, foi bastante democrata. Sempre teve um relacionamento bastante 

estreito com os sindicalistas da área portuária que eram poucos ligados a ele, porque o 

prefeito anterior de saudosa memória também, puniu alguns companheiros de origem de 

Esquerda.  

O companheiro Cruz, o companheiro João Galês e tantos outros foram punidos 

pelo prefeito, e então Antônio Feliciano da Silva e o Silvio ao assumir a prefeitura foi, 

compreensivo e benevolente com aqueles companheiros servidores públicos municipais 

de certa forma os aliciando e isso o aproximou dos sindicalistas. 

Era governador o Carvalho Pinto, e presidente do fórum sindical de debates 

Vitelbino, e o Silvio teve vamos dizer, a humildade, a honradez para me convidar para ir 

com ele ao governador Carvalho Pinto para levar reivindicações da cidade. 

Então, tudo isso realmente levou-me a encarar a política um pouco de frente 

ampla. Não é o fato de o Silvio, sendo do PSP, e eu tendo sido janista, e agora 

presidente do fórum sindical de debates não participasse com ele em reivindicações ao 

então governador Carvalho Pinto. Mais tarde, o Adhemar de Barros, governador de São 

Paulo, e aí a sua pergunta, eu fiz certo rodeio aí, ele convidou-me para entrar para o 

partido dele, ele mesmo. 

Tem um homem nessa cidade que eu respeito muito, é um jornalista muito 

importante e conhecido, Ibrahim do Carmo Mauá que chegou a convidar-me para fazer 
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parte em uma assessoria com o Silvio Fernandes Lopes, secretário de viação e obras 

públicas.  

Mais tarde chegou a fazer um comentário de que eu teria entrado no palácio dos 

Campos Elísios pelas portas dos fundos, eu entrei pela porta da frente e fui recebido 

pelo Adhemar de Barros e conversamos, mas não era o caso. Eu até fiz na época um 

comunicado também público contrário a essas colocações do Ibrahim. 

Então, houve o episódio de inauguração da COSIPA. Nós tínhamos tido uma 

greve em março de 1963, como todas as greves durante o período do Adhemar de 

Barros, e mais tarde do próprio Maluf, sempre profundamente, vamos dizer, o governo 

foi muito repressivo. 

Bom, houve o episódio da inauguração da COSIPA como eu disse, dia 18 de 

dezembro de 1963, aonde o governador foi vaiado durante todo o período que ele 

permaneceu na empresa e estas vaias foram atribuídas a mim e o delegado da sétima 

delegacia da época Bolivar Barbante, segundo um companheiro que estava ao lado deles 

no palanque da inauguração da laminação da COSIPA, que estava eu, o Sr. João 

Goulart, o ministro Carvalho Pinto, o Adhemar de Barros e ao lado do governador 

estava o então delegado Bolivar Barbante. 

E eu procurava que os companheiros não vaiassem o governador, e fazia sinais 

para eles que aquilo não era correto e tal e evidente que eu não podia falar, pois estava 

discursando o presidente ou ministro ou quem quer que fosse e fazia sinais com as mãos 

demonstrando que aquilo não era correto. Então, chegaram a dizer que aqueles meus 

sinais eram uma senha para que eles continuassem vaiando e vaiando mais. 

Antes disso já havia ocorridos os episódios da greve dos bagrinhos, da greve dos 

enfermeiros e outras greves aonde a posição do então presidente do fórum na minha 

pessoa tinha que ter atitudes vamos dizer, corretas de defesa dos trabalhadores, de 

defesa do movimento sindical e consequentemente de críticas à polícia, nunca foi 

diferente. 

Tudo isso levou a que o governador tivesse vamos dizer, não diria raiva ou o que 

seria de mim, o fato é que concluindo, ocorre logo depois o Golpe de 1964 e não só eu, 

como vários companheiros fomos profundamente perseguidos e eu não nego, eu tive a 
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oportunidade de ver na televisão ele mostrar a minha fotografia, ele Adhemar de Barros 

e dizer; “Este ainda trarei de presente para vocês”. Realmente eu vi, mas a vida é a 

melhor escola que existe. 

Cheguei mais tarde a sair do país durante um ano, voltei e mais tarde o senhor 

Adhemar de Barros por descontentar aos seus senhores foi cassado.  

Em um determinado dia na esquina da Rua São Luís com a Avenida Ipiranga 

,prédio no qual ele tinha um apartamento e ali frequentava, eu estou cruzando a calçada 

e ele está descendo de um carro e dá de cara comigo e baixa a cabeça a me ver a sua 

frente. 

Claro, ele não tinha ali um policial que pudesse mandar me pegar, eu já era 

perseguido naquela época, condenado até, mas eu graças a Deus ou graças ao dever de 

um dirigente operário, de um homem que se envolve na vida política, nunca tive 

nenhum ressentimento de quem quer que seja ou ódio. 

Nós temos nessa cidade um homem que eu considero muito bacana, Júlio 

Pinheiro Guimarães que ainda é hoje dirigente do Sindicato dos Empregados nas 

Empresas Distribuidoras de Petróleo, foi vogal na Justiça do Trabalho e é ligado a uma 

ordem religiosa. 

Quando eu fui reintegrado ao sindicato dos metalúrgicos em 28 de agosto de 

1979, após anistia, 28 de setembro, aliás o 28 de agosto é a própria lei da anistia. Em 28 

de setembro de 1979 houve um ato no sindicato dos metalúrgicos aqui de Santos na 

Avenida Ana Costa de reintegração daqueles companheiros que haviam sidos cassados 

dentre eles eu, Marcelo Gato e outros e o Júlio compareceu e lá pelas tantas me 

perguntou; “Vitelbino, você tem ódio de alguém”? Eu disse não. 

E mais tarde ele escreveu um artigo em um jornal que até me deixou assim 

muito sensibilizado e até envaidecido, ele dizia no artigo, disse alias, que eu era o 

protótipo do apostolo Paulo, que não tinha ódio no coração. Então nem mesmo do 

Adhemar de Barros eu não pude ter ódio. Tem um rapaz na Praia Grande que foi até 

candidato a prefeito na eleição passada de 1988 e que é um ex-investigador de polícia 

aqui no gabinete do prefeito Wilson Guedes e é o popular “Língua”.  
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Ao me encontrar um dia no gabinete do então prefeito Wilson Guedes, eu era do 

PMDB, ajudei a eleger, na medida em que apoiei e o Lobão que era outro candidato e a 

soma dos votos do Lobão é que foi o suficiente para eleger o Wilson Guedes, porque o 

então candidato Edmilson das Neves, já apoiado pelo prefeito atual Dozinho, teve mais 

votos do que o Dr. Wilson, só que com a soma dos votos do PMDB elegeu o Wilson. 

E o Língua era chefe do gabinete do Wilson, e um dia viu no gabinete e ficou 

assim muito sem jeito como as pessoas ficam, e na hora eu perguntei; “Língua, o quê 

está havendo?” “Não rapaz, é que eu te persegui durante nove anos e no fim agora ao te 

encontrar vejo que você não é nada daquilo que te pintavam”.  

E pronto, fizemos amizade e tal, mais tarde ele perdeu um filho em um desastre, 

foi muito chato, desagradável, sofreu muito e dizia; “Não me conformo como você é 

desse jeito”. “Rapaz, se eu tivesse que ter alguma bronca, eu teria como eu disse, do 

Silvio Helck, do João Figueiredo, do Costa e Silva, do Castelo Branco, Ernesto Geisel”, 

e desse eu não poderia ter porque como eu chegaria perto dele eu não chegaria, porquê 

ter bronca de alguém que apenas cumpriu ordem? Não, eu procuro mostrar o meu lado 

da verdade, se for compreendido tudo bem, se não for, paciência. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Em 1964 você não foi preso. Como é que foi, como 

você conseguiu escapar da prisão? Se exilar no México? Quanto tempo você ficou fora? 

Como é que foi? 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Bom, eu confesso como eu 

disse, que não sei se essa questão de que não tenho ódio de ninguém, não tenho rancor, 

não tenho mágoa, nada graças a Deus. Eu morava no Conjunto Residencial IAPI na 

Alexandre Martins, tem os cinco primeiros prédios e em um deles eu morava. 

Saí no dia 31 de março de manhã e teria uma assembleia no Sindicato dos 

Operários Portuários de Santos dos companheiros da COSIPA. Bom, como todos sabem 

o episódio do Golpe se desenvolve durante o dia de 31 de março com a vinda das forças 

militares sediadas em Minas Gerais dirigidas na época se não me falhe a memória pelo 

general Mourão Filho. Tinha em Juiz de Fora outro oficial Carlos, esqueci agora o nome 
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do dito cujo e essas forças se movimentam para vir para Brasília, alias, para o Rio de 

Janeiro a desenvolvimento do golpe.  

Bom, na tarde do dia 31 nós devíamos nos reunir também na Rua Itororó, para 

uma reunião preparatória da vinda do presidente João Goulart no dia 1º de maio a 

Santos, estava prevista. Enquanto nos preparávamos para aquela reunião, havíamos tido 

antes uma reunião com o prefeito José Gomes no Paço Municipal, rápida, tratando 

também um pouco dessa vinda do presidente João Goulart em primeiro de abril. 

Quando estávamos na Rua Itororó, tivemos conhecimento que o sindicato dos 

estivadores no Rio de Janeiro teria sofrido uma invasão e que o companheiro Oswaldo 

Pacheco e outros haviam sidos detidos. Aí viemos a uma reunião à noite aqui no 

sindicato da administração do serviço portuário aqui de Santos. Antes que as coisas 

complicassem muito nós saímos dali e fomos para um apartamento na Praça 

Independência lá no Gonzaga e ali posamos. 

No dia seguinte, primeiro de abril e aí o Golpe já estava declarado nas ruas, 

tivemos que sair desse apartamento e cada um foi para lugares diferentes. Estávamos ali 

os companheiros Domingos Garcia presidente do Sindicato da Estiva, Geraldo Silvino 

presidente do Sindicato da Companhia da Refinaria Presidente Bernardes, Osvaldo 

Lourenço, o então vice-presidente do Sindicato de Administração dos Serviços 

Portuário de Santos e alguns outros companheiros que não me recordo exatamente agora 

de todos. 

Então no dia 1º já posamos em lugares diferentes. No dia 2, eu no meu caso, 

posei em outro lugar diferente e é claro, a família que morava na Rua Alexandre 

Martins em um desses prédios do IAPI como eu disse não tinha conhecimento, notícia 

de mim. No dia 3, saio da terceira casa na qual tinha posado, e aí posara também o 

companheiro Osvaldo Lourenço, porque era casa de um irmão dele, lá para os lados do 

Macuco. 

E saí à procura do então prefeito José Gomes, hoje saudoso José Gomes que 

morava na Washington Luiz. Então estou indo no dia três à tarde e de repente fui 

abordado por um companheiro e posteriormente venho, a saber, que era o motorista do 

Zé Gomes. “Vitelbino o quê você está fazendo aqui e para onde vai?” Eu disse: “Estou 

indo ao apartamento do Zé Gomes tentar falar com ele”. Isso já era noitinha do dia três. 
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Ele falou: “Rapaz, não vá porque no mesmo prédio mora o major Aquino, que 

foi o então dirigente da polícia marítima e tal e ontem mesmo eu ouvi que um dos 

principais elementos a ser pego é você”.  

Então, eu atravesso o Canal Três ali para outro lado e eu que ia indo para o lado 

da praia volto como quem vem aqui para a cidade, para a Avenida Afonso Pena. 

E aí passo em frente à casa do rapaz que falei há pouco Michel Karaoglan que 

era amigo e tudo. Ao adentrar na casa claro, fui muito bem recebido apesar dos 

coitados, ele em seguida recebeu um telefonema de São Paulo do companheiro que era 

deputado e não tenho nada a revelar desse rapaz que eu falei o Oswaldo Rodrigues 

Martins e o Michel falou; “Olha o Vitelbino está acabando de chegar aqui”. E ele falou; 

“Então fala para ele ficar quieto aí que eu estou descendo já e conversaremos”. E assim 

ocorreu. 

Mais tarde o Oswaldo chegou, ele havia estado no dia anterior no Palácio do 

Governo como deputado que era e ouviu de viva voz de um dos militares ali presentes 

uma recomendação. “Sabemos que você é amigo do Vitelbino. Não sabemos onde ele 

está e nem se você sabe, só que a ordem é nem prendê-lo”. Isso foi transmitido ao 

Oswaldo Rodrigues Martins no dia 2 de abril. 

Então, ele desceu, a família dele posou fora,  e eu posei na casa dele nesse dia 

três e no dia quatro passei para São Paulo na companhia dele com alguns outros amigos 

e fui para uma determinada casa em Ribeirão Pires. Um amigo pegou uma ambulância 

na COSIPA e baixou na Alexandre Martins no prédio em que eu morava e pôs a minha 

esposa e meus três filhos dentro e passou para São Paulo, já sabia que eu estava indo 

para a casa desta família em Ribeirão Pires através do Oswaldo e tal. 

E na noite do dia 4 já chegava nessa casa a sogra do rapaz, uma senhora aqui de 

Santos, e ao me ver caiu em prantos pedindo para que eu fosse para outro lugar, porque 

ela havia participado de uma reunião anterior, no dia anterior e um dos principais 

perseguidos segundo ela era eu.  

Em Ribeirão Pires, eu passei para a casa de outra pessoa dessa cidade, eu me 

reservo o direito de não revelar o nome embora ele continue vivo e não tivesse 

problema, e estávamos em um momento mais ou menos pacato, fui para a casa na noite 
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do dia 4, pelas horas eu não me lembro. Então ficamos no dia 5, no dia 6, na casa dele 

em sitiozinho lá em Ribeirão Pires.  

No dia sete foi invadida na Rua Pedro Junior, número 67, a casa da minha sogra, 

onde alguém teria telefonado dizendo que me vira entrar na casa com a minha esposa e 

não era eu, era o meu concunhado, e o rapaz compareceu no dia seguinte ao sítio dele lá 

em Ribeirão Pires, e me pediu, porque ele era repórter fotográfico e foi chamado para 

fazer a cobertura lá da coisa, e ele disse que teve muita dificuldade em presenciar o 

acontecido, e inclusive fotografar quando a perseguição era a mim eu estando na casa 

dele lá em Ribeirão Pires. 

Então, no dia seguinte ele compareceu ao sítio, contou esse episódio e aí a 

família voltou para Santos e eu dali passei através de uma Kombi fretada lá em uma 

determinada praça para Suzano, de Suzano para Guarulhos e de Guarulhos para uma 

casa no Jaçanã, de um familiar. 

É nesta casa que eu tive a oportunidade de assistir na televisão e ver o Adhemar 

de Barros mostrar a minha fotografia e dizer; “Este eu ainda trarei de presente para 

vocês”.  

Bom, depois os amigos aqui em Santos examinaram e por medidas de segurança 

eu não devia continuar em São Paulo, mas eu vivi até o dia 3 de maio em São Paulo 

inclusive pude ter saído algumas vezes dessa casa e os companheiros então dentre esses 

companheiros eu não posso negar, estava o Oswaldo Rodrigues Martins que tinha 

examinado inclusive a possibilidade de eu sair de São Paulo. 

Mas depois como a situação era muito difícil, eu mesmo decidi ir para fora de 

São Paulo como qualquer outro operário iria e tal e de forma mais segura. Eu tomei o 

trem da Central do Brasil na estação da zona norte de São Paulo no dia 3 de maio, 

amanheci o dia no Rio de Janeiro, posei no dia quatro em um hotel e no dia cinco entrei 

na embaixada do México, dia cinco de maio. 

Saí do país no dia 28 de maio de 1964 para o México, vivi 70 dias no México 

tendo a solidariedade do povo mexicano e do conselho central do sindicato Tcheco que 

haviam mandado recursos para o México em apoio a nove dirigentes sindicais que 
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estavam no México, dentre eles eu, o Barbosinha, o Roberto Pires Barbosa, o Oswaldo 

Pacheco e outros companheiros. 

Então ali no México vivia-se um clima bom em um aspecto de acolhida do país, 

difícil em outro aspecto político, porque havia vários grupos, havia os sindicalistas 

como eu disse, nove sindicalistas, uns um pouco mais ligados à corrente de esquerda, 

outros como eu em uma posição mais independente, porque não militava em nenhum 

partido político, havia o grupo dos marinheiros, o grupo do padre Alípio, o grupo do 

Julião, Francisco Julião e um grupo ligado ao próprio Brizola. 

E claro, todos nós, uns queriam voltar para o Brasil, mas não era possível e 

outros queriam ir para frente e para ir para frente teria que passar por Cuba. Então, havia 

certas disputas ali de quem é que iria primeiro para Cuba. Certo que foram alguns 

grupos e nós sindicalistas também fomos e ficamos alguns dias em Cuba e mais tarde 

quase todos nós passamos para a Tchecoslováquia via Canadá, Paris e Praga. 

Ficou em Cuba, me parece, de sindicalista, só o companheiro Aluísio Palhano o 

então presidente da Confederação Nacional Dos Bancários, a CONTEC, e que acabou 

vindo a participar de guerrilhas e tudo e mais tarde a voltar ao país foi assassinado.  

Aí, vivi sete meses e meio na Tchecoslováquia, os tchecos nos proporcionaram 

todo o apoio possível à permanência no país, entretanto afirmando-nos que não 

poderiam trazer as nossas famílias para o país em virtude de que muitos problemas 

haviam com as próprias famílias tchecas que eles não tinham conseguido resolver e de 

qualquer forma o nosso lugar era no Brasil e, enfim. 

Logo que fosse possível e nós quiséssemos voltar eles nos colocariam no Brasil 

e assim foi. Já no começo, ao final de janeiro e começo de fevereiro quem voltou 

primeiro foi o companheiro Alberto Pires Barbosa que entrou no país e mais tarde eu 

voltei. Praga, Paris, Dacar, Buenos Aires, Montevidéu.  

Chegamos a Buenos Aires exatamente em um dia em que a delegação do Santos 

Futebol Clube passava para ir para Santigo do Chile com um jogo de futebol. Naquele 

dia cancelara-se os voos da Panair do Brasil, não sei bem porque razão aqui no país 

foram cancelados por algum problema e ali no aeroporto ficou retido algum tempo.  
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Depois de certo tempo, eu segui viagem para Montevidéu. Ao chegar a 

Montevidéu dias antes havia entrado no país os companheiros Max da Costa Santos o 

então deputado federal pelo Rio de janeiro cassado e o companheiro Almino Afonso, 

ex-ministro e deputado federal também cassado e havia vamos dizer certa exigência no 

aeroporto, um pouco mais rigorosa.  

Talvez não em função disso, em função de qualquer coisa, o certo é que na hora 

em que eu vou passar na saída para entrar no país, eles examinam o meu passaporte e 

não me permitem entrar no Uruguai, e eu fico detido ali no aeroporto e eles permitem 

que eu fale com um dos dirigentes da CTC que é a Central dos Trabalhadores 

Uruguaios, não era bem CTU, era CTC não me lembro, mas a convenção dos 

trabalhadores, qualquer coisa assim. 

Eu consigo, e eles pedem que eu resista um pouco e eu tento resistir, mas dentro 

de meia hora mais ou menos eles mandam lá um caboclo bem avantajado e me obrigam 

a entrar no avião me mandando de volta para a Europa, em um avião da Lufthansa. 

Quando nesse pequeno período que eu fiquei em Buenos Aires eu não saí pela saída de 

trânsito.  

Eu por qualquer circunstância não sei atribuir a que entrei no país e eles me 

mandavam para outro portão e eu ia desembarcar em Montevidéu e eu tentei resistir 

mais uma meia hora ou quarenta minutos depois eles mandaram lá um homenzarrão e 

me colocou quase que na marra no avião devolvendo-me para Europa em um avião da 

Lufthansa. 

Eu, que anteriormente havia estado em Buenos Aires de passagem, não sei 

exatamente porquê, ao invés de desembarcar em trânsito e eu entrei ao país, e eles 

carimbaram o passaporte com a entrada provisória e mais tarde ao voltar de Montevidéu 

isso me foi tudo, porque já havia o carimbo no passaporte de entrada provisória e então 

eu não tive dificuldades para entrar no país. 

Era uma sexta-feira, passei o sábado, o domingo e na segunda-feira apresentei-

me na CGT e eles mediante a relação de companheiros sindicalistas brasileiros que 

estavam sendo perseguidos segundo me disseram, o meu nome constava entre estes e 

eles me acolheram prontamente e com muita solidariedade até. Nesses dias havia tido 
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aquela questão da volta do Peron à Argentina passando pelo Brasil e aqui o retiveram e 

mandaram de volta para a Europa. 

Os argentinos estavam assim bastante revoltados com o governo brasileiro do 

Castelo Branco e eu fui um dos beneficiados desse episódio. Recebi a solidariedade dos 

companheiros e depois de cerca de 20 dias eles me passaram para o Uruguai com 

documento feito por eles lá em Buenos Aires e eu no Uruguai vivi com os 

companheiros que estavam ali, o Almino Afonso, Max da Costa Santos, Brizola, o 

próprio presidente João Goulart. 

Foi nos dias em que aconteceu o acidente com a filha dele a Denise e eu cheguei 

a estar visitando-a no hospital quando conversei bastante com o então presidente João 

Goulart em Montevidéu na época e mais tarde entrei para o Brasil clandestinamente e 

entrei aqui em São Paulo dia 14 de abril de 1965. 

Aí, vivi na clandestinidade e mais tarde vim a ser condenado a oito anos de 

prisão e pude, naturalmente, chegar até a anistia, período dos quais vivi na Praia Grande 

trabalhando na construção civil, e naturalmente tendo os cuidados para não ser atingido 

pela “caça as bruxas” do então regime militar. 

Fomos reintegrados ao Sindicato em setembro de 1979 e daí tudo aconteceu da 

melhor forma possível. 

 

A SRA. CONCEIÇÃO – Vitelbino nós gostaríamos de agradecer com relação 

ao seu ótimo depoimento que está contribuindo muito com o nosso projeto e mais uma 

vez muito obrigada. 

 

O SR. VITELBINO FERREIRA DE SOUZA – Conceição não é você que tem 

que agradecer, quem tem que agradecer sou eu. Principalmente a você, a própria 

iniciativa, a nossa querida prefeita Telma que, sendo da origem que é, filha de um ex-

portuário, dirigente do Instituto de Aposentadoria e Pensão, que era o IAPI, o nosso 

saudoso Joãozinho do Instituto, ela realmente contribui para que possamos ter a história 
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viva como temos em outros materiais já de nossa região, Porto Vermelho, Sombra sobre 

Santos e outros trabalhos. 

Inclusive tem um específico do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos “Operários 

em Luta” e, assim, Santos contribui com mais um trabalho que virá com certeza 

enriquecer os trabalhos a nível estadual e a nível nacional quem sabe para projetar para 

futuros dirigentes sindicais um pouco da história do movimento operário não só da 

Baixada Santista, de São Paulo e do Brasil. 

O que eu acho que é necessário, é que a verdade seja conhecida por todos porque 

os dirigentes sindicais, os dirigentes populares são vilipendiados por parcela da 

imprensa que procura deturpar a luta dos trabalhadores e particularmente a luta do 

movimento sindical que nada mais é do que querer projetar para o Brasil um país livre, 

soberano e democrático. Muito obrigado a você.   

 

*      *      * 
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