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Delegado de Polícia, acompanhado de três praças, e o Cap Ex ANTONIO

LUCHESI (vide fls 1,2,15,16 e anexo 58 ao depoimento deAWILTON DE A

_RAUJO MEIRA),

sé perfeitamente. valido, pelo seu comportamente anterior é pelo fa

to de WILTON exigir, de modo violento, que fôsse condgz1do a VOLTA /

REDONDA, admitir-se que, devido a ter temado conhecimento da situa-

ção leínante, desejasse incorporar-se ao grupo de agitadores que 0-/

peraram na arca do Sindicate e na CSN, na oc351ae da Revoluçao. Por

ter sido preso como desordelron escavdou de %er enquadrado como os de

mais agitadores,

"3a e ELEIÇÃO PARA O SINDICATO DOS METALÚRGICOS. alae

rial Elétrice de VoltaRedonda, Barra Mansa, Barra do Piraí e Resen
de, pela primeira-vez, em 1966, sendo derrotado. 2

Retornou, como candidato, em 1968, tornando-se . a causa de obstá
culos à realização de eleições normais, nesse ano, tendo sido impug-
nada a sua candidatura,

Sua lmpugnaçao se prendeu ao fato de ser considerado elemento da

alta porlculosndade, importando sua elelçao e posso, fatalmente, no .

comprometlmcnto da harmonia ex1stente entre as emprêsas e os que,de.

forma direta eu indireta, estão ligados ao SINDICATO DOS METALÚRGI-/

COS, Sua personalidade e suas ligações implicam em sério periso pa-

ra a paz social na área, particularmente em Volta Redonda,

Em 22/3/68, realizaram-se eleições para a diretoria do Slndlcauo,.
. não conseguindo, qualquer das quatro chapas inscritas, a maioria ab-

_ sSoluta prevista na Lei, Dias, antes daeleição, o então Delegado Re../
gional do Trabalho de Estado de Rio impugneu a candidatura de WILTON
DE ARAUJO MEIRA c#ÍSWARD FERRBIRACOUTINHOnotificando sua decisão / ª

" . ao Sindicato». .

Inconformados,WILTON e ISNARD impetraram mandadode segurança,peran
: .- te o MI Dr Juiz "ederal, tendo. lhes sido concedida a competente limi
"nar, de vez que alegaram não lhes ter sido dado, para sua defesa, 6/

. | prazo de cinco dias previsto em lei (fls 3 e lp. do depOlmcnto de. WII-
. TON DBE ARAUJO MEIRA),

A chanaazul, encabeçada per WILTON MEIRA, apesar de mais votada,
_ não obteve a maioria absoluta como vimos, razão por que foimarcada"
nova eleição para e dia 29/33/68,

. Assim, em 29, em segundo escrutlnlo, a chapa azul. obteve a maioriaabsoluta, que a elegia para a diretoria do Sindicato,
Em S/u/68 ; Ohn Dr Júlz Federal julgou o mandado de segurança im-

*o Rane .e

 

 
WILTON DE ARAUJO MEIRA fel candidato à Presidência do Sindlcato /'

" dos Trabalhadores nas Industrlgs Metalurgicas, Mecânicas e de Mate.
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<1hpetrado , cassando a lininar concedida e anulando o pleito, por julgãe .
cit lo civado de vício lnsanavel, bem como assegurando aos impugnados o às.

! reito à defesa no prazo de cince dias (vide anexo no 59 do depºimento/ á
de WlLton de Araujo Meira),

Como a decisão foi contra ato do Delegado Reglonal do Trabalhº, 2u0-
toridade pública que apresenteu a impugnação, o Juiz recorreu "ex—ofl

85 cio", comoera de sua obrigação fazer, para o egrégio TRIBÉVAL o
"- _DR RECURSOS, . x vr, 1a .

, WILTON MEIRA, tambem,recerreu contra a sentença do Julk pºlo fato
de já ter sido elelto

_ Face à nulidade do pleito, em decisão de prlmeira instanc1a, ainda
">;:' N não trensitada em Julgado, e como términasse e mandato da- diretoria do
lê; J'.Slnd1cato então em exercício, o Sr Ministro do. Trabalho, em Portaria/

VP S designou uma Junta Governativa para o Slndicato, dando-lhe o prazo de
a “ª. 60 dias para a realização de novas clelçocs, contrariando instruçoeo à

de outra Portaria mlnisterial, que prevê oprazo de90 dias para Esses j
casos, I L ser : . (f "a]

Dev1doa solic1taçao de Presidente da Junta Governativa, Sr ORLANDO |
ALVISI, alegando que o tempo disponível paraa realização das novas e-
leiçoes, não era suficiente para preencher os Peguisitos legis, como/

' prazos para inscrições, impugnações, eleições e apuraçao, o Exmo Sr Mi
nistro do Trabªlho baixou portaria prerrogandeo, por mais 115 dlas, o //
"prazo anteriormente estipulado, |

Nesse interim, WILTON METRA , acompanhado do Deputado Feaeral JORGº
SAID CURY, foi recebido em BRASILIA pelo Sr Ministro do Trabalho e de[B ba lá voltou aflrmando que teria o apºlo daquela autoridade para o seu / .

_O caso.

. , Colaborarem nas prov1dºnc1as, para que fossem anuladas as impugna
çocspor meio de "pressões políticas! sobre o Delegado Regional do,Trabalho e o Departamento de Pollcla Política e Social, os deoubºaos JOR-ossai> CELSOeARIO

*_—

KA

«

"PODOTQ O contato com o Sr MinistroTªíestºoelec1do, através doaeoutado JORGE CURY, como consta anteriormente e da cooperação dos deputados AFONSO C3LSO e EDEE210, Este já cassado (vide fls 1,5,17 e 18 do depoimento de Wilton de Arauío Meira;fls,5,6 e 7 do depoimento de Genival Luiz da Silva; fls 3,!! e 5 do depoi. mento de Isnard Ferreira Coutinho; e
SE FONSECA DE OLIVEIRA ),

Na entrevista com o Sr Minlstro,

 

fls 8,9 e 19 do depoimento de JES

ficou assentado que, da Junta Go.,Vernatlva, também participaria um representante de cada. chapa (fls. 33e h e 5 do depoimento de Genival Luiz da Silva, em anexo);
. Nesta Perspectiva, o General ALFREDO AMERICO DA SILVA presidente /da CSNacompanhado doDiretor do Pessoal eServiços Soci ais, Dr JORGa
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" | Fls no |;

DA - SILVA MAFRA FILHO,'ãglicítarmqrgudiência ao Sr_Ministro doTraba-

lho, a quem cntrººaran cõoªa dos ãocumºnfos,'j Hllªgºãmªg_2ngªâgu

_ bre a nºllculoSWdadºde UILTON MEIRA e IS9NARD COUTINHO, fazendo ver aCeocossol oeo7a.IaSaaaIarama 
-|! , incoveniência das eleições, antes de decidido o Julgamºnto do mandaaoy_

'de segurança, a

- O Sr Ministro declarou conhecer as informações, que iria prorrogar

_oprazo de intervenção e só determinaria das eleições/

quando o Tribunal julgasse o feito, Ainda na presença daquelas duas /

autoridades, deu instruções nesse sentido ao diretor do PNT,

Ne entanto, o Sr Ministro mahtege a Portaria e determinou que as /

eleições se realizassem no dia 18 de julho, Enviou ainda telegrama ao
Delegado Regional do Trabalho do Estado do Rio, em caráter oficial ,de

terminando a efetivação das eleições no dia 18 e que acuela autoridade

nãoaceitasse Quaisquer impugnações aos elementos da chapa 34h:2//
qual já era a única a concorrer ao pleito.

A composição da Junta, dela paru1c1púndo GENIVAL LUIZ DA SILVA , c0-
. - "me. representante da chapa azul, além de outros representantes de cun/

tras cha pas, não foi aceita pelo pr931dente da Junta, indicado pelo /
_DRT/RJ, .

a 0 Sr Mlnlstro, face à regelçao do pre51dente da Junta e ainda à /
& 207 'proorla d031stºnc1a do representante da chapa azul, GENIVAL LUIZ DA -
. SILVA; indicado por WILTON MEIRA, passou, ao prinmeire, telegrama, la
EAT ' mentando já haver assinado a Portaria respectiva e desejando ver em./

F possada a neva diretoria"escolhida vontade soberana trabalhadores sin
dicalizados"(anexo no62 ao;depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA),

---Pr&ocupados - os integrantes da chapa avul, com a possibilidade do /
TFR julgar e mandado de segurança, por eles impetrado, e nessa oportu
nidade serem novamente seus nomes impugnados, resolveram, a censelho/

'e.']ª do deputado JORGE SAID CURY, íhzer requerimento solicitando aquele Tr%
37 _bunàl á:retirada do refºrldo manaado de-segurança, .

Nesse meio tempo, foi aorovada, pela Comissão de Justiça da Câmara
" de Deputados, uma emenda, de autoria do Deputado Federal MARIO COVvAS,

,. Naqual candidatos a pleitos sindicais não poderiam ser impugnados //
, por ideologia (fls 7 e 18 do depoimento de Wilton de Araujo Meira);

' Em 16/7/68, um associado do, Sindicato, possívelmente interessado /em concorrer, impetrou mandado de Sesurança, perante o STF, contra aPertaria do Sr Ministro do Trabalho, pedindo liminar que Suspendesse
a eleição no dia 18, até selução do outro mandado pelo mesmo Tribunal' (vide anexo no 60 do depoimento de Wilton de Araujo Meira),

A Junta funClonou durante mais 115 dias, além dos 60 dias pªevístos,
em consequenCla de nova portaria mínlsterlal.

Por fim, em 2/8/68, acabaram por se realizar as eleições com chapa
unica, sendo eleitos UILLON DE ARAUJO MEIRA ISNARD FERREIRA COUTINHO
e GENIVAL LUIZ DA SILVA, ! |*
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u-- tanto, precisam agitar e ser instrumentos conscientes eu, na melhor/

    

 

    

  

            

    

 

    

           

  

  

  

     

Fls hº 59

Em 10/8/68, a chapa azul tomou posse e já no dia 11, dia seguinte, / ª

elementos do Sindicato, não credenciados, participamm da Vi CONVEN- -, |

ão pos TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECANICAS E DB MA -

TERIAL ELÉTRICO NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E GUANABARA (vido-fls/ #

8,18 e 19 do depoimento de Wilton de Araujo Meira; fls 7,11,12 do de |

poimªnto de Isnard .Ferreira Coutinho; e fls 8 do dep01Wªnto de Geni-

val Luiz da Silva)., - " o i

. As eleições têm tido aspecto puramente político e não sindical.A-

:'pôs a Revolução de 611, as votações primam pelo objetivo de atingir /

r_ímais ao Goyvêrno. O candidato oposicionista, identificado como tal , é/

": aquele que vence, As lideranças proscritas continuam atuando, 7 |

O que dita a posição dos trabalhadores são as suas reivindicações,

tprincípalmente, salariais, Quem agita sua bandeira, consegue apóio /

- e irá lidérar. " Rie tu c s ] - -

O problema salarial, escapando à alçadà dos órgãos sindicais e das

próprias emprêsas,nconstitui-se em protesto contra o Govêrnº, eu mes . |

' lhor, contra a CSN, que é a emprêsa governamental, O antagonismo "

ticas e resistências deslocam-se contra o Poder PúÚblice e se tradu-/

zem nas votaçoes dadas a candidatos, encarados como opositores ao Go

vêrno e à Revolução, : i . .

WILTON DE ARAÚJO MEIRA, na ocasião das eleições, encarnava a bane O

deira das eposições coligadas (comunistas, agitadores de toda a ordem,

  

aventureiros políticos, saud0515935, etc) contra a ordem instituida/

pela Revoiuçao. mis co - :
WILTON e seus companhelros de chapa, notadamente ISNARD e GENIVAL,

: agem polltlcamente e já tEntaram, os dois primeiros, candidatar-se a -

vereador na legenda do MDB, não e conseguindo devido a'íntervençao do

Promotor Público e, ainda, ao receio de terem seus direitos políticos
, .Suspensos, Recentemente, WILTON pretendia tornar-se cándidato a vice-
“'prefeíto, fato anunciado até em jornal de VOLTA REDONDA, A questão /
". sindical, para bles, é o trampolim para as eleições políticas, O Sin-
:f dicato poderá ser a tribuna de suas candidaturas vindouras e, para /

 

hipobese, inconscientes dos subversivos, dos demagogos e amb1c1osos,
"que foram banidos pela Revoluçao e tentam ressurgir com espírito re-
 vanchista (vide fls 15 do depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA; fls 1,

__ 2,3,11 do depoimento de ISNARD FERREIRA COULIH“O' e fls 16, 27 do dª
| poimento de WILTON DE ARAUJO MEIRA),

III - CONGREGAÇÃO DOS SINDICATOS,

Depois de empossado na presidência do Sindicato e por oca51aó da
"realização de VI CONGRESSO NACIONAL DE MVTALJRGICOS, em BLUMENAU-SC,
. nos dias l;, 5, 6 e 7 de setembro de 1968, WILTON DE ARAUJO MIRA ende
reçoia pedido ao Diretor de Pessoal da CSN, para que cinco trabalha-

2 dpres? delegados representantes da entidade, tivessem suas faltas a-
”S)-:win—

f o,
fá " "**é *],“) Los ma
3
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bonadas, em consequencia de sua participação naquele CONGRESSO. Esses
delegados nÃo estavam também credenciados, por não terem sido eleitos
em assembléia geral do Sindicato para Esse fim; foram apenas indica./
dos e nomeados pelo Presidente WILTON DE ARAUJO MEIRA (vide anexo no / $
61. do depoimento de Wilton de fraujo Meira), " f

Por se tratar de reunlaoilegal e congldcrada subvcr51va. o Dire" 'eamErmotetoapenasmo 
tor de Pessoal não concorçou no abono do ponuo (Vlaeanexo no 62 do a
depoimento de Wilton de Araujo Melra). | | ' É

WILTON MEIRA, por telefone , ameaçou o Diretor de Pessoal de quei- -
de , _1' xar-se ao hlnlstcrlo do. Trabalho das dlflculaaaes que lhecestavam sen |

" ' do criadas (vide fls 9 do depoimento de Wilton de ArauJo Melra, fls / [
. 10 do depoimento de Genival Inyiz da Silva), ' ea 2 t
I Os empregados compareceram ao VI CONGRESSO e foram punidos com sus

2 fl_ 1h pensao por cinco dias, desde que não pudessem Justlflcar sua ausência
a -. " ao trabalho, . 0 é Ee: a | o ao [
- Pela RÁDIO SUL FLUMINENSE, de Barra Mansa, Programa A VOZ DO META.

: > LÚRGICO Wilton Meira ameaçou ir ao Ministro que, segundo dizia,lhe /
|. carla todo o apºlo, a.fim de que as punições fossem felevaáas; As pues o

: -nições foram mantidas, " O .. f. e do ce o fa]
ao Com relação ao assunto, vale recordar a nota publlcada pelo jornal

l_f 5'---; 0 GLOBO de 21 Ago 68 (vide anexo no 63 do depoâmento de Wilton de A-
1 Fara .rauJo helra) SoOD e tÍtulo REPETE-SE OSTENSIVANMENTE A ATUAÇÃO DO

E DO PUA; na qual são transcritas as dec7araçoes, manifestos, resolu
”r1_ ções, etc dos encontros inter-sindicais ocorridos no Pals, começando

__FN__ com_o seguinte treche: ""Os setores de lniormaçoºs de-Govêrno estão de 7
© É;) "posse de documentos que comprevam a rearulcuWaçao nos meios $índicais, -

W

l
1
w
1

+

" dos erganismos llegals existentes antes da Revoluçao de 19611, que a- 2/ "M a
E

11.': -tuavem como instrumentos da pressão polltlca, preocupando-se mais com
': . : a radicalização dos temas ideológicos do-que com. as de.

21, cunho trabalhista, pois e quê tinham em mira era o desmantelamente /
- da economia nacional, a institucienalização do caos, objetivando a /.
comunlzaçao do País", Seguem-se es exemplos do que foi dito, culmi-/
"nando com a então recente reunião inter-sindical em São Paulo, de /

RÉ:

C

coa l so metalurc1cos, graL1cos, texteis e bancarlos, cujas resoluções , com
te >' vistas ao Congresso Naci onal, programadas para realizar-se em BLUE.R$ o 3 NAU, são a mais cabal demonstração de atividade ilegal e subversiva,

Notícias a respeito também houve nos jornais CORREIO DA MANHÃ e ÚLTI :"MA HORA, ambos de 20 Ag© 68, . .. 4a
De fato, não há que estranhar a audácia dêsse procedimenoo e a se

gurança da impunidade dessa prática ilegal, quando se recorda que,'/ 2
desde 1007, Vlnha o Sr Ministro do Trabalho e da Previdência Soci
admitindo como regular tal procedimento, Lembra-se que o então Dele

["gado Regional do Trabalhe, na GB, ao ter conhecimento de que tais 7/
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PSN.ARI- 1215 p.loa :

' auditório do Ministério "para realizaremoencontro, o que nãofoia-

Art 513: São prerrogativas dos Sindicatos;
|-a)lrepresentar, perante as autoridades administrativas e judíciâríaá,/ 3

es

';f ., E n . . . 14“ -. g,//5yÍ;ÉÉZí7/
Fls no 7.

reuniões iam ter lugar no Rio, tratou de advertir da ilegalidade das /'
mesmas, porém &próprio Ministro ofereceuaosdirigentes sindicais ' o/m s mona e eae up ene va 2 os 

emMCaaelopa mpige a menas ore por opçao ep ar arapano

e

epavepo,
ceito pelos mesmos dirigentes,me memes
-A permissão ministerialpara tais encontros não encontraSEBRDeana DecioRa amirerare versao EMparo na

logislação trabalhista, alémdeabrirasportasàagitação.
_gwuÃ“íiêêâííãgãgwãghggggíggãó.é“indiàcutível, pois o sistema sindical
brasileiro prevê eo sindicato único, de base territorial, para determi-
nada categoria econômica ou profissional, e'as prerrogativas de defe../i rua S , A a Esa dos interêsses delas ficam limitadas à base territorial e à catego-

   

 

ria, Admitir-sé a ação inter-sindical neste sistema, resultaria na cri
ação de organismos ilegais.do tipo CGT, que se constitui.na criação de
um estado dentro do estado, . ' 2 e

e

a
A lei "Consolidação das Leis do'Trabalho", diz em seus artigos;

Art 515: É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordena» ©
çãodos seus interesses-econômicos eu profissionais de todos os que,/ à
como empregadores, empregados, agentes ôêu trabalhadores autônomos, ou -
'profissionais_liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou
profissão eu atividades ou profissões similares ou conexas,
$1o - A solidariedade de interêsses econômicos dos que empreendem ati.

" vidades idênticas, similarêés ou conexas, . constitui o vínculo sôcial Dá
". sico que se denomina categoria econômica, I -
. 8$2o - A similitude de condições de vida eriunda da profissão ou traba-

lho em comum, em situação de anprêgo na mesma atividade econômica ou /
em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão so./
cial elementar compreendida como categoria profissional [819 -. Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as di
mensões dentro das quais a câtcgoria econômica ou profissional é homeo-* A + ,

*
genea e a associação é natural,

%
C #

e C C
C C

Art 512: Somente as associações profissionais constituidas para es fins
s

*
A "

€ na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art 558,po

"- derão ser reconhecidas como sindicatos e investidas das prerrogativas/

definidas nesta lei,

.A

os interêsses gerais da respectiva categoria ou profiss

eu os interesses individuais dos associados relativos à

ou profissão exercida;
7

"

D) colaborar com e Estado, como órgãos técnico

do e solução dos problemas que se relacien

goria ou profissão liberl;

Art 520;

ão liberal /

atividade /

os e consultivos, ne estu

em com a respectiva cate.

Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe.
é expedida parta de reconhecimento, assinada pele Ministro do Trabal./
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lho e Previdência Social, na qual sera especificada a rcprcºnntação

econômica. ou proflsSLOnal conferida e mencionada a base territorial

outorgad Ao
, 7

$ único - O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do f

art 513 e os obriga aos deveros do art 51h, cujo inadimplemento a Su-

jeltard às sanções desta 1e1. A ' '

Art 521; São condlçoes para o funcionamento do Slndlcato

a) pTOlblçaO de qualquer propasanda de doutrinas lnCOmpathClS com /

as instituições e os interêsses da Nação, bem como de candidaturas e

* cargos eletivos estranhos ao sindicato; >.

16) prºlblçao de . qual. quer atividade não compreendida nas finalidades /

mencionadas no art 511, inclusive as de caráter polltlcopartldarlas.

E do art 570 ao art 577 se regulementa o enquadrament0'51nd1
cal de-

corrente desses dois pressupostos: base territorial e Slnalcato unlco

para certa categoria econômica ou proflsswonal na respectlva base,

A leitura dos textos legais transcritos, em confronto com as /reso-

luções últimamente adotadas pelos encontros lnter—51nalcals demonstram

& sociedade, a ilegalidade de tais encontros e de tais resoluçoesº

*

_

Além de ferirem o prlnc1plo de represepuaçao que rege as prerroga

'Atlvasdo sindlcato, pois passou a ditar normas para trabalhadores de /

sindicatos de categorias prof1451onals alferenues e de bases terrlto—ª

ríais diversas, quando a lei só lhes concede prerrogatlva de defen-

der os interêsses de categoria econômica ou profissional na pronrla /

pase territorial, igualmente extravasaram dos problemas trabalhistas e

se substituem aos partidos políticos, ditando normas de natureza polí-

tica, o que lhes é prºlbidoº 1 | 2

é A permissão concedida pºloMinistério dorTrabalhél desde 1967, pa-

ra efetivação desses encontros foi propiciando, aos manejadores das /

.. técnicas da guerra revolucionarla, o treino das massas trabalhadoras /

para atingir seus fins, estando Ja em estado de rebelião, como se pode

ver nos anexos citados sobre os diferentes encontros € congreºsos após

' a reunião ilegal de São PAULO, (5 u) "

Parece o hlnvsterlo do Trabalhohavºresquªc1do o assuntotratado
AO NArenosopenrenimceara 7 2 meRh ara AdaoLoro tá

L

Eaaiilas ha toda da eses

peloscomunistas.no.ACOVCRÁSSQiem,19001emculas,,tesºspar
a.,dlscus—

......

são se 'encontraVv
tomTRAS L 7400 %mt visa # -se + ?

"A unidade da classe operaría é condiçao básica para que ela possa

   

  

  

desempenhar o papel dlllgenue no movimento anti-lmoerlaliàta e democrá

, tico, Essa unidade se processa, fundamentalmente, através do movimento

.sindical, Em cujas fileiras se associam os trabalhadores pªra à lªtª f

por suas reiv1ndlcaçoçs econômicas e sociais,»

O 4 4 + » e e e » o .0 '"º""º"""0'º0000000000000000000000090000000'ºº""º".

"* % obter a mtásio de ação, d Voltas os conquiste
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a aprovação de novas leis,

sindical existente e utilizam a Consoliduçaodas Leisdo_Irabalho,pro

. © e © e e a a e e e a e e e e e e e e e o o o e e e © e e o O

. Além da defesa dos interesses P

. rialista, exercendo pressão na

_ LURGICAS, MECANICAS E DE MATERI
, NEIRO E GUANABARA, realizadana séde da FEDBRAÇÃO do mesmo nome, e na

,,provada nessa CONVENÇÃO (vide anexo 5-1 do depoimsnto de Wilton de .
. * , raujo Meira, anexos no 213, 111, 15 do depoimento de Genival Luiz da /

A6]
Fls no 9.

 

   
  

  
  

   

 

   

  

   

   

  

   

 

ee * * .rf a 2

da legislação social vigente e procurar concretizã-la e aperfeiçoa-

la, influindo sobre o parlemento com a pressão de massas para conse

Os comunistasatuamnaorganização /
- AdaagDeerearEraprarms

re ve aerea dose haga Ain" 

curando unir e organizar os tra alhgdorcs_na lutaporsuas,_teivindi=/nõa2&.——.-—*—M—NWPoemeno eeeamar eme aereamaos, tvacia ter,

cações,
oregemaescoar vo

E Qe ug a e e o e o e e a o e e a e ea d a Eos e aa o a a voa d a ao

eus objetivos específicos, o movimen

penhar um papel da maior relevância/

e pelas transformações democráticas,

ofissionais dos trabalhadores, cabe/

r uma posição cada vez mis ativa em

e integrar-ae no movimento anti-impe

sfera parlamentar e governamental e/

Ao mesmo tempo que pugna pelos

to operário está chamado a dese

na luta pela libertação nacion

% es F s

as organizações sindicais assum

defesa dos interesses nacionais

participando de iniciativas conjuntas com outros setores nacionalistas

, E democráticos" ,(Anexos nos 3, 5, 5-2 e 5-3 do depoimento de Wilton /

de Araujo Meira e no 11 do depoimento de Genival .Luiz da Silva), Os /

comunistas infiltrados no sindicalismo nacional não esqueceram!

    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

  

   

   

  

Z O IV - CONGRESSO; NACIONAL DOS METALÚRGICOS,

No dia 11 de agôsto de 1968,

to dos Trabalhadores nas Indústr

rial Elétrico de Barra Mansa, Vo

WILTON DE MSIRA , _ISNARD_ P:

VA, acompanhados dos demais inte

ao encerramento da VI CONVENÇÃO

dia após tomarem posse no Sindica.

as Metalúrgicas, Mecânicas e de Mate

ta Redonda, Rezende e Barra do Piraí,

RREIRACOUTINHO LUIZDASI

rentes da chapa Azul, compareceram /

OS TRABALHADORER NAS INDUSTRIAS META

ELÉTRICO DOS ESTADOS DO RIO DE JA=-/-

 

qual foram aprovadasdidiversasresoluçõesde,caratºrpolltlcoe.antis-//.”MIM-WCI“Moiaie

revolucwnarioº

 

De um modo geral todas as resoluções aprovadas pelas d1Vªrsas co-
missoes de trabalho, endossam aqu las que foram aprovadas no II ENCON
TRO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DA GUANNABARA, emprestando-slhes,sh
carater octªn31vo, acusações às d retrizes do CGoyêrno Reyoluci onário,
bem como às punições e medidas coàrcªtvvas e sancadoras adotadas de
la Revolun20, Destaca-se, núste particular, a

.

CARTA DE PRINCÍPIOS a.

 

li
>

Silva e anexos no 13, 16 e 18 do

RDO).

Pelo exame das RESOLUÇUES FINAIS (Anexo no 11; do depoimento de Ge-.
nival Luiz da Silva) da CONVENÇÃO

penho desenvolvido pelos dirigente

ep01n=wto de Isnard Ferrelra Co
  tá
   

 

  

    3 NITZRÓI, pode-se concluir o em-
sindicais idedlogzgicamente compro

   
    

    43 (;** [Enxª—



 

! dessa

A)gp<,W140

ªf/gãízíí/lo :

metidos, no sentido de rearticular organismos ilegais existentes an-
tes da Revóiução'dc 1961; (CGT; PUA etc), A adoção e aprovação de me-

didas como as da COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL são provas cabais /

. 0 empenho demonstrado, pelos recém empossados dirigentes do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, em participar daquela CON-
VENÇÃO, mesmo contrariando normas sindicais, que determinam a indica
ção em assembléia geral de seus representantes para tais conclaves, /

> comprovam o desejo de engajar, a classe metalúrgica de Volta Redondá,

no esquema anti-revolucionário, que a vinha formando desde e II ENCON

TRO DOS METALURGICOS DA GUANABARA; i , , : "
Deve-se ressaltar a participação de um membro da DireÉoria do Sine "

. 7. dicato, CENIVAL LUIZ DA SILVA, na reunião inter-sindical;, realizada /
. em São Paulo, com a participação de metalúrgicos, gráficos, texteis e

, " bancários, no dia 16 de agôsto de 1968, a fim de acertarem a posição

: a adotarem no CONGRESSO NACIONAL DOS METALÚRGICOS que realizou-se em
BLUMENAU no período de !; a 7 de setembro daquile anã (vide fls 8, 9,
10 do depoimento de Genival Luiz da Silva; fls 7 é 13 do depoimento/

] Ví de Isnard.Ferreira Coutinho; e fls 8 do depºimento de Wilton de Araul.
jo Meira). Baas .

Definida a posição do Sindicato dos Metalurºicos de Volta Redonda,
! depois do apôis dado à CONVENÇÃO DE NITEROI e REUÚNIXO DE SKO PAULO,
sua diretoria forçou o comparecimento de uma delegação ao VI CONGRES

' SO NACIONAL DOS METALÚRGICOS, apesar das advertências feitas ao seu /
. . Presidente, Wilton de Araujo Meira, de que o mesmo era ilegale sub-

versivo, e, portanto, a direção da CSN tanto não abonaria as faltas 4:
" como tambem puniria os servidores que participassem daquele Congressoº

 
WILTON DE ARAUJO MEIRA prometeu aos delegados de seu Sindicato,que

' pagaria os dias perdidos na CSN e precuraria o Ministro do Trabalho /
* para solucionar o problema criado com a CSN(vide fls 1, 3, lj do depoi

. mento de ULISSES MORZIRA DO CARMO; fls 5 e 6 do depoim nte de LUIZ GE
* 4 RARDO SEIXAS BONA; fls 2 e 3 do depoimento de GUIDO LUIZ ARANHA VÍRIA

.. 11... T0: fls 1, 2, 3 do depoimento de JOSÉ DA SILVA; fls 1,2,3,!1 do depoi-
- ment de JOÃO NEPOMUCENO DE DOUZA fls 1 e 2 do depoimento de INA
CIO DA SILVA; fls 10 do dep01menuode GENIVAL LUIZ DA SILVA; fls 9,16
131 e 20 do dep01mºnuo de WILTON DEB.ARAUJO MEIRA e fls 7 e 8 do depoi-
mento de ISNARD FERRSIRA COUTINHO), Eat, f 2

Deve-se notar, também, a Dart1c10ação atíva,de.antiaos militentes
do sindicalismo anterior à revolucao, nos trabalhos preparatórios ao

: VI CONGRESSO DOS IMSTALÚRGICOS, como É o caso Ge"WALDIR AMAPLLBRnªi!
“.a—.....»

w __ - £

' que acessorou a reunião inter-sindical realizada em Sao Paulo no dia
16 Ag 68, já citada acima, Tal fato, pode-se comprovar pela inclusão

' de WALDIR AMARAL BED na fôlha de pagamentos.da CNTI, conforme anexo
no 62 ao depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA ,
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: Constituida dé GENIVAL LUIZ DA SILVA, ULISSES MORZIRA DO CARMO,GUI-

>: R$ - DO LUIZ "ARANHA MNIRIATO, JOSÉ DA SILVA e JOXO NEPOMUCENO DE SOUZA, a de

legaçãodo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS VVTALURGICASM5-

- CANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE

E. BARRA DO PIRAI, Junbanºntc com os representantes da respCCuiva FEDE-

RAÇÃO, dirigiram-se para BLUMENAU no dia 3 Seu 68 a fim de part1c1par

. do VI CONGRESSO NACIONAL DOS METALURGICOS,

Nos trabalhos prelimlnares do CONGRESSO, conflgurou—se a Ja esvºra-

. da dissidôncia quante à forma de votação a ser adotada, Os representan

- tes das Federaçoes de SP, GB e RJ haviam deliberado eleger ARGEU ECGIDIO

Euu. Dos SANTOS, para Secretario Geral do CONGRESSO, necessitando que os vo

'; 'i tos fôssem computados por delegados e não por delegaçoes,como estava/

& ";“ 11 previsto no Regimento Interno daquele CONGRESSO, Eus, .

Presidente do Sindicato dos /

 

| as "-.

-

A eleição de ARGEUEGIDIODOS

_XÍ.. | Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material ElÉ
.- trico de Ribeirão Preto e conhecido agitador sindical, facilitaria a /

. aprovação da CARZA DE PRINCIPIOS e das RESOLUÇUSS àdotadas nas CONVEN..
ª ZDÇÓHD das diversas FEDERAÇUES, I

i filo tela Tendocontrariadas suas aspirações, anteriormente planejadas no EN.
T,- Í'Çfg CONTRO DE SÃO PAULO, os representantes da Guanabara, Rio de Janeiro e

" , ' São Paulo, retiraram-se de CONGRESSO, sômente voltando a participar do

"7. encérramenteo do mesmo, ecasião em que organizaram uma "passeata" na //

: , "/ qual protestavam, através de cartazes" e "slogans",'cóntra "arrôcho /
- .. Salarial" e os órganizadores daquêle COWGRESSO(vide fis Ro, 11, 12 do/1

... Gepoimento de GBNIVAL LUIZ DA SILVA ; fls 7, 8 e 13 do depoimente de IS—n

("7 NARD FERREIRA COUTINHO; fls 8, 9, 10, 19 e 20 do depoimente de WILTON

(lª'wíf DE ARAUJO MEIRA; fls 1, 2, 3 e l; do depoimento de EDIR INACIO DA SILVA;
fls 1, 2 e 3 do depoimento de JOÃO wwpomuENO DE SOUZA; fls 2 e 3 do /

." , depoimento de GUIDO LUIZ ARANHA VIRIATO; fls 5 e 6 do devºlmento de LU
2 IZ GERARDO SEIXAS BONA; fls 1, 2, 3 e lt do depoimento de ULISSES MORSI_
[" R& DO GARMO; f1s 1, 2, 3, ll do depoimento de JOSÉ DA SILVA; anexos nos
-B, 9, 10, 12, 16s 62 do depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA),

»
. V - LIGAÇÃBS COM O CLERO PDOGRHSSISTASTALOCAL

A substituição do Bispo Dom ALTIVO por DorWALDIR CALHSIROS DS £ERELVarRFOT““'—"ªªi?“ *

VAS, ocorrida em 1966, trouse nodificanZSas 1s.19/f 2 k >ani

clero local., Inicialmente, Dom WALDIR precurou marcar sua presença em.
Volta Redonda, mediante a organizaçao de uma soleníaade publica de cen
grassamento das várias religiões,

Naquela eportunidade travou-se o orlmelrgºgontato entre

_

Dom IALDIR/Poaedopopupsapcal manes )“!»ano suiza

CALHETROS_DE,NOVAESeMILTON ARAUJO WDIRAtªndoamoos se QªàtlfvceearnMennarosesevpasa empor 
do ideoWOPlcçwºnbeQ ado-ancaannama.—nau. Lepesea 

Por ocasião de sua campanha para a Presidencia do SIYDICATO DOS TRA-
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Sa f BALHADORES NAS INDÚSTRIAS METÁLÚRGICAS, MECÁRNICAS E DE MATERIAL ELÉTRI

! CO DE BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA DO PIRAÍ, WILTON DE/
ARAUJO MIRA proclamaãa ter sua .candidatura apoiada por Dom WALDIR CA-

LHEIROS DE NO/AES (vide fls 16 do depoimentode GENIVAL LUIZ DA SILVA; .*

fls 1 do depoimento de OSWALDO DA FONSECA PEREIRA),

Impossibilitado de comparecer à solenidade de posse da Diretoria,en—

cabeçada por WILTON DE ARAUJO MIRA, DomWALDIR enviou ofício àquele //

. Presidente, cujos têrmos definem claramente a identificação ideológica

de ambos, quando diz "que gostaria de manifestarseuapóioeestímulo/

a todas as iniciativasdeluta,quea nova, Airetoria,viesseatomar_ em.-....—-n4 ..--« RP

 

—ÍL defesa dos legltlmos dlreltosdasPES humanas,quelhesconf1qram_/Eveeds
" a direção de seu sindicato!" (Vlde fls 21. anexe noA3 do depoimento de /

  

ApaeSrereaaa
"" WILTON DE ARAUJO MIRA),

Li. 1 :" No dia 23 de agôsto de 1968 o Prefeito Municipal de Volta Redonda, /
Re k: mediante decreto, dé terminou a desapropriação da Fazenda POÇGOS, per
.. "" tencente à extinta ORDEM DOS TRAPISTAS DE TREIENBÉ e sob,0 contrôle da/

-Dlocese de Volta Redonda.

 

  

   

 

3 é "
Hã? ed tos longe da cur1031dade de elementos estranhos, Sob o rótulo dÃ<CºNTRO; */, 1
Mat 3 DE DELÍDERESCRISTÃOS, aquela fazenda, sob o controledsA

Dom: WALDIR, vinha se constltulndo em constantepreocupaç“o para os orgao
iencarregados éa segurança da área, "

" "| Ao perceber que a desapropriação daquela Fazenda Vlnha de encontro /
aos seus objetivos, Dom WALDIR procurou articular, através de seus ele-
mentos de ligação na Câmara de Vereadores, bem como do elemento de mas

€ ';f. sa, representado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, pressionar os vereado

- res no sentido de não aprovarem a suolemªntaçao de verbas para a desapro
"F. priação, Ass1m, no dia 19 de setembrodaquele ano, compareceram à sessão

legislativa vários elementos ligados à direção do Sindicato dos Metalúr
gicos de Volta Redonaa, cuja finalidade era pre351onar a assembléia no/ '

. sentido de obter um resultado favorável ao bispo, e que não foi consegui
_.do; Meco |

Não satisfeito com essa decisão, Dom WALDIR voltou a acionar seu dis
Positivo e, mediante emenda de autoria do vereador LEONEL DACOL preten
deu obter a doação da séde da Fazenda e de dois alqueires de terras ad-

t "" jacentes (vide anexo no 5 ao depoimento de Canival Luiz da Silva), No/
"" - dia 19 de outubro do mesmo ano, a emenda foi apreciada pela Camara,tªn-

do hav1do, na mesma oportunidade, idêntica pressão da parte de elemen-/
tos ligados à direção do Sindicato dos Meualurglcos de Volta Redonda, fa
to que influix, daelslvamenue, na aprovaçaodaquela emenda (vide fls 10
do depoimento de Isnard Ferreira Coutinho; fils 19 do depoimento de Geni

+ val Lulz da Silva' fls 3 do depoimento de Gulao Luiz Aranhas Virlato:fls—
2 do depoimento de JoÃo Nepomuceno de Souza; fls 2 do depoimento de U..

“»» A

oaeo eeo eap7/9“DB   



 

. Ciais e no íncentivo à luta de classe.,º

  
Ag Pst ROLAXPAA

o Eo à: A ab. ªff/;;XÍ22gãéíc7/
Sis : É Fls/io 13,-

LISS5ES MOREIRA DO CARMO; fls 1 do depoimento de LUIZ GERARDO SºIÁAS bO

NA e fls l; do depoimento de JOSÉ DA SILVA), ! - J
Pooterlornente, em reunião secreta, a Câmara aprovou o veto do Pre-/

 

feito Municipal à 34 citada emenda, encerrando definitivamente as pre—/
+

tensões de Dom Waldir, - Det É
Fm novembro de 1968, DomWALDIR CALHEIROS DE NOVAES, iniciou os pre-prioraca

parativos para o lançamentodoMOVIMENTO AÇÃO JUSTIÇAE PAZem Volta /
Redonda, Tal movimento, a exemplo do que vinha ocorrendo em outras Dio

 Zceses, obedecia aos mesmos padrões estabelecidos por Dom HELDER CAMARA :
" baseando--se, prJnc1palmentc, na exploraçao de propagadas injustiças so

L4

Dom WALDIR procurou atralr elementos de prOJeçao nas várias catego-
" rias profissionais, Assim, reuniu uma equipe de colaboradores, da qual
fazem parte sacerdotes, engenheiros, vereadores, estudanues, professo-s

" res e dirigentes sindicais,

Através de seu prlnClpal elemento de ligação no meio "político e sin
dical, vereador*AD3LNOANDRADE_JUNQUILIRA,conseguiu a colaboraçao e //

[fi.part1c1paçao direta dos dlrlgenues do Sindicato dos Metalúrgicos de //
: Volta Redonda (vide fls 4152 e 3 do depoimento de EDIR INACIO DA SILVA ;
?ffjfls 3/e,h do depoimento de GUIDO LUIZ ARANHA VIRIATO fls 16 do depoi»-
.. mento de GENIVALLUIZ DASILVA,.fls 9 e 10do depºimento de ISNARD FER

REIRA COUTINHO),
WILTON DE ARAUJO FªlRA, então Presidente do Slndlcato ; Sabedor dos pro

blema s existentes entre e bispo e as autoridades mllltares locais prove
- 7. nientes do Inquérito Policial Militar que arrolou o diácono GUY MICHEL

CAMILLE THIBAULT, a fim de não se comprometer, designou GENIVAL LUIZ DA
SILVA e ULISSES_MOREIRA DO CARMO, para colaborarem diretamente, enquanRute20mdoooPdoda eeooosepalaa mema pqpNeneeas

(:;fg to ele limitava-se a contatos telefonlcos. por. ser mais segura (vide /
"Íj fi1s3ã6 do depoimento de Genival Luiz da Silva)),

Várias reuniões preparatórias forem realizadas no Palac1o EplScopal de
i- Volta Redonda, nas quais eram debatidos proolemas locais e redlgldos /A

paníletos de propaganda do movmentoº Deve-se destacar o anexo no 25 ao
dep01mento de GENIVAL LUIZ DA SILVA, cujas perguntas, sôbre. o art 23 da

! DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, foram elaboradas por aquéle
_ Girigente sindical (vide fls 16, 37 do depºimento de GENIVAL LUIZ DA //

SILVA, e fls 23 do depoimento de WILTON DE ARAUJO MIRA),
O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, por intermédio de //

"* seus dirigentes, não se limitou a colaborar na redação de panfletos, ex
tendendo—se, tambem, a dlstrlbuíçao dos mesmos no âmbito dos seus asso-
ciados (vide fls 3 do depoimento de JOXO NEPOMUCENO DE SOUZA; fis 17 da
depoimento de GENIVAL LUIZ DA SÍLWA; fls 1; e 23 do dep01ncnto Ge WILL. !.

, TON DE ARAUJO MEIRA; e fls 9 dodepoimento de ISNARD FERREIRA COUTINHO),
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Fls no 1);

VI - LIGAÇOES POLÍTICAS.
É : A - COLSIDERAÇO3 INICIAIS

Dependem direta eu indiretamentamente, do SINDICATO DOS TRABALHADORES

NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICA, MECANICAS E DE MATERIAL BLÉTRICO . DE BARRA//

' MANSA, VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA DO PIRÍY, cêrca de 100.000 (cem//

mil) pessoas. ste fato atrái a atenção de políticos, não só da área ma

nicipal, como da área estadual e federal,

' Desde o início da década de 1950, vinha sendo explorado e manejado /

por políticos inescrupuloses e, muitas vêzes, comprometidos com asideo-

. logias esquerdistas, Seus orientadores dominavam o campo polítlco pe 4

© . Município de Volta Redonda, 1 D 2 357 -a

Após a revolução de 19611, apesar da preocupaçao do Governo em "

Ear, do meio sindical e político, diversos daquéles elementos, por jul-
ga-los perniciosos, es mesmos continuaram agindoem favor dos que conse
guiram passar despercebidos àquela ação saneadora, N .

A eleição da "Chapa azul", presidida por WILTON DE ARUJO NTIRA, em /
»agosto de 1968; .as implicações que de sua candlúatura, e, o.//

É apºlo que recebeu de diversos polítlcos, comprovaram essas acertivas,
Deve-se ressaltar que, dentre os componentes da "Chapa azul“,lalguns

já hav1am tentado atingi postos políticos e outros aspiravam fazê-lo /
futuramente, (vide fls16 do depoimento de WILTOV DB ARAUJO MEIRA; f1s/

" 1,2,3 e 11 do depoimento de ISNARD FERREIRA COUTINHO fls 1 e 2 do de--
poimente de GUIDO LUIZ ARANHA VIRIATO; fls 15 do depoimento de GENIVAL-

LUIZ DA SILVA; anexo no 6); ao depoimento de WILTON—DE ARAUJO MEIRA)

B . REA MUNICIPAL

Na área municipal, pelaprópria composição da "Chapa Azul", nota-se/
. a preocupação em manter o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda /

sob a 1nfluenc1a dos mesmbs polltlcos, que dominavam antes da Revolucao

de lQoQ.,

WILTON

_

BZ ARAUJO MEIRA e ISNARD

_

COUTINHO,, respectivamente / .
Presidente e Tesogrºàro.dagpelª Sindicato, comoªometldos nesse esquema/ .

Pr s spolítico, já haviam tentado, em épocas.anteriores, alcançar cargos cole-
tivos municipais, 1 | -

 
ISNARQGÍ“ÚD“L?AACOUNLINHO, elemento de confiança de OTHON_REIS_RFARÍ)

DES, (pelêãgzo Sindical cassado em 1966), foi candidato à Vereador em 1...
Jl958 não conseguindo eleger-se, Em 1966, indicado e apoiado pelo mesmo
,elemento, juntamente com JORGE PANTALEXO ALVES, tenteu novamente concor
rer às eleições municipais , sendo, no entanto, aconselhado a retirar-/
-se daquêéle pleito, (Vide fls 1, 2, 3 e 11 do depoimºnto de ISNARD FER=

«%XRJIRA COUTINHO) ,
a

 



  <+" *AFPsmwxqâna -em

WILTO DE PPFTJOWUEÉHA?em 1966, ipgàgªdQQQ—aJQlagR—porGLANILONAR.
vue—ªo» arereal8 2a ao

EEI rose ear

TLD_PEÇALlÁ(Dcr)FeoWUDlª/WIçasqado c'q 29 ADr.69), tentou candidatar

se à Vereador de Volta Redonda, porem, à conselho, retirou-se do plei

to, "m 1968, já como Presidente do "indicato, vinha articulando sua /
candidatura à Vice-prefeito de Volta Redonda, na chapa do Dr JESSE FQN

' SECA DE OLIVEIRA(vide fls 16 e anexo no 61; do depoimento de . WILTON DE

ARAUJO MEIRA ; fls 15 do depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA);

Advogadoinescrupuloso, sempre cultivou
manga—:=ERRARTEaosMA.!seurain

4

a amizade de elementos esquerdistas e manteve ligações na área sindie

cal, Suas aspiraçõºs eleitorais, levaram-no a abraçar as'causas perdi,
: das" em questões trabalhistas, Daí a grande desfruta na

tiª " classe operária de VoltaRedonda, Por duas vezes foi candidato a Depy
"/ tado Estadual, tendo conseguido eleger-se Suplente na primeira delas/
>.. (062), (Vios 1a 1/4,15,16 e 17 do depoimento de Jesse Fou

SECA DE OLIVEIRA), *
Tendo se identificado ldeologlcamente com WILTON DE ARAUJO MEIRA e

*_seus companheiros, passou a assessora-lo em tôdas as iniciativas ,duran
. te a campanhae após a eleição da "Chapa Azul" (vide fls 7,810, ll13,

1. 20,21 e 22 do depoimento de JESSE FONSECA DE OLIVEIRA);

..JON DE ARAUJO MBIRA; fls 3511,5 e 46 ão depoimento de ISHARD PERREIPA Coy -

 

FOl o pr1nc1oal responsavel pela revogação das impugnações de WIL.
TON e ISNARD,por ecasião dás eleiçoes s1nd1cals, servindo de internme-
Adlarlo para os contatos com polltlcos da área federal(vide fls 89,18
e 19 do depoimento de JESSE FONSECA DE OLIVEIRA:;fls 3,11 e 5 do depoi-
mento de GENIVAL LUIZ DA SILVA; fls 3L,5,6 e 7 do depoimento de WIL-  

1

- ",. TINHO; fls h,5 do depºimento de LUIZ GERARDO SEIXAS BONA); é
F Mesmo não pertencendo ao Departamento Jurídico do Slndlcato face às É

“suas ligações políticas é ideologicas Com WILTON DE ARAUJO MEIRA e seus
_. companheiros, JESSE FONSECA DE OLIVEIRA continuou a assessorar tôdas as
E prlncipals 1n1c1atlvas daquele líder sindical;inclusive participendo /

de assembléias reunloes da diretoria, organizando discursos e receben-
do remuneração a título de trabalhos prestados apesar de declarar, pú-
blicamente, que sua contribulçao ao Sindicato era gratuita (vide fls 12,
13,3h, 2h,25,26 e 27 do depoimento de WILTON DE ARAUJO VVIÉA f1: 9,1h4
do depoimento de ISNARD FERREIRA COUTINHO; fls 13,111,15 do dºnalªºnio
de GENIVAL LUIZ DA SILVA;; Fls lo,ll,l9,20,21 22 do depoimento de JESSE

| FONSECA DE OLIVEIRA; anexo no ao depoimento de WILTON DE ARAUJO
.. RA)0 'A

é 2
Ocomprometimento Q57%“SS“ FONSECADE OLIYVIAe deWTLTOX,DV2.ARAÚIO

MEIRA,torna-se. patente, pelas Tªªºooºs_ceanhbos.,com elementos cominis.- ". tas anzol:dos em IPL; PN nfªgrfçgªrfª"ºwbvxç0“ HAPCI*IO :bªºRALCSKP
GRR, membro de ums célula da AÇKO POPULAR em Volta Redonda,( Vide fls

- É,.3; 4, 5, 12, 15, 17, 18, 23 e 2h ão deOOlmunuo de JESSÉ FONSECA /

N %

p ia dado Pb sa alpn ___',____ pf"'” [máx—XX  
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DE fis 6 dodepOlmcnto de ISNARD FERRZIRA COUTINHO; fls 3 e

18 doacpolmenbo de GENIVAL LUIZ DA SIINA; fls 5 e 19 do depoimento de

WILTON DE ARAUJO MBIRA; fls 3 do depoimento de LUIZ GERARDO SEIXAS BOs

NÃ; fls 3 do depoimento de JOÃO bEPOMUCE—O DE SOUZA; fls 3 do depoimen-

to de JOSÉ DA SILVA),

' Pelo exame do anexo no 5ao deDOTnenuO de GENIVAL LUIZ DA SILVA, e-

yvidencia-se a ínfluenc1a polltaca, que O Slndlcauo exercia sobre a CX-

"MARA DE VEREADORES DE VOLTA REDONDA , '

Projetos demagógicos, como no caso da Indicação nº 895/68, de auto-

- ria do vereador JORGE PANTALEÃO ALVES (dentista do Slndlcato), compro-

* que certos polltlcos não dispensam o aDOlO da área Slndlcal compro

O fato de WILTON DE ARAUJO MEIRA haver subílnhado, no OLlCíO recebi-

' . do do vereador PANTALEÃO, os nomes dos edfs contrários aquela indicação,

ver demonstrar a intenção daquêéle lider sindical, em hàstilizar, futurz

".. mente, os opositores(vide fls 21 e 22 e anexo no 119 do decºllenuo de WIL

TON DB ARAUJO hElRA)º $

Finalmênte, ressàlta-se, na Área municipal, o apóio que os, vereado-

res ADELMO ANDRADE JUNQUEIRÁ _LUCIO ANDRADEobtiveram por ocasião dossmoraiamameazia 
principais movimentos de interêsse do clero local, Esses vereadores, a-

9 travêélda diretoria do Sindicato e de elementos a ela ligados, consegui

paimobilizar'a força sindical, no caso da DESAPROPRIAÇÃO DA FAZENDA //

' depoimento de WILTON DE ARAUJOIRAfl?9e10do dep01mentode ISWARD É

FBRRSIRA COUTINHO; fls 16, 17,18 e 18 do depoimento de GENIVAL LUIZ DA
SILVA; fls l; do depoimento de JOSÉDA SILVA, fls 2 e 3 do depoimento de

_JFOXO NEPOMUCENO DE SOUZA; fls 3 e li do depoimento de GUIDO LUIZ ARANHA VI

RIAT03fls 1,2,3 do depoimento de EDIR INACIO DA SILVA; fls 1 do depoimen

- to de LUIZ GRARDO SEIXAS BORA fls 1,23 do depoimento de ULISSES MOREI

"RA DO CARMO), |

C - ÍREAFEDBRALnoacolteao tans

As principais ligações pollthaS, de WILTON DE ARAUJO MEIRA e seus /
- companheiros, concentram-se na área federal, Levados por. JESSE FONSECA V
PB OLIVEIRA, na época da impugnaçao de suas candidaturas, vieram a tra-

var conneCJmento com o Penutado Federal JORGE SAID CURY_,C 9 através dês-   

    

 

messoando deo ceiaeso Tenso
te último, foram apresentados aos PDeoutados Federes sARDÍÚÉSIO DA CRUZ N' 13 21 1O €

max-“...h'ág *.”Ma)e-rVerse 'ªªWB"ª)F" tectoaanm

“dB(cassado em 7 Fev 69), ÁRLO““ODFQO AFFONSO CTL90 RI3RIRO DE ““”““o
M nonaloPoaW;."PERO«WWMwaz—ª'm ,awa—Wà

- eposteriormºnue, ao *lnlsbrodo Trabalho e Previdência Social, Senador

JARBASGONÇALVES PASSARINHO(vide, fls 1,5,6,8 do depoimento de GJNIVAL *ARicagamelo,
LUIZ DA SILVA; fls !; e 5 do depoimento de ISNARD FERRSIRA COUTINHO e fls

Dºo“2 “guªpaDO“venia de I'll-LIOJ D ARAUJO BEILA)O

s %;.»qu AAma (>ijSTn Arras

das impuenac3

»

«PDUÚ&SN2aç0oe é
ona

R.lhf Cãó_1qu Pesavam sobre WILTOy DE ÃEAUÉÃGI pela anulação
J 17:10

[ A)

7
da condição denar? © 3a a /

v -àmêEntar, para prêes

yIaraeMo, "" prlnClDal res

ÚARD FER

   



E mento,gratuluo de passagens, paraBra51lla, bem como, ofereceu hos-

AB PSN- [(>:L—WJOW—

sionar o DOPS/NITEROI e a Delegacia Regional do Trabalho, no senti-
do de não prejudicarem àquelas candidaturas., Após a eleição da'"Cha..

'" " pa Azul", de cuja solenidade de posse participou, intensificou suas
ligações com a mesma, inclusive colaborando, ativamente, na tentati
va de "extensão de base" do Sindicato, para os trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas de Três Rios e Paraíba do Sul (vide fls li,5,6
e 11; do>depoimcnto'de VILTON DE ARAUJO MEIRA; fls lp e 5 do depoimen

to de ISNMRD FERREIRA COUTINHO; fls 1,5,6,7,8,12 e 21 do depoimento

de GENIVAL LUIZ DA SINA; fls"? 19 e 21 dó'depoímento de JESSE FON- _

SECA DE OLIV“IRA fls 11,5 e 6 do depoimento de LUIZ GERARDO SEIXAS/
BONA ), r

19 Devutado Federal, (cassaqªgEDªSIONUNPS- Colaborou,no forneci-/

 

sedaeipeleoeeenandaaesoReceio

pedagem em seu apartamento, naquela capital, aos membros da "Chapa
Azul", quando das entrevistas com o Ministro do Trabalho (fls é do

' depoimento de CGBNIVAL LUIZ DA SILVA ; fls 5 do depoimente de ISNARD
:. FERREIRA COU“INhO fls 5 e é do dep01mento de WILTON DE ARAUJO

UM). . £
*

Deouuado Federal ÁRIO TRODORO - Colaborou no fornecimento de pas-
”MLMnemimo 441.114»seo

  

-- sagens gratuitag£para Brasilia, esteve em contato com os membros da
. |- "Chapa Azul", no apartamento dos Deputados JORGE SAID CURY e EDESIO

NUNES, quando da primeira entrevista daqueles líderes sindicais com
o Ministro do Trabalho e almoçou com WILTON MEIRA em outra ocasião,
(Vide fls 6 do depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA; fls 5 do depoi- -
mento de ISNARD FERREIRA COUTINHO, fls 5,6 e 1a do depomento de WIL

". TON DE ARAUJO l—WIRALK

Deouggdo FªderºT AFFONSO CWLSO RIBEIRO_DE_CASTRQ . Elemento fran-macaPain m...nª—"'“ -..-;...— a meant remos

te

aFaraa eevaralhaevesealo

 

& camente contrário às medidas saneadoras da Revolução, Autor de um /

" " projeto de lei versando sobre anlstla & trabalhadores puriidos pelos
AI/1 e AI/2 (anexo no 1 ao depOlmento de GENIVAL LUIZ DA SILVA), Aa.
tor de um discurso contra a Revolução, proferido na Camara dos Depu
tados, no dia 1J4 Jul 68 (fls 22 e anexo no 50. do depoimento de WIL-
TON DS ARAUJO MIRA), Dada a sua afinidade ideológica com os membros
da "chapa azul", também colaborouno fornecimento de passagens gra-

*_tuitas para Bra51llaº Mantinha correspondencia com o Slndlcato, sub
metendo seus progetos à apreciação do mesmo, chegando a solicitar /

_ Sua dlvuTgaçaoa classe metalurglcao Enviou carta,datada de 26 Set/
68, a WILTON MEIRA, solicitando esclarecimentos sôbre o não pageamen

. to9 pela CSN, da partlcipaçao nos lucros . (GIRAFA), dizendomesmo //
"que, caso necessarlo, tomaria providenc1as por meio de uma CPL"(W;

, de anexo no ly; ao depoimento de GENIVAL LUIZ DA SILVA),
v na $ 1a m 1L&WfººsderelGLÉULO PEÇANHA(cassado em 29 Abr 69).Antigo pollulCO, militante na area de Volga Redonda e Barra Mansa,

A
 

*. 89 , |
/1 “(."/J“ 4 Eee



 

" 16 do depoimento de WILTON DE ARAUJO MBIRA; anexo no lj; ao depoimento

": RA COUTINHO), %

125% para angariar simpatias, principalmente no meio operário, inclusiyé A
" participando de movimentos de agitação sindical, em Volta.Redonda e /

_ Barra Mansa, chegando a pronunciar discursos desafiadores às FF AA,;por .
- ©casião do recebimento do título de METALÚRGICOIHONORÁRIO, na gestão /

! i LIMA NETO (líder sindical e agitador comunista, foi prêso e indiciado
i' ,num-IPM em 19611) (Vide fls 2! ão depoimento de WILTON DE;ARAUJO MEIRA ;

| .fls 1,2,21 do depoimento de GENIVAL LUIZ DA SIIVA ; ªls 11; do depoimen-
to de ISNARD FERREIRA COUTINHO); " " -

G . de GENIVAL LUIZ DA SILVA e anexo no 6 ao depoimento de ISNARD FERREIRA
, - COUTINHO) €, Posteriormente, oferecendo-lhes passagens e estadia no me R;.. lhor hotel de Brasília (vide fls 9 do depoimento de ISNARD FERREIRA //-1Ã;'COUTINHO; fls 2h4 do depoimento de WILTON DE ARAUJO MEIRA), |

'ªASejado, como se pode verificar através do telegrama que lhe enviou VIIL

- DO SEIXAS BONA, a notória inten

& , ? + + A e Cpolo. aos lideres sindicais, independenteme

EM lução de Março, parece

, Ministro a imagem deturpada do verdadeiro
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-NÉ- PaN-NB3- 13-19,

Suas ligações com WILTON DE ARAUJO MEIRA datam de 1966, ocasião em

que o convidou a candidatar-se a Vereador, pelo MDB, Serviu de inter-

mediário, entre o Sindicato e o Deputado Federal AFFONSO C5LSO RIBEIRO
DB CASTRO, na questão do não pagamento da GIRAFA, pela CSN,(Vide fls /

de GBNIVAL LUIZ DA SILVA; fls 2,13 e 1]; do depoimento de ISNARD FERREI

a 7 in, N/Áp RRP "A 7Senador DR Político inescrupulo
so, dizendo-se amigo Íntimo de JOÃO GOULART, sempre se valeu de arti. | A

fícios demagõgícos, com propósitos eleitoreiros, Nunca mediu esforços

: Purante a campanha para as eleições sindióais, em 1968, VASCONCELOS
' " apoiou a chapa opositora a WILTON DE ARAUJO MEIRA, No entanto,/ 4

L
+ + f - + + e C e ã

com a vitória dêste, Procurou conquistar a simpatia dos novos dirigen i
tes, mediante telegramas de felicitações (anexos no 115 ao depoimento / |

mo
ra
is

sm

"Os esforços empreendidos, por êste,5enádor, alcançaram o efeito de..

TON DE ARAUJO MEIRA(idêntico aos anexos no 1 e !; ao depoimento de IS..NARD FERREIRA COUTINHO e referenciados nas fls 2); do depoirento de WIiL.TON DE ARAUJO MEIRA e fls 12 do depoimento de ISNARD FERRSIRA COUTINHOe ne
ComrelaçãoaoFxn2Sr_SenadorJARBAS GONÇALVES PASSARINHO,Ministro

ia
ra
ai
o
im

e sai
ne

do TPS, observa-se, principalmente, nos depoimentos de WILTON DE ARAU .JO MSIRA, GENIVAL LUIZ DA SILVA, ISNARD FERRZIRA COUTINHO e LUIZ GERAR

mimo
s

err

ção de envolver o honrado nome de S Exa,
tffazendo crer que, de sua parte, havia inteira confiança e integral a../

nte de qualquer restrição imposta pelas autoridades da área, |
3..
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Considerando a integração do Sr Ministro, dentro dos ideais da Revo

que houve assessoramento deficiente e interférên
cia perniciosa de políticos e.inconformados, levando ao

_carãter e tendência ídeolôgica de WILTON DE ARAUJO MEIRA, ISNARD FERRZIRA COUTINHOÇB'GENIVAL LUIZDA SILVA; Par aaa o 1 ' E

er
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Dentro do quadro sócio-econômico, cujo centro é a COMPANHIA SIDE-
RÚRGICA NACIONAL, a posição do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS

, TRIAS METALÚRGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DR BARRA MANSAZ
$! . . VOLTA REDONDA , BARRA DO PIRAÍ e RESENDE, tem lnfluºncna dec191v3 no

| futuro da CS“, a qual tem reflexos de âmbitonacional», ,

WILTON DZ ARAUJO MBIPA, após a Revolução de Março, vem se consti-EURTTerm Emataas

 

 
&&.mãgrewwayrs"

tuíndão a peça fundamental para o contrôle do SINDICATO DOS METALÚRGI

' 008, no esquema de esquºrdlsmo que visa "a conquista do poder polltí

- _ eo pelo proletariado", P, do

Es 200 Considerado, como autêntico lider entre os trabalhadores, foi. cita
(if. dio pelo jornai DIÁRIO DE NOTÍCIAS, de 3 de novembro de 1968 como» tal,

ressaltando que, depois de sua posse como Presidente do Siúdicato, an
. . tigos e ex-assoc1ados retornaram ao Sindicato, que teve o aumento de
al *. mais de 3,000 contribuintes, " e
.. WILTON DE ARAUJO MEIRA possui temperamento impulsivo, arrebatado e

- Inconsequente, fato comprovado e do qual a conduta, que» teve em 31 de
[ março de 19611, é um exemplo, quando tentou se apoderar, à mão armada,
" de um automóvel para transportar—se a VOLTA REDONDA, para tomar parte
"*. no movimento de agitação. havido naquela cidade, Apenas sua prisão im-

“pedlu a sua participação eenquadramento, Junto com os demais antire-
ora voluc1onarlos. .
".

_

Tem formação intelectual de nível médio e cultura geral inferior;./
É

f

dotado de forte personallsmo, egocentrismo e de31n1bloaqJque Esta- ..PORTOdpraimagepãoMAAAR SigeaAboio otroco e atol Somadascºª—;*” ªjª—WN"PRt Selavegasme$ Secagemmen aces

belecem algumas condlçoes de liderança, ainda que limitadas,,.poisse,«(rªloapaloptos eeMalplgeRTeaPempleoes aSet ro

.íªszpg'fac1lmçnteªmºLentaçãoode.,elementosmaiscagçngizadps, como
Elio - é o Caso do Dr JESSS FONSECA DE OLIVEIRA, varias vezes citado em to—/
| '. ". dos os depoimentos, - !

fe Os fatos,a segulr, lndlcam, claramente, a subordinação de WILTON /
MEIRA a elementos de organizaçãoAÇÃO POPUIAR!!, que teve duas célu-
las desbaratadas

_

em VOLTA RuDOPDAºena proa derajr E
_ Os boletins de propaganda, folhetos voluntes, distribuídos durante

, & campanha eleitoral, foram redigidos com a colaboraçao dos advogados
, JESSÉ FONSECA DBE OLIVEIRA éKNAREÍLIO ETAºgWQQÉÇZngªg o primeiro/ .
com escritório de advoca01a em : VOLTA Rme—BÃfÉ—áêféáàáf publico em / i
BARRA MANSA e o segundo, auxiliar do prlmelroº -

tem conseguido manter oculta sua condição de simpatizante do
marxismo, sob a alegaçao de que .o exercício de sua profissão o leva a
contatocom qualsquer elemenuosº a consultor e orientador em todas as
"causas de interêsse dos atingidos pela Revolução de 19611, e já mesmo
*naquela oportunidade, tentou iniciar um movimento de oplniao, ao le.
vantar fundos para a "manaençao" dos que se achavam: presos por subver
são, Semore esteve lisado à ala radical extremistaºROARCero.mwâmROE orante
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MARCÍLIO até sua prisão, auxiliar de JESSE, casado com HE-serah RAiresE
LBNA MARIA DA SILVA KRIEGER, era o dirigente de uma celula,daAP, des- '

coberta em 30 de abril de 1968, em VOLTA REDONDA, a qual estava ligada

diretamente à direção geral da AP na GUANABARA, segundo foi. cowprovado

em IPM realizado por determinação do Exmo. Sr Gen Cmt da DB, Pertencen

te a HELENA MARIA (arquivada na 2a Seção do 1o BIB) foi.apanhada farta

documentação extremista, onde se verifica sua ligação com a AP, .

WILTONM;2IPA, foi dirigido e apoiado, na sua campanha eleltoral,por

MARCÍA?L_Q#R e elementos de uma célula da AP, fisse apºlo foi inte-
gral, a ponto de ambos, juntos, distribuirem os folhetos à safda da U- .
SINA PRESIDENTE VARGAS, sendo que WILTON, na Oportunldade, apresentou

(5 MARCILIO a vários trabalhadores, como pessoa de ímportanc1a que o esaª
.:: va apoiando. Fato testemunhado, ' |

Na apuração, contagem de votos e fiscalização da apuração da eleição
-> de 22 de março de 1968, os figcais e escrutlnadores, indicados por WIL

TON MEIRA, pertenciam à célula da AP, dirigida por MARCÍLIO KRIRGER,c0-
mo se verlllca dos registros etlstentes no «SINDICATO DOS . METALURGICOS /

. (exemplo: GERSON DA CUNHA BASTOS, prêso e ouvido IPM-AP),

 

[0] procedlmºnuo do SINDICATO, já sob a presidência de WILTON DE ARAU
. JO MEIRA, identificava-se tambem, perfeitamente com o anterior à Revo.

> lução, quando também havia ligação direta do Presidente do Sindicato, /
" com autoridades ministeriais, ' É 2

A fogentaçao de reuniões inter—Slndlcals não previstas em Iei, e a./
pressão, até com ameaças, tentada sobre o diretor da CSN, mostram a con

. fiança na consecuçao de condições, pelas "forças progressistas", para o
discreto retôrno ao órgão que, congregando os sindicatos, se transfor../
mou em elemento de pressão e imposição polltlca, acima dos poderes na./!
cionais - o COMANDO GERAL DOS TRABALHADORES (CGT), -

A. participação de uma delegaçao de seu Sindicato no CONGRESSO NACI O-
' NAL DOS MBTALÚRGICOS realizado em BLUENAU, em setembro de 1968, com-
prova esta acertiva, pois todos tinham conhecimento de que aquele Con.

. gresso tinha por finalidade eleger Secretário Geral da CNTI, ARGEU EGI-
"UDIO DOS SANTOS, lider sindical em SO PAULO e conhecido _asitador,

. Além disso, eram de conhecimento geral, as teses e mesmoa CARTA DE
_ PRINCÍPIOS aprovadas na II CONVENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS METALÚRGICOS DOS
ESLÁDOS DO DE JANEIRO E GUANABARA,

A lnuençao de WILTON DE ARAUJO MIRA em procurar agitar a área sindi
'. cal, pode ser comprovada mais uma vez, quando, preso nesta Unidade, io,

cusou assinar o cheque de vaecscamento dos emnregados do Sindicato (videdi
. anexo no 67 ao.depoimento de WILTON DB ARAUJO MEIRA), 2
- Os documentos anexados ao presente 'relatório e os depoimentos toma;
dos neste BIB formam, de forma induoltavºl, o contexto de uma situaçao
antirevoluc1onavla e pro—marxlsta, bem como revela a ligação Íntima dês
te setor com os demais do pals, afetados pela açao conjunta dos revana
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) od mé 21,4
+ a #chistas e dos comunistas, Torna-se evidente, apezar das máscaras que /

" usa, o flagrante propósito de abalar a autoridade da Revolução, contes
tando-lhe a legitimidade e apontando—a como uma opressora dos mais hu-

s,

animesmeio
"eu comunistas, osdlrlgentes sindicais e oclerorebelde3veraadçlrasame 05to2 MPMdi0nREDTR3RRCOeSEE TRTTIRASRotdoplmaniaaAmSROaaniamRaroalAeeadro Reece m epaoomemrassão á
doutrina de Cristo,constituemoarcabouço da.ação.anti-revolucionária9/3807 vz.

fe que vem sedesºnvolvendo noPals._pelos.mátodos_de_guerra.revolucio=/.

 

 

alema aas vo
e MB nária, e ABiá.a«Mista de todosº |

A leitura pura e simples das dlSposiçõeS preliminares da lei que /
, L

0

"| define os crimes contra a segurança nacional e a ordem política é so-
elal (Dec-lei 31]; de 13/8/67 e modificações de acordo com.o Dec-lei /

: no 510 de 20/33/69) depois do exame dos depoimentos e documentos aqui/

W

 

" : presentes, não oferece a menor dúvida em capitular como incursos em di
E ie: % "versos dêsses crimes, os cidadãos mencionados neste relatório, Vale a

; . o pena transcrever tais disposições: - | 4
. "Art 10 - Tôda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segu-

=. .ao 3 /" rança nacional, nos llmltes definidos 'em lei,
[i Art 20 - A segurança nacional é a garantia da consecução dos objeti

a feat o etse vos nacionais contra antagonismos, tanto internos como ex
riito - io ternos, i | ' , 4a

-z'_ífigffj;_Art 3o- A seºurança nacional compreende, essencialmente, medidas
[ Çjg_f?] _ '?áj3Í destinadas à preservação da segurança externa e interna

Eos o e ª;;Í inclusive a prevenção e repressao da guerra p51colog1ca
EM adversa e da guerra revoluc1onar1a ou suover31va.

-.$1o -.: A segurança interna, integimada na segurança nacional, diz
! s ,“,Í' “(“:" fªrespeltoas ameaças ou pressões antaºonlcas, de qualquer
T !.Éfãê.al—f“Úç ?Q;or1gem, forma ou natureza; que se manifestem ou produzam
fiaaer .> efeito no âmbito interno do pals.
.“;ÉZSÉ 'giêZ? - | * A guerra psicológica adversa é o emprego da propagandagde

_*contrapropaganaa e de ações no campo polltlco, economico,
Argíg?giif7'jf._ psicossocial e militar, com a finalidade de influenciar ou

o ei provocar opiniões, emoções, atitudes e comportamenuos de/
'Íf'gnírf7:i "" grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou amlºos,contra

L' a consecução dos ObjeulVOS nacionais, E ;
ai." T . A guerra revolucionária é o conflito interno, geralmente !

Ainspirado emuma ideologia, ou auxiliado do exterior,que
visa a conqulsua subver31va do poder pelo contrôle pro-
Bressivo da 1Naçao

tidamente a ligação dos elementos que a praticaram com os movimentos /
internos e externos, obedientes a uma ideologia, a comunista, para a to

Toda a ação descrita nos de901menuos e documentos juntos, revela ni

"mada do poder político, Nisto estão juntos na. mesma escalada, os clé.:
rigos, os dirigentes $lnd1cals e os polítlcosº

, SoM *. /X>3&JÇ>ODC—:““
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?fj'Volta Redonda, como Ja se demonstrou, além de possuirem um passado to

'.tenuando estabelecer luta de classes e o desrespeluo à lei,

l
w
W

jitensº Inc1tar'

,Z artigos,;
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É EP " a $ ! '/É;s

Quais os fins desta ação que se situam nas caracteristicas dos cri,

mes contra a segurança nacional? O incitamento à greve, mesmo ilegal;
o apêlo à violência na hlpotese de não serem atendidas as relvindíca—

çoºs operarlas' o apúio recíproco de clerlgos, sindicalistas e políti
cos. às desordens estudantis e Operarias o desrespeito às leis de or-
dem publlca, como as de greve, 2.0.1.7, no 'que tange às reuniões sin.

dicals, aos poderes das . organlzaçoes sindicais; a sistemática criação
- de calo entre as classes trabalhadoras e patronais, incluindo também
o governo o apélo universal cormunista, de união entre todas as clas
ses trabalhadoras do mundo, para atlnglr e poder polltlcoo

Os elementos da dlreçdo sindical do Sindicato dos Metalurglcos de

do le ligado à situação pré-revoluc1onaria de 196u, ainda deixam cia1
ro seus prop031tos -de contlnuar naquele rumo, apos à pseudo Vltoría eea
leitoreal de 68, é . Heist . ;*

A ação manifesta de ºpor-se a consecuçao dos obJetlvos nacionais /

quando se
* deseJa a harmonia entre elas e o máximo respeito à lei, vem demonstrar
juntamente com os demais fatos caracterizadores dá guerra revolucionÃ

- ria,que têm como ultlmo objetivo a ditadura de classe, como pretencia
em 63a CG,Tº e .se incluem no crime prev1sto no art 21 da lei de Se—

&
W" gurança NaClonalo | . * Neta c SM 1 &

- E se enquadrem também no que dispoe o art 33 da mesma lei, em seus/

ii;'; % :- a guerra ou à subgersão da ordem polltlcosociah;

- III - à animosidade entre as Fargas Armadas ou entre estas e as clas
ses sociais e às instituições civis;

II- à desobediência coletiva às 163s3 - | ea po 2

l
l

EY -.a luta pela viclência entre as classes sociais;
v. àparallzaçao de serviços públicos ou atividades essenc1als'
Não só os elementos SlndlCaíS, mas os políticos aqui citados é os

clerlgos, além de incorrerem indiretamente nos crimes menClonaaos ain-9. da praticaram os que são descritos na lei de segurança nacional ebaal SGLS

« C

- Art 39 - Constituem propaganda subversiva; " P 2 -
I - utlllzaçao de quaisquer meios de comunicação sacial, tais !

como Jornais, revistas, periodlcos, livros, boletlns, panfle-
tos, radlo, telev1sao, cinema, teatro e congeneres, como vei.
culos de propaganda da guerra pelCOlO7lca adversa ou de guerra
revoluc1onºr1a' f é 1

II - O aliciamento de pessoas nos locais de trabalho ou ensino;
, -IV - A greve proibida;

V - A lnguria, a calunla, oudlfamaçao quando o ofendido Adr
$ gão. ou entidade que exerça a autoridade pública ou fun

13

#
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aeee. - 22 e , Fls no 230-

rio, em razão de suas atribuições;

VI - A manifestaçãô de solidariedade a qualquer dos atos previstos nos

itens anteriores, i '

Enquanto se processava a presente investigação, a autorização conce.- ;

dida peloExmoSrMinistro do Trabalho e Previdência Social, para que/
le 3osgvo*vnuºs assumissam a QLTquO do SlndlCatQ;Dºrmltlg ª JOTta ga//gemteiaVdaPlRPaEoMIRAERgaiaEl .;

  

 

tranquilidadeno.setor sindical.

Vivo testemunho, decorrente da nova orientação da airetorla do Sindj

 

 

 

 

MIS cato, foi a comemoração do dia Dia do Trabalho, em que se pôde notar o
:O congraçamento entre autoridades, empresários e empresáriados, destacan-

e. * : do-se naquela ocasião o discurso proferido pelo Sr OLIMPIO COMS D5 ONLI
ils MBIRA, atual Presidente daquele Sindicato. (Vlde anexo nola este Bela-Ze Ro JL;-:** tºrlº)º R vei fo ni adao LF u Ref, fc ei . '-'_Í.Í'4'."-.'. v". "eira .;

']ibª';ív"3 Quartel em Barra MansaRJ, 15 de -maiode1969. E à

(PY, _Éª-jwj1j_,'1ARMBNIO PEREIRA coNngÍânvas .Coronel dir.
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Podemos rosssltar, nússos quatro nússs à fronte do nosso sindica

2. 503 168 Ad ,

[5a - - nolhor entrosamento nos sorviços sindicaio;
É ___ - legalizoção, sem projuízo para os usuários, da nossa farnísia,

i ' - qus vinha funcicnandào irregularmente, inclusive coz a venda
[E laia do "psícotrôpicos"; |

! - "___ - nmelhorie na assistência do departaento jurídico; $ 1
| - Obtenção de 215 novos bolsas do estudo; -

- uz arôrie, já em faso final do procossamento, entro o Simieg
to o o IFPS, visondo asssistôncia nódicae cdcntolcsgíca gratuíiljas, pas
ra teles os associsãos, A ,

f Esta última permitirá substencial coononia em nossa rocoíta, . per |
saldar a tão propagada divida dôsto Sindicato para Il

eu o Ira, ! | ,:C. Temos nos expenhesão, com cucosso, em mentor o sindicato af?astcão
- - do políticos 6 do qualquer atividade pelítica, fato que exa tão cesta

em gostes prenssÃães, e que sóo trasia (105?than o conprexetimutos .
para a classs, 22 i 'Í

Kous oongarhoiros, para fiínslisar, quero reafirma? qua ca “ª
/ nãos catá o destino do País, O ininigo vermolho, o comunteno Intoraa
4 441, está a Espeito, Suas mentires o mªngas: viscra e -

enfienquecer nossa Pátri

Sementes prio trabalho honesto, polo respsito h lei e a erica " o
pela ainceza een esfôórço do Covôrno, poderonos das una |
Fosposta fisas tonslos que tentan comunisss o País,
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"28 Z20NA AÉREA - BASE AÉREA DO SALVADOR - "CÓPIA AUTÉNTICA" - O fisco apurou que a firma"MARCELINO MARTINS & JOHNSTCN" exportava caféa preços suneriores aos registrados em seus documentos, guardando /no exterior as divisas surrupiadas ao país., O Presidente da Firma, /Sr FLORIANO PEÇANFA DOS SANTOS foi intirado a depôr perante o Dear_tamento do dg Renda., Em seu depoimento confessou que real = . .mente praticava há vários anos, esse subfaturamento em suas exportaçoes, tendo acumulado no estrangeiro cêórca de cinquenta milhões dedolares, que estavam divididos entre uma sociedade situada em CURAÇÃO e ouçra situada nos ESTADOS UNIDOS. O Sr FLORIANO esclareceuainda que é apenas Administrador da Firma, cujos proprietários sãoos Srs. WALTER MOREIRA SALLES e MARCELINO MARTINS. Disse também quee _Presidente do Panco de Investimentos Credinan, Em face dessa evasao criminosa de divisas, cometida por elementos que controlavam /7grandes estabelecirentos de crédito do país, o Govêrno Revolucioná-"rio resolveu incluir tais irregularidades entre aquelas punidas pe. 1o confisco de bens a ser impôsto pela Comissão Geral de Investiga-ções. Nesse sentido, foi baixado o Ato Complementar no. 42, publica-do na imprensa em 12 de janeiro de 1969, que determinou no seu Art
2o: Considerando, digo, considera-se enriquecimento ilícito o que
resultar de: - VII: O super ou subfaturamento na importação ou exportação de mercadorias de qualquer natureza. Tomando conhecimento
dêsse Ato, o Sr WALTER MOREIRA SALLES vrocurou as Autoridades Mone-
tárias, exibindo-lhes os telegramas que trocava com os grandes banqueiros dos ESTADOS UNIDOS e da EUROPA, assegurando que a Revoluão
não faria violências no âmêito economico, e portanto o BRASIL pode-ria continuar a receber créditos. Ao mesmo tempo, o Sr MOREIRA dil/.SALLES ameaçou retirar o seu aval dado ao Govêrno Revolucionário ca.so não fôsse modificado o Ato Complementar no 42, retirando-se o in
ciso 7o do Art 2o que punia o subfaturemento nas exportações. Em se
guida, o Ministro da Fazenda elaborou um substitutivo do AC-42, que
foi encaminhado ao Banco Central e posteriormente levada à sansão df.
Presidencial. No dia 28 de janeiro de 1969, isto é, dezesseis dias
após a publicação do AC-42, surgiu a nova versão do referido Ato
Complementar, publicada em todos os jornais, onde se vê que o Art
2o passou a ter apenas 6 incisos, desaparecendo o inciso 7o que punia o subfaturamento. Com isso, adquiriu impunidade o subfaturamen>
to de 50 milhões de dólares (duzentos bilhões de cruzeiros) da Fir
ma "MARCELINO MARTINS & JOHNSTON". Por coincidência, na mesma data
da publicação da nova versão do AC-42, a Assessoria de Imprensa do
Ministério da Fazenda distribuiu comunicado eos jornais informando

. a punição de operações cambiais financeiras que resultaram em evasão
de divisas de 5 mil, 100 mil e 500 mil dólares, praticadas pelo ban
queiro GERALDO CORREIA. Essa publicidade node ser interpretada como
um intúito de ocultar o fato de que, enquanto são punidas operações
cambiais financeiras que, segundo o. comunicado, "podem chegar mesmo
a l milhão de dólares", ficou assegurada por Ato Complementar, a im
punidade de operações cambiais comerciais (subfaturamento) de cêérca
de 50 milhõesde dólares. "Está conforme o original". Quartel em
Salvador, 20 de maio de 1969. (a) UBIRAJ CARVALHO DA CRUZ - 1o /
Ten Av - Chefe da Seção de Investigação e Justiça da Base",.-:-i-:-;:

CONFERE COM O ORIGINAL:-

Recife, 18 de junho de 1969.-

EVANDRO DE LIMA ARAÚJO - Ten Cel Av

.Chefe da 2a Seção do EM-2.-.

 



 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES

GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO

 

Referências do Processo :

M, J. N. I,

€..J.

Interessados :

Objeto: CAMARA DE VEREADORES DE NOVA IGUAÇU

  
L

Em.... 7 196..... Parecer n.o

 

Súmula :

RUSSANI ELIAS JOSE SC M

 

Leis aplicadas :

Departamento de Imprensa Nacional -- 18,875 D M,. J. - 648
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Apanhando o aparclho policial de sur- -... . Infantaria, General Caro err reger

| prêsa, os estudantes de Niterói reahzaram . los Albert oGabral, ordc- 2/5 /3 a 29 6 Abu do
|na noKe de ontem, manifestações de rua; | (mou a retirada da PM,im- + 420a 8

:: em Éinal de protesto contra o corte de ver-": foxmando: u ias los. $

faculdades, Os:umversxtarms ocupa- !., |. Vêu mªmi“ ifoop“ | o A
. "'s . $

 

«gram/c—Praça Getúlio Vargas,em Icaraí, '
...,mo todo o quarteirão onde se lo-

do Exército para restabe-,

later a Oldem aqu: F
| caliza a Reitoria, Os carros que transita- | "-

. As" 82 horas tódas* as

1A
incidente [entre es- com a adesão d

ites e policiais ini» _ escolas, os estuda
se na Escola de Filo. maram para a
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vam pelo lecal eram pichados com freses"

como "Mais Veroas e "Abaixo a Ditadu ra".
/

sedêé da

. ]
e outras
ntes ii

da a + #! « C
(» imediações "da Reitoria

estavam transforma-
das em verdadeira praça-
do-guerra, com (a polícia
tentandodesalojar os es-

na Rua Dr. Celes»
onde os alunos co-

am pedágio aos car-

 

   

 

' Reitoria (ex-Casgine Ica- /. tudantes
rai) onde realizaram" as.

que . resistiam:

atrás das barricadas, Vá .
sembléia geral, decidindo : [rias cargas 'de: cavalaria

"sair às ruas,iva recuperar o pró-

que Gstá êaindo, A
© 0 DOPS entraram
ião para Yeprimir o

  

  

 

lícia para lá se

, nhasse, os estud
vantaram barric

Como a po-: '

encami- ..

àdas, te-

 imento . O. Vire-Pre- .-.:
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do DCE,, tentava também
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3. NME: _RUSSARI uma:ooã/

. -| Elias José

Ieação: Rufina Eliss José
 

ar
19 de fevoreiro de 1916

 

eua
oo

o
ea

ep
ao

oca
em

 

 
 

ae
-<

--
--

-
pr  

 

 

 

son
aas

es
pe
:m

%V

5, DATA DO NASCIMENTO:

5 &asileira
| é, NACIONALIDADE " 3

| i 1
CGuenabara ;

3, NATURALIDADE ; !

& funcionário iúblico ca irololiura ée "":

. % Icuaçu/rd ,
3, PROFISSÃO: e Vorsador em liova Iguaçu (A hEA/RJ).

É Casado '.

|

|

9, IESTADO CIVIL; *

10. INSTRUÇÃO:

AVe Sarechal Floriano no 1908 NOVA

| 11. RESIDENCIA; ICUAÇÃ/RJ * |
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e Yoersador à Câssra Municipal de NOVA

« Controventes, conseguiu boa situação financeiss à /

custa do chasrdo ""éo do 1

& Conseguiu e noseaçgão de ais do Qquicss& "bichoiros" |

para e frefeitura de NOVA

« Não possui condições morsis e intoicotuais para do-

sempoenho de cargo 98h13m

 

19606 - SET - foi candidato à iInterventoria do municÉçio ée Sova
409 e

e e Ligado eo "Sêéço to ticho*, |

* fosuu4 bos situação fivenccirta, asronisêias no * jógzo
do bioto" e, últimacente, na política, pois consta
que é o escorroçado de diversas trohsações irregala
ses do Irafcitos

e Consiterado corsupto e sea condições sorais e intes
lectanis pera Cosempenhode carço públicos

1969 « e pela locoenta da AN&ENA à CÁdore /
de :Tgªg“:—

e Elemento roconhecidasonte é contravenção éo l
jêço do "Dicho"a" e corridas da

8 e Conseguiu cem O exePrefoito JFoMÇUIH FACAO,
a noncação de nsis de quinse bichoiros, para csrzos *

dna Prefeitura de Ava ICOAÇO!Je É
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"4—3"—

Ã UAAS:

_ ca e
3

L:

--

CLUIR
O

-
-
-
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Í DATL É
At. ORIGEM

% 115/68 15/3/65) Consta que o S». RUSSANI ELIAS JOsÉ, noncaria com

do I Ex.! o Sr., Prefeito, 15 ou mais bicheiros para cargos

2 da Prºfeitura.

775 327 - Era ya dos homens menos aquinhoados de Nova T-]

4653 da DOP5- hoje, depois de Vereador, possuo tres

d.. I ZW ô R I

.

0.390

 

 

 

| RJ automóveis e unia boa casa de Pesidornicias

*-* n = Vercados pela ANSA, em liova iguaçu.

% do FI EX
 

ni "21/17/08,

|

« E clemento que aplica as nais variadas manobras

da 2a DÍ como fim dg dofendor seus afilhados e se bene-;

ficiar de todas as manoiras.
- Dá cobertura a clementos subversivos e corsup- .

1058.-MGE WO
 

 Inf no 37 13/2/68, - Em Nova Iguaçá-RJ, 2 epigrafado, ropregentando |

da Ia DÁ o Sp., JOSÉ HÁDDADS dominoua contratação dos e

Loementos para a Prefeitura.
  
 

- 0 marginado foi pxºêso om, cempriímento à OPEPAQÚW

__GAIOLA no períodode13 a 17Dez 638, 3.4

casta data Sel _ nosbo om ss LS

OCnt da 1a DI, baseado no Processo co investiga

| £o sumária que mandou realizar, sugeriu sejam a-

| plicadas ao epigrofado as sanções previstas nos

! Artigos 1a e 5a do AI-5, us vez qro su

|

2 Ef, no lº/we
  

  

 

tfjásçícntementeL comprovadas as aªcííídages sç;ª_«;í:'ª.:;:-

- s$ a

| | -=-Quando pregidente da Camara de WNorcadores de

; I Nova Iguaçu, criou 19 cargos publicos naquela

casa, para os quais foran noncados amigos pes

| soais e familiares, usando para isso trafico

doe influconcis. a.

- Apyesentou diversas projetos na Camata de

readores em beneficio dos próprios vercadoros

e amigos pessoais. & I

- Particivou, anteriormente, da rede de contro-

venção e, quando vercador, conseguiy a nonta- :

ção de contrayentorês para cargos públicos, |

- Manteve ligações profundas com profundas,, .,

equ políticos corruptos cono JOS5S MONTES PAí- !

XÃO e ARY SCIHAVO, . |
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PROCESSO No - 13 PEV 69310 DE JANEIRO, GB D |A

INDICIADO:  RUSSANI ELIAS JOSÉ

 

UNÇÃO: -Vereador em Nova Iguaçu (RJ)

-Funcionário Público aposentado.

a r p a - é n v e

1. ACUSAÇÓES:

a) Quando presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu,

criou 19 cargos pub—loco naquela Casa, para os quais foram

nomeados amigos pessoais e familiares, usando para isso -o
2 A a

trafico de influencia.

| b) Apresentou diversos projetos na Câmara de Vereadoresem be

T : nefício dos próprios vereadores e amigos pessoais. $

& c) Partlclpou, anteriormente, da rede de contravenção e, quan

! do vereador, conseguiu a nomeação de contraventores para

cargos publicos.

ad) Manteve ligações com políticos corruptos como JOSÉ MONTES

PAIXÃO e ARY SCHIAVO.

_2. PROVAS:

Constantes dos autos do presente processo.

3, CONCLUSÃO:

Julgza o Relator que o presente processo deve ser remeti-

do ao "inístério da Justiça, que, por sua Comissão de Investi

gação, está capacitado a aplicar ao indiciado as sanções do A

to Complementar no 39, de 20 de dezembro de 1968, suspendendo

-lhe os direitos polítlcos por 10 (dez) anos e cassando-lhe o

mandato eletivo, tudo sem prejuÍZO de outra ação penal de que

Casde
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