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COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

GRUPO DE TRABALHO DITADURA E REPRESSÃO AOS TRABALHADORES E

AO MOVIMENTO SINDICAL

O Grupo de Trabalho "Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical" foi

o último grupo a ser formado no âmbito da Comissão Nacional da Verdade (CNV), por

conta disso há um atraso geral em suas atividades. Para compensar esse atraso, o apoio da

academia,  dos  arquivos  especializados,  dos  centros  de  documentação  e  do  próprio

movimento  sindical  torna-se  fundamental  e  premente,  no  sentido  de  indicar  acervos,

fundos, coleções, séries documentais e documentos avulsos, como gravações em VHS ou

fitas K7 com depoimentos de trabalhadores perseguidos políticos e familiares, que possam

servir de fontes para que o GT produza o seu relatório sobre as graves violações aos direitos

humanos no período investigado pela CNV, particularmente o período entre 1960 – 1985.

Tendo por base uma lista com 11 temas prioritários de investigação definidos pelo GT, que

seguem abaixo, solicitamos às instituições que preencham o questionário que vem logo em

seguida, sendo que os itens grifados podem ser usados como um roteiro. 

Para  orientações  e  dúvidas  no  preenchimento  do  questionário,  poderão  ser  contatados:

Antonio  José  Marques  (CEDOC  CUT)  (11)  2108-9213  /  2108-9247  e-mail:

cedoc@cut.org.br  ou a Ana Célia Navarro de Andrade (CEDIC PUC/SP) (11) 3872-8323 /

3872-6246 e-mail repro-cedic@pucsp.br 

Temas prioritários de investigação

1. Levantamento dos sindicatos que sofreram invasão e intervenção no golpe e após

o golpe;
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2. Investigação de quantos e quais dirigentes sindicais foram cassados pela ditadura

militar;

3. Quais e quantos dirigentes sindicais sofreram prisão imediata ao golpe;

4. Levantamento  da  destruição  do  patrimônio  documental  e  físico  das  entidades

sindicais;
5. Investigação  sobre  prisões,  tortura  e  assassinatos  de  dirigentes  e  militantes

sindicais urbanos e rurais;

6. Vinculação das empresas com a repressão  ;

7. Relação  do  serviço  de  segurança  das  empresas  estatais  e  privadas  com  a  

repressão e atuação das forças armadas;

8. Legislação antissocial e antitrabalhadores   (lei de greve, lei do arrocho salarial, lei

do fim da estabilidade no emprego, entre outras);

9. Levantamento da repressão às greves;

10.Tratamento dado à mulher trabalhadora durante a repressão  ;

11.Levantamento  dos  prejuízos  causados aos  trabalhadores  e  suas  entidades  pelo

regime militar para reparação moral, política e material.
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QUESTIONÁRIO

Nome  da  instituição/entidade:  CENTRO  DE  DOCUMENTAÇÃO  E  PESQUISA

VERGUEIRO

Endereço: Rua São Domingos, 224 - Bela Vista - São Paulo

Site: www.cpvsp.org.br

Pessoa para contato: Luíza Peixoto

Telefone: 11 98680-1944 - E-mail cpv.documentacao@gmail.com

1)  Relacione  os  fundos/coleções  custodiados  pela  entidade  que  podem  responder  as

questões prioritárias investigadas pelo GT, indicando ao lado de cada um deles os números

dos temas mais preponderantes, considerando a lista acima.

NA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER COM EXATIDÃO, POR FALTA DE CATALOGAÇÃO

COMPLETA,  QUAIS COLEÇÕES E DOCUMENTOS RESPONDEM ÀS QUESTÕES PRIORITÁRIAS

DE INVESTIGAÇÃO QUE CONSTAM DO QUESTIONÁRIO, INFORMAMOS, MESMO DE FORMA

GENÉRICA, QUE TEMOS DOCUMENTOS DAS SEGUINTES CATEGORIAS DE TRABALHADORES:

ABRASIVOS, AERONAUTAS, AEROVIÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, AMBULANTES, ARQUITETOS,

ARTISTAS,  ASSISTENTES  SOCIAIS,  AUTÔNOMOS,  BANCÁRIOS,  BORRACHEIROS,

BRINQUEDOS,  CALÇADOS,  CATADORES  DE  PAPEL,  CERAMISTAS,  CIMENTO  E  CAL,

COMERCIÁRIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO CIVIL E MOBILIÁRIO, CORREIOS E

TELÉGRAFOS, COUREIROS, EDUCAÇÃO, ELETRICITÁRIOS, EMPREGADAS, DOMÉSTICAS,

ENFERMAGEM, FERROVIÁRIOS, INDÚSTRIA DE FRIOS, FUMAGEIROS, GARIMPEIROS,

GASISTAS,  GRÁFICOS,  TRABALHADORES  DA  SAÚDE,  JORNALISTAS,  INDÚSTRIA  DE

LUVAS,  MARCENEIROS,  MÉDICOS,  METALÚRGICOS,  METROVIÁRIOS,  MINEIROS,

MOTORISTAS, PANIFICADORES, PAPEL E CELULOSE, PAPEL E PAPELÃO, PESCADORES,

PETROLEIROS,  PETROQUÍMICOS,  PLÁSTICOS,  PORTUÁRIOS,  PROFESSORES,

PROCESSAMENTO DE DADOS, PSICÓLOGOS, QUÍMICOS, RADIALISTAS, TRABALHADORES

RURAIS,  SERVIDORES  PÚBLICOS,  TECELAGEM  E  TÊXTEIS,  TELECOMUNICAÇÕES,

URBANITÁRIOS,  VESTUÁRIOS,  VIDREIROS,  VIGILANTES,  SECURITÁRIOS,

SERINGUEIROS.

2)  Relacione  individualmente  esses  fundos/coleções,  listando  as  respectivas  séries

documentais  e  datas-limite,  informando  se  estão  ou  não  organizados,  e  quais  são  os

instrumentos de pesquisas/acessos utilizados.

3)  A  entidade  tem  ou  teve  programa  de  gravação  de  depoimentos  com  ex-dirigentes

sindicais,  militantes  sindicais  e familiares? Em caso positivo,  relacione o nome dos/das



depoentes e demais informações que possuem sobre os mesmos, os sistemas de gravação

(fita  k7,  vídeo,  meio  digital)  e  tempo  de  gravação.  No  caso  das  fitas  k7  ou  mesmo

gravações digitais, informe se estão transcritas. No caso dos vídeos, informe o endereço do

site caso estejam disponíveis na internet.  NÃO.
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4) Relacione os documentos avulsos (livros, periódicos, panfletos, documentos de arquivo

etc.) que possam responder as questões investigadas pelo GT, se possível com um pequeno

resumo de cada um deles. NÃO.

5) A entidade possui acervo fotográfico com imagens de repressão a trabalhadores e ao

movimento sindical? NÃO.

6)  Informe  se  na  sua  cidade  e  região  há  outra  entidade  que  possui  acervo  que  possa

responder as questões investigadas pelo GT. Enviando-nos o nome e o endereço, bem como

um meio de contato com a pessoa responsável. NÃO.

São Paulo, julho de 2013.

__________________________________

LUIZA MAFALDA GUASCO PEIXOTO
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