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UAe r i PNI INFORMAÇÃO N° 042/SIS/EEAer/83 

I - Este 01 no dia 06 Jul 83, atendendo convite do Chefe 
da Segurança da Indústria Villares s/A, participou pela primeira 
vez da Reunião do Centro Comunitário de Segurança do Vale do Pa-
raíba, composta por elementos de segurança e informações de gran 
des Empresas da região, destacando-se entre elas: AVIBRAS S/A; 
CATERPILLAR S/A; CONFAB S/A; EMBRAER S/A; ENGESA S/A; RHODIA S/A; 
FORD S/A; ERICSON S/A; F.N.V. S/A; GENERAL MOTORS S/A; PETROBRAS 
S/A; JOHNSON S/A; KODAK S/A; PHILLIPS S/A; TELESP S/A; VILLARES 
S/A; VOLKSWAGEN s/A; EMBRAPE s/A e VIBASA S/A, além de várias U-
nidades do Exército, do Centro Técnico Aeroespacial e das Polí-
cias Militar, Civil e Federal, representadas pelos respectivos 
Chefes dos OIs. 

II - Na reunião foram tratados de vários assuntos, expos-
tos pelos Chefes de Segurança das Empresas, e dentre eles os se-
guintes : 

- VIBASA - deverá demitir aproximadamente 200 em 
pregados, de diversas profissões, em face da situação econômica , 
sugerindo o aproveitamento desses empregados nas empresas repre-
sentadas na oportunidade pelos chefes de segurança, presentes à 
Reunião; 

- PETROBRAS - os funcionários estavam articulando / 
para o dia 15 Jul 83, um movimento que denominaram como "DIA DE 
LUTA", provável inicio da greve geral; 

- ERICSON - existe previsão, para Set/83, de uma 
dispensa na ordem de aproximadamente 480 empregados; 

- TELESP - a) apesar de ser Empresa Estatal seus 

funcionários encontram-se em "estado de greve"; 
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- b) os presentes à Reunião foram alerta-
dos sobre o fato de que o Posto Bancário da TELESP, situado no Hos_ 
pitai da Beneficiência Portuguesa em São Paulo, sofreu um assalto 
no qual os ladrões estavam vestidos com uniformes daquela Empresa; 

- ENGESA - existe uma Comissão do Sindicato da Ca-
tegoria que funciona no horário do almoço, visando a sindicaliza-
ção daqueles que ainda não são sócios do mesmo. A fim de evitar 
problemas a Empresa concordou; 

- CONFAB — recentemente demitiu 318 empregados. Co 
mo medida de alcance social, além dos direitos legais que lhes ca-
biam, os demitidos receberam, ainda, dois meses de salários e a 
garantia de atendimento médico por três meses. Os atuais emprega-
dos da Empresa estão contribuindo com 1% de seus salários para um 
Fundo de Assistência aos seus colegas que foram demitidos; 

- FORD - a Unidade de Taubatê está admitindo 100 
empregados, devido a fabricação de seu novo automóvel "ESC0RD"; 

- EMBRAFE - atualmente está funcionando com força 
total, inclusive horas extras e nos domingos, todavia já sofreu 
pressões do Sindicato, que é contra a hora extra; 

- VOLKSWAGEN - o Representante da Empresa expôs os as-
suntos mais importantes, cuja agenda segue em anexo, em forma de 
"lembretes". 

III - A próxima Reunião está prevista para âs 09:00 horas do 
dia 03 Ago 83, na Empresa Mecânica Pesada S/A, em Taubaté-SP. -*-* 
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VENDAS DE JORNAIS DA IMPRENSA ALTERNATIVA HAS PORTARIAS VW 

-Hoo diao 8, 13, 15, 20, 22 3 27JUN83, olguno elementos estiveram vendendo 

exemplares de nO 121, 122, 123 e 12^ do jornal Tribuna da Luta Operária. Dentre 

eles foram identificados JOÃO BATISTA DA ROCHA LEMOS (da Comiseão de Moradores i 

do C e n t r é v i l l e / S a n t o Andrí e pertencente ao PC do B) e uma VERA DE TAL, tambím 

integrante do PC do B. 

Na~página 6 do exemplar nO 122 vendido dia 13JUN, consta una mataria intitula; 

da "CÍCQ PROVOCA DESEMPREGO MA VOLKS", abordando uma denúncia de um operário /! 

não identificado sobre os CÍrculo3 de Controle de'Qualidade da E-nprosa. 0 pro j 

ço do jornal foi majorado do C3 70,00 para CS 100,00. ' 

Apesar da pouca aceitação do jornal por parte dos funcionários, segundo JOÁO ! 
« / t , | 

BATISTA, não desistirão de vir semanalmente as portas da fabrica, pois, por, 

pouco que seja vendido ó o suficiente para divulgar e denunciar o que há de 

errado na W/, no Brasil e no Mundo. 

VE MD A DP- 3 ÔNUS NA FÁBRICA VW DO IPIRANGA (SP) 

-No dia l6JUÂ'33, UdIRACI DANTAS DE OLIVEIRA, colaborador do Sindicato dos Meta 

lúr-icos de São Paulo, esteve na portaria da VW-Fabrica II vendendo bônus (no 
movimento ' . o , ~ , 0\ r 

valor do CS 1.000,00) do . , Revolucionário 8 de Outubro (Mtí-5) aos funci 

onários da empresa.* Neste bônus existe a foto de CLÁUDIO CAMFCS, diretor pre-

sidente da Hora do Povo, Suplente a Deputado Federal pelo PMDB condenado pela 

Lei de Segurança Nacional. j 

Segundo consta, o MR-8 está tentando introduzir nas empresas ligadas ao Sindi j 

cato dos Metalúrgicos de São Paulo, a venda de bônus nos valores-de um, cin-

co e dez mil cruzeiros. Âtravús de UBIRACI DANTAS alguns funcionários VVJ es-

tão sendo convidados a ingressarem no MR-8 nas seguintes condições:-

á. Vender bônus; 

b. Vender jornais Kora do Povo; e 

c. Colaborar mensalmente com quantia não estipulada. 

•U3IRACI DANTAS DE OLIVEIRA, militante do MR-8, participou do debate sobre o 

desemprego realizado no dia 25ABR83 em São Paulo, no Sindicato dos Jornalis/-

" tas. • 

Em 1979 participou do 100 Congresso Metalúrgico do Brasil, realizado em roços 

dc Caldas/SP e em 1932 foi candidato a Deputado Estadual pelo TMD3 - nao sen-

do eleito. 

REUNIDO DOS ALUNOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA VW 

-No dia 17JUN83, aproximadamente 100 alunos estivernn reunidos na VW no perío-

do das 12:50 as 13:30 horas. CONFIDENCIAL' 
Sob o comando do NATAI. CA5SEMIR0, funcionário VIY o Suplente do Conselho. Fin/-

cal do Sindicato dos Metalúrgicos do SDCampo/Diadcma, os alunos roivindicavara 

«u.n »>fr>tivacno nos sotoroa. depois do concluircm os diveroos cursos. 
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.SfcHGTO MITfiniO, Roprooentante tloc Empregados dn VW, fez uso da palavra, so-

licitando aos alunos una participação maic ntiva no movimento sindical. Aler-

t o u n todos quo tinham direito a estágio dentro das respectivas funções, rep£ 

tindo que, caso fossem enviados à produção não açoitassem. 

Outros funcionários, integrantes do Sistema do Representação dc Empregados YI7 

também estiveram presentes a reunião. 

ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO BENSFICEUTE E CULTURAL ECS METALÚRGICOS DE SBCAMPO E 

DIADEMA (FU::sb DE GREVE) 

-Foi realizado no dia 17JUN, na sedo do Sindicato dos Metalúrgicos de SBCampo/ 

Diadema, no período das 19:5° às 21:^0 horas, com a presença de aproximadamen 

te 600 pessoas, o 22 Ciclo de Cinema com a exibição do filme 0UT0BR0:- OS 10 

DIAS QUE .ABALARAM 0 MUNDO". 

Filme Russo, do Diretor SERGEI EIASENSTEIM, narra os principais episódios. da 

Revolução Socialista na Rússia em 1.917» 

Houve preparação do local para evitar uma possível apreensao da fita por par-

/ t e do Departamento do Censura da Folícia Federal, haja vista ser a mesma- cen-

surada e a única cópia existente no Brasil, segundo os organizadores do even-

to. As escadas de acesso à cabine de projeção foram bloqueadas, o elevador / 

desligado e vários elementos postaram-se nas imediações da cabine de projeção. 

Na entrada da sala foi vendido por JOSÉ ARCAMJO DE ARAÚJO - presidente do Fua 

do de Greve - vinho quente, quentão, pipoca e chocolate, com a finalidade de 

arrecadar fundos. 

JOSÍ ALBERTO UREIHATTI (TIN UR3INATTI), Coordenador do Grupo de Teatro Forja, 

foi quem dirigiu os trabalhos, estando entre os presentes a Diretoria do Sin-

. dicato dos Metalúrgicos de SBCampo/Diadema, DJALMA DE SOUZA BOM (Deputado Fe-

' deral pelo FT), JOÃO BATISTA DAROCHA LEMOS e JANUÁRIO FERNANDES DA SILVA (In-

tegranto da Comissão da Ford). 

ASSEMBLÉIA DOS MUTUÁRIOS DO B.N.il. DE SBCAMPO 

-Foi realizada no dia 19JUM, no Faço Municipal do SBCampo (Praça Samuel Sabati 

ni), no período das 10:^5 As 12:15 horas, com a presença de aproximadamente. 

3.500 pessoas. 

Vários oradores usaram da palavra, dentre os quais destacaram-so:-

.VICENTE PAULO DA SILVA (VICENTINKO), vico-presidento do Sindicato 

dos Metalúrgicos de SBCampo/Diadema; 

,LUIS INÁCIO DA SILVA (LULA), Presidente Nacional do PT; 

.DOM CLÁUDIO 1IUMMES, Bispo da Diocese do Santo Andro; e 

.ROJERTO TEIXEIRA, Fresidcnto da OAB - Seção SBCampo. 

Do mnnoira geral 03 oradores criticaram o aumento "oxorbitanto do 130/í nao 



prostnçõeo da casa própria o a falta do vcrconha do governo brasileiro, / 

principalmente do Prosidento Figueiredo e do Ministro do Interior Mário An-

droazza. 

Por ocasião do cou pronunciamento, LULA afirmou quo a única maneira dos mutuá 

rios acabarem- com ecoa pouca vergonha do governo t o nao pagaron maio as 

prestações do BIÍH o manterem-oo unidos. 

Duas orientações foroa dadas aos mutuários:-

a. Jurídica - conforme o Presidente da OAB, Seção SBCampo, os. mutuá/-
ti . # 

. rios isolada Ou coletivamente podem entrar com uma Ação Declarato 

ria na Justiça" solicitando o índice corroto do-aumento nas prcstji 
— ' , f 

ções. Enquanto a sentença nao for julgada, sera determinado um ín-

dice provisório para reajuste.das prestações, que serão pagas en 

• juízo» 

b. Política - de acordo cora a opinião dos organizadores do ato os nu-

tuários não devem pa>:art mudar ou er. t regar. Alem disso devem uni/-

rem-se cada vez mais e procurar derrubar o Sistema Financeiro da 

Habitação e o Ministro Andreazza. 

/llotou-se que o público presente, na maioria, era composto de pessoas de nível 

elevado, haja vista o comportamento durante os pronunciamentos. 

Foi pedido aos mesmos para que retirassem imediatamente todo o saldo das ' ca-

dernetas de poupança, a fim de evitar que o governo venha adotar alguma medi-

ca contra os depositantes com a finalidade de sustentar o sistema por mais al 

gum tempo. Uma dessas medidas seria o congelamento das cadernetas de poupança 

Uo momento foram aprovadas duas decisões, por parte de todos os presentes:-

a. Concordar com a pauta de reivindicações composta de 1** itens, que 

a comissão deveria levar à Brasília; 

b. Comparecer a assembléia geral dos mutuários da Grande São Pau-

lo, dia 26JUU (domingo) às 1^:00 horas, na sede escola do Sindica-

. to dos Metalúrgicos de São Paulo, à Rua Galvão Dueno nQ 730 - 1A/-

berdade/SP, onde foram tomadas as decisões finais contra o aumento 

das prestações, que vigorarão a partir do dia 1^JUL33» 
— * * 

Ao final da assembléia, a Comissão escolhida dentre os mutuários nos diversoc 

núcleos residenciais da região, foi acompanhada até o ônibus que os levariam 

à Brasília (Placa Nw-5337 - Turismo Icaraí S/A.), onde deveriam se reunir com 

a Comissão dos Mutuários da Capital e outra do Intorior, para fazer entrega 
0 % 

da pauta de reivindicações aprovada na assembléia ao Ministro do Interior, as 

15:00 horas do dia 2OJUN83. 

Foi bastante significativo o apoio dado pelo PT, através do diversos Vcreado-

reG e Doputados; do Sindicato dos Metalúrgicos de SDCampo/Diadena que, além 

dc tor distribuido um pequeno cartas para ser colocado na parte interna dos 

. . CONFIDENCIAL ' , 



voículoo com ou seguintes dizcrcs:-
B 
li NÃO 
II 

• cedeu uma das 'calão cm oua cede onde a Comissão doa Mutuários de SBCampo fará 

reuniões todas às terças-feiras. 

Q&V ATIVIDADES PA C O E S Ã O DE DEGEMPREGADOS DE SECAMPO 

-:ÍO dia 17JUN, por ocasião das diversas reuniões previstas para a sede do Sin-

dicato dos Metalúrgicos de SBCampo/Diadema, foi distribuído.um folheto intitu 

lado "TRABALHADORES DESEMPREGADOS", da Comissão de Desempregados dc SBCampo. 

0 folheto convocava todos os desempregados e entidades da região para ccr.paro-

cerem a uma reunião realizada dia 2**JIíK85 no Salão Nobre da Câmara Municipal 

de SBCampo. 

Compareceram aproximadamente 150 pessoas com a finalidade dq traçar planos pa-

ra a grande concentração do dia l 6 J U L o 3 (seguida de acampamento). 

A DJALMA DE SOUZA BOM apresentou algumas sugestões aos' desempregados ccmo:- Nao 

pagar água; não pagar luz; não pagar passagens de ônibus ' e Não pagar impostos 

(casa própria). 

Na ocasião foi constatada a presença dc políticos do Partido dos Trabalhadores* 

RAIMUNDO 3APÜJOSA da Comissão dos Desempregados, alóm do Monsenhor LUIZ CARLOS 

PAVASIO oue representou D. .CLÁUDIO HUMJ-Î S. 
^TTVTD^FS DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SBCAMPO E DIADEMA ^ . 

- -IV CONGRESSO DOS METALÚRGICOS DE SBCAMPO/DIADEMA 

Será r e a l i z a d o n a UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA (UEIMEP) nos d i a s 1,2, 

3, 9 e 10 de julho de I.9S3. 

Atualmente os.organizadores do Congresso estão realizando reuniões preparató-

rias para escolha dos delegados que irão debater o seguinte temario:-

^ Situação geral dos trabalhadores no Brasil hojo; 
w 

.Plano de açao da categoria e 

.Movimento Sindical Nacional - CONCLAT/CDT. 

A Comissão Organizadora composta por OSVALDO MARTINES 3ARGAS, HUMBERTO APARE-

CIDO DOMINGUES e PAULO TARCISO 0KAM0T0 selecionou as inscrições 

dos- que se enceçffiraa no dia aAjUNS} seguindo çs seguintes critérios:-
a. Deverão pertencer às Comissões dc Fábricas, comprometidas com o 

Sindicato; 

' b . Membros de Comissões Internas de Prevenção dc Acidentes (CIPAs) e -

leitos com apoio do Sindicato; 

c. 10 desempregados da Comissão do Dosenpregados; 

d. 10 aposentados escolhidos cm reunião no Sindicato; o 

o. Dclogados por empresas a caberJ-



no DE TRABALHADORES 

empresas com ato 100 

empresas de 101 a 300 

empresas dc 301 a 500 

empresas do 501 a 1000 

empresas de 1001 a 3000 

BRASTEMP 

MERCEDES BENZ 

FORD 

VOLKSWAGEN * 

NO DE DELEGADOS FOR EKPRKSAS 

1 mais 1 suplento 

2 mais 1 suplento 

3 mais 1 Guplentc 

5 mais 1 GUplente 

8 mais 2 suplentes 

10 mais 2 suplentes 

30 mais 6 suplentes 

hO mais 8 suplentes 

CO mais 12 sunlentes 

Dia 21JUN33, foi realizada uma reunião com funcionários VW convidados pelos 

organizadores dentre os quais destacam-se:-

.CUSTÓDIO JOSÉ SOARES 

.SÉRGIO ELEUTÉRIO e 

.GEOVALDO GOMES DOS SANTOS 

Estiveram presentes entre outros:-

,'josè HENRIQUE MENDES, funcionário da Saab-Scania 

".ANTONIO FERNANDES MARTINS, funcionário da Brastemp e 

.JOSE ARCANJO DE ARAÚJO, integrante da Comissão de Fabrica da Ford e 

presidente do Fundo de Greve de S3Campo. 

Na ocasião foi verificada a' presença de uma Brasília branca, ano 75, Placas 

MN-6101 do Santo André, cujo ocupante vestindo camiseta av.arela do IV Congres-

so esteve por"alguns minutos dentro da sala de reuniõec retirando-se antes do 

início da mesma. Posteriormente foi constatado que o proprietário do veículo 

é FERNANDO FRANCO DE OLIVEIRA - residente na Av. Varsóvia nC '<86 - Utinga/San 
4 

to André. 

E® - - 22JUN, foi distribuido um panfleto convocando os funcionários da eaprc 

sa a participarem da reunião do dia 23JUNS3 as 17:30 horao na sede do Sindi. 

cato, ' ^ . ___ . 

ATIVIDADES DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) EM SBCAMPO 

-No diu 17JUNS3 foram distribuídos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de 

SDCampo/Diadema panfletos intitulado "COMPANHEIROS TRABALHADORES*' c subscrito 

por EXPEDITO SOARES BATISTA (Deputado Estadual do PT) no qual o parlamentar 

tenta justificar seu trabalho na Assembléia Legislativa. 

Dentre outras coisas, denunciou (com base cm documentos da Pastoral da Torra) 

as "arbitrariedades ocorridas na Fazenda Valo do Rio Cristalino da VW, no Ta-

ra, que mantém scU3 empregados cm regime de escravidão". 

No dia 22JUN, EXPEDITO SOARES esteve na Tortaria de Pedestres da 

VW distribuindo o mesmo panfleto aos funcionarioa da eepresa. 
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Z^áío- 2VJUN83, alguns componentes da Representação do Empj <• ^os da V'.V à: c-

. fnnrinnnrinn o excmolar nO 3 do "Jornal da Comi .< ão" - Edição 
trlbuir.-m aoo funeionanoa o exemplar ; ^ JiíA. ^> f %fiO 

-dc3unh0/85- CONFIDENCIAL, 
ASSEMBLÉIA ESTADUAL DOS TRABALHADORES PAULISTAS 

-Realizou-se no dia 25JUN83, no Centro Social do Sindicato dos Bancários em são j 

Paulo (SP), a ASSEMBLÉIA DOS TRABALHADORES PAULISTAS contando com a presença 

do aproximadamente 2000 pessoas. 
• 

Ao propostas aprovadas foram:-

1. Criação de uma palavra de ordem quanto a greve geral; 

2. Total apoio aos estudantes o entidades estudantis para acabar com o 

" ' reajusto de 55% nas escolas; 

3, Não aceitar o próximo aumento das tarifas de ônibus pois os empresári 

os prometeram aumentar o quadro de empregados e isto nao ocorreu; 

U. Os sindicatos devem mobilizar sua3 categorias para apoiar a assemblei 

a dos desempregados; 

5. Estado de Greve entre todos os trabalhadores a partir daquela data 

(25JÜII83). 

Foram a c r e s c e n t a d a s as seguintes palavras de ordem:-
/ 

a. Hão pagamento da dívida externa; 

b . Eleições diretas em todos os niveis e . v 

c. Convocação da Assembléia Constituinte Nacional. 

li. 100 CONGRESSO ESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNI-

CAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DE SÃO WiüLO 

-No período de 20 a 2*fJUN83 foi realizado na Colonia de Férias do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo, na Praia Grande, o 100 Congresso Estadual do 

Metalúrgicos que contou com a participaçao de ^20 delegados. 

Nas discussões sobre o Desemprego, Salário e Previdência Social, os metalúr-

gicos mencionaram que pretendem lutar pela criação de um salário desemprego 

a ser financiado por multas às empresas sobre cada dispensa; cotas de loteri 

as; 20/j da arrecadação d3 contribuição sindical; parcela do FINSOCIAL o uma 

percentagem do faturamento das empresas. 

Sobre Ação Sindical foi feito uma relato histórico do movimento de 1930; au-

tonomia sindical e o desenvolvimento capitalista; negociação coletiva e o di 

reito a greve. 

Ao falar sobre o Sindicato foi votado por unanimidade a unificaçao dos datas 

bases para o acordo dos metalúrgicos paulistas. Atualmente as negociações da 

categoria são realizadas em diferentes épocas a saber:-

1. Capital, Osasco e Guarulhos - 10 Novembro 

2. ABCD e Interior - 1 Q Abril CONFIDENCIAL 
0 encerramento do Congresso foi realizado no dia 2i4JUM83 com a aprovaçao pe-

lo plenário do documento final - resoluções elaborada pela Assessoria Jundi 

ca e Técnica, que servirá de base para o CONGRESSO MACIC-IJAL DOS METALÚRGICO: 

•previsto paro o período de 01 a O5AGO83, na Praia Grande. 



CONFIDENCIAL , * 
12. GRr.r.: n O S P E I R O L E I R Q S DA REFINARIA DO PLANALTO - REPLAN 

-Em a s s e m b l é i a permanente realizada pelos petroleiros da Refinaria do Planalto -

REPLAN, foi decidida a paralisação da categoria nesta manhã (06.07.83). Os «noti 

vos da'paralisação são a revogação da lei que reduz os gastos com pessoal das 

tatais, decretos nO 2 0 3 6 / 2 0 1 2 , Estabilidade no emprego e a demissão de tres 
CO 

ministros. 

A p a r a l i s a ç ã o afetará 1 / 3 da Refinaria de Petróleo, o que refletirá principal/-

mente no abastecimento do gás de cozinha (GLP). 

A proposta é de ninguém ir trabalhar a não ser os serviços essenciais. 0 pesso-

al da manutenção será deslocado para o setor a ser paralisado para dar apoio ao 

pessoal de operação (paralisação em segurança). 

Três reuniões da categoria estavam previstas para ontem (05-07.83), a saber: -

-17;00hs, Largo do Rosário - Campinas. Motivo:- esclarecer a opinião públi 

ca. 

-l8:00hs, pessoal a d m i n i s t r a t i v o d a REPLAN. Local:- S i n dicato dos Bancári-

) os - Campinas. 

20:30hs, pessoal de turno da REPLAN, mesmo local do pessoal administrativo 

1 3 # DEFLAGRAÇÃO DE UMA GREVE EM SOLIDARIEDADE AOS PETROLEIROS DA REFINARIA DO PLANAI 

TO - REPLAN v 

-Atendendo um pedido de seu ex-dirigente, LUIZ INÁCIO DA SILVA (LULA) os metalúr 

gicos reunidos por ocasião do IV CONGRESSO DOS METALÚRGICOS, decidiram deflagar 

uma greve em s o l i d a r i e d a d e aos petroleiros da Refinaria do Planalto - REPLAN, 

de Paulínea, na data de hoje (O6.O7.83). 0 motivo, em princípio, seria a retri-

buição do apoio prestado a classe anteriormente pelos petroleiros. Existe tam-

bém a insatisfação dos metalúrgicos contra as medidas do governo em geral (De-

cretos 2036/2012, BNH, etc.). 

-No dia 03.07.83, por volta das 19:30 horas, os delegados que participaram dc 

IV Congresso, em Piracicaba, organizaram uma passeata composta por dez (10) oni 

bus e diversos veículos particulares tendo a frente um veículo oficial do Depu-

tado EXPEDITO SOARES BATISTA com destino a Campinas. 

Ao chegar em frente ao Sindicato dos Petroleiros de Campinas foram recebidos 

por JACOB BITTAR e empunhando faixas de protesto contra a política economica d« 

governo gritavam o seguinte slogan:- "GREVE GERAL, DERRUBA GENERAL*'. 

Em seguida retornaram à SBCampo com a seguinte orientação:-

-Divulgar a proposta aprovada no Congresso aos demais metalúrgicos. 

-Panfletar as montadoras. 

-No dia 0^.07 e na data de ontem (05.07.83), foi verificado diversos panfletos 

no interior da Vff/SBCampo com os seguintes dizeres:-

-"Estamos em Estado de Greve - Contra os pacotes - 06.07.83 • 

» " " " - Fora FMI. 



/ 
CONFIDENC \ L ^ 

' ."F.fitnoos em Eotado de Alerto - Oreve dos P e t r o l e i r o s C o n t r a o Paeote 
r II 

Governo - 06.07*83 . 

-Etc. 

lKt co:-; ômztí. 

. -K/JIOEL JOAQUIM GUIMARÃES . - Guarda . 

• rai - Francisco Joaquim Guimnrãoe 

Mãe - Olinda Maria Guimarães 

R G - 8.515.953 

Código de dispensa:- 0'i. 8 3 .10/11 

-ANTONIO NASCIMENTO ALVES DA SILVA - Confcrente Material 

Pai - Ramiro Alves da Silva 

Mãe - Clementina /aves da Silva 

R G - 12.73*+. 1^7 

Código de dispensa:- O G . 8 3 . i 2 

| -JOÃO ALVES SAMPAIO FILHO - Guarda 

Pai - Alves Sampaio 

Mãe - Ildete Sampaio 

R G - 10.20^.2^+2 

código de dispensa:- 0 6 . 8 3 . 1 0 / 1 1 

- J Â I R FERREIRA ' - Guarda 

Pai - incógnito 

Mãe - Osvaldina' Ferreira 

• R G - 15.395.713 

Código de dispensa:- 06.83.10/11 

0 DESTINATÁRIO É RESPONSÁVEL 

PELA MANUTENÇÃO DO SIGILO DÊSTE 

DOCUMENTO (ART. 12, DEC. N.e 79.099/77, 

R E G U L A M E N T O PARA S A L V A G U A R D A DE 

ASSUNTOS S1G1L0S05). 


