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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: Arquivo Edgard Leuenroth – AEL/IFCH/UNICAMP

Endereço: Rua Cláudio Abramo, 377 - 13083-856 - Campinas-SP – Brasil

Site: http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael/

Pessoa para contato: Prof. Dr. Alvaro Bianchi, Profa. Dra. Lucilene Reginaldo ou Elaine

Marques Zanatta

Telefone: (19) 3521-1622  E-mail secretar@unicamp.br

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.

• Brasil Nunca Mais - 5
• Comitê Brasileiro para Anistia – 5 e 6
• Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) -

6, 7, 8 e 9
• Duarte Pacheco Pereira – 5 e 6
• Elisabeth Souza Lobo - 10
• Francisco Gaona - 1, 2, e 5
• Heitor Ferreira Lima - 5
• Hermínio Sacchetta – 2 e 5
• Interviews Collection by Robert J. Alexander Papers - 5
• Luiz Carlos Prestes – 2, 3 e 5
• Mário Carvalho de Jesus - 1, 2 e 5
• Militância Política e Luta Armada – 5, 6 e 9
• Movimento Sociais Recentes – 5 e 9
• Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
• Voz da Unidade – 5 e 9

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.

• Brasil Nunca Mais

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL BNM 

Título: Brasil Nunca Mais

Natureza: PRIVADO

http://segall.ifch.unicamp.br/site_ael/


Nível de descrição: Coleção

Data(s): [1964-1979]

Dimensão e suporte: 175 metros lineares do documentação textual e 249 fotografias.

Nome(s) do(s) produtor(es): D. Paulo Evaristo Arns (1921-) e Jaime Wright (1927- 1999) 

(colecionadores)

História administrativa/Biografia: O projeto Brasil Nunca Mais foi idealizado por Dom 

Paulo Evaristo Arns, então assessor do Cardeal Arcebispo de São Paulo, e pelo Reverendo 

Jaime Wright, pastor da Igreja Presbiteriana . Contou com o apoio financeiro do Conselho 

Mundial das Igrejas, organismo internacional ecumênico sediado em Genebra.

História arquivística: A documentação não sofreu intervenção de processamento técnico 

nas dependências do AEL.

Procedência: Doada pela Cúria Metropolitana de São Paulo em 1987.

Âmbito e conteúdo: Coleção formada a partir da reprodução dos processos de presos 

políticos do período da ditadura militar, depositados nos arquivos do Superior Tribunal 

Militar e Supremo Tribunal Federal.Foram obtidas cópias de 706 processos completos e 

dezenas de outros incompletos. É possível conhecer a relação dos denunciados, indiciados, 

testemunhas e declarantes, bem como os nomes dos funcionários encarregados e escrivães 

da PM, médicos legistas e membros do Conselho de Justiça envolvidos nas ações de 

repressão aos movimentos de massa, diligências e investigações; informações sobre os réus 

e organizações visados pela repressão e sobre as leis repressivas. Contém estudos sobre a 

tortura no Brasil e no mundo, com quadros estatísticos, além da transcrição de depoimentos

sobre tortura com informações sobre os mortos e desaparecidos políticos. Os “Anexos” têm

origem diversa, foram apreendidos em posse dos militantes ou em diligências às residências

e aparelhos, e anexados como “prova de subversão”.

Local: Brasil

Sistema de arranjo: Os documentos encontram-se numerados.

Condições de acesso: Sem restrição.

Localização Física: Arquivos deslizantes.

Condições de reprodução: Sem restrição, observando-se as normas internas do AEL.

Idioma: Português.

Instrumentos de pesquisa: Relatório Final: O Regime Militar; A Pesquisa BNM; Os 

Atingidos; Os Funcionários; Perfil dos Atingidos (publicado em livro); As Leis 

Repressivas; A Tortura (3 v.); Os Mortos; Índice dos Anexos; Inventário dos Anexos.

Existência e localização dos originais: Superior Tribunal Militar e Supremo Tribunal 



Federal.

Existência e localização de cópias: Latin American Microform Project(LAMP),Chicago 

EUA

Notas: Acesse o Relatório Final (12 volumes de índices) produzido pelo projeto através do 

endereço: http://www.armazemmemoria.com.br/

• Comitê Brasileiro para Anistia

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL CBA 

Título: Comitê Brasileiro Pela Anistia

Natureza: INSTITUCIONAL

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1978 - 1985

Dimensão e suporte: 2 metros lineares de documentação textual (70 pastas suspensas), 21 

títulos de periódicos, fotografias e 8 cartazes.

Nome(s) do(s) produtor(es): Comitê Brasileiro Pela Anistia

História administrativa/Biografia: Fundado em 1978, no Rio de Janeiro por iniciativa do 

Movimento Feminino pela Anistia, o Comitê Brasileiro Pela Anistia veio congregar os 

esforços de diversas entidades e personalidades em luta, nas suas respectivas frentes, contra

o regime de exceção. Sem abandonar suas reivindicações específicas, tais instituições 

passaram a compor, através de seus representantes, um movimento cuja linha de atuação 

então extrapolava as questões mais gerais referentes aos Direitos Humanos, dando maior 

ênfase à luta pela anistia, à luta contra as perseguições políticas, as prisões e as torturas. 

Para tanto, definiu como bandeiras de luta a extinção das leis repressivas - como a Lei de 

Segurança Nacional e a luta pelo desmantelamento dos órgãos e aparelhos de repressão, 

como o DOPS e a polícia política.

História arquivística: Organizado com apoio da FAPESP em 1991.

Procedência: Doado pelo CBA - Rio de Janeiro em 1990.

Âmbito e conteúdo: Registra uma das mais importantes atuações da sociedade civil contra 

a violência aos presos políticos brasileiros, no final da década de 1970, em pleno período de

ditadura militar. Os documentos são relativos às atividades administrativas da entidade e de

alguns de seus núcleos estaduais e municipais, atividades de divulgação e apoio aos presos 

e famílias, às inúmeras manifestações de apoio e solidariedade recebidas pelo Comitê e 



documentação relativa aos presos políticos - biografias, depoimentos, registros das famílias,

histórico da repressão e regime carcerário. Contém: correspondência, manuscritos de 

anotações, endereços e informações sobre presos políticos, documentos administrativos, 

cartazes, textos, panfletos, periódicos e documentos de divulgação de eventos realizados 

com a finalidade de divulgar a violência política e propagar os direitos humanos.

Sistema de arranjo: Organizado em 4 séries e 12 subséries: série Produção: 

Administrativa e Núcleos; série Presos Políticos: Históricos, Denúncias, Regime carcerário,

Produção de presos; série Manifestações de Apoio: Entidades, grupos e comitês, Categoria 

profissional, Sociedade civil, Assinaturas conjuntos de entidades, profissionais e sociedade 

civil, Assinaturas sem referência de autor, série Eventos: Encontros, manifestações, 

reuniões e outros, congressos. Anexos: Periódicos e cartazes 

Condições de acesso: Consulta livre

Localização Física: Localização por item. (deslizante 01, módulo 3B) Os cartazes e 

periódicos foram catalogados na coleção CPDS: Cartazes: CPDS/00295, 679, 120, 676, 

265, 627, 625 e 203. Periódicos: consultar listagem anexa ao inventário na sala de consultas

do AEL.

Condições de reprodução: Observando-se as normas do AEL.

Idioma: Português, espanhol.

Instrumentos de pesquisa: Inventário do fundo na sala de consulta.

Unidades de descrição relacionadas: Ver também no AEL: fundo Duarte Pacheco 

Pereira, Coleção Brasil Nunca Mais, Coleção Jesse Jane, Coleção Gilberto Mathias e 

Coleção Militância Política e Luta Armada no Brasil.

• Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL DIEESE 

Título: DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Coleção

Data(s): 1960-2004

Dimensão e suporte: 1315 títulos de periódicos e 74 títulos de folhetos

Nome(s) do(s) produtor(es): Dado não disponível.



História administrativa/Biografia: Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, mantida 

pela contribuição das entidades sindicais filiadas, onde estão representadas todas as 

correntes do movimento sindical brasileiro. Desde 1955 o DIEESE desenvolve pesquisa nas

áreas socioeconômica e educacional além de assessoria e comunicação relacionadas ao 

mundo do trabalho. É uma entidade de abrangência nacional, com sede em São Paulo e 

escritórios regionais em 15 Estados da Federação.

História arquivística: Em decorrência de suas atividades o DIEESE recebe regularmente 

publicações editadas por sindicatos e outras entidades de classe. Em dezembro de 2001, a 

Coordenação de Pesquisas do DIEESE entra em contato com o AEL oferecendo a doação, 

efetivamente doada em 2004. Foi doada ao AEL atendendo à necessidade de disponibilizar 

o material para pesquisas.

Procedência: DIEESE.

Âmbito e conteúdo: O acervo é composto por títulos de periódicos (jornais, revistas e 

boletins) e folhetos, internacionais, nacionais e intersindicais. As publicações, enviadas em 

sua maior parte por entidades associadas ao DIEESE, foram acumuladas pelo órgão.

Sistema de arranjo: Não há sistema de arranjo. As publicações estão sendo catalogadas 

periodicamente. 

Condições de acesso: Consulta livre.

Localização Física: Pelo número de tombo relativo ao título da publicação.

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitando as regras do AEL.

Idioma: Português, francês, italiano, inglês e espanhol.

Instrumentos de pesquisa: Catalogação em sistema informatizado.

• Duarte Pacheco Pereira

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL DPP 

Título: Duarte Pacheco Pereira

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1962-1980

Dimensão e suporte: 18 artigos de jornal, 1 fita de vídeo, 1 fita de som, 102 folhetos, 02 

fotografias, 30 livros, 24 títulos de periódicos, 01 tese, 96 documentos textuais, 



01documento tridimensional

Nome(s) do(s) produtor(es): Pereira, Duarte Pacheco (1939-)

História administrativa/Biografia: Duarte Brasil Pacheco Pereira nasceu em Santo 

Amaro da Purificação, Bahia. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na 

Universidade Federal da Bahia. Sua atividade política iniciou-se no movimento estudantil 

baiano, chegando a vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1963. Foi

um dos fundadores da Ação Popular (AP), em 1962, e de 1965 a 1973 vinculou-se à direção

nacional da organização. Em 1965, transferiu-se para São Paulo onde trabalhou como 

professor universitário e jornalista e, no final da década de 1960, vinculou-se ao trabalho 

operário na cidade de Osasco. Escreveu diversos livros, entre eles, ABC do Entreguismo: o 

capital estrangeiro no Brasil (Vozes), Um Perfil da Classe Operária (Hucitec), China: 

cinquenta anos de República Popular (Anita Garibaldi); artigos e ensaios em diversas 

publicações além de ter sido colaborador das revistas Realidade e Veja e do jornal 

Movimento.

História arquivística: O material foi doado pelo titular em 2001, fruto de antigos 

entendimentos com os professores do IFCH, Marco Aurélio Garcia e Ricardo Antunes. A 

documentação foi agrupada em blocos temáticos pelo titular, sumariamente identificados, 

com notas explicativas e de identificação.

Procedência: Doado pelo titular em 2001.

Âmbito e conteúdo: Documentos relativos a partidos de esquerda e a movimentos sociais 

acumulados pelo titular durante sua militância política, especificamente a mais recente, pois

grande parte dos documentos do período de sua clandestinidade (1968-1979) foi perdida. 

Reúne documentos da organização de esquerda Ação Popular - AP, destacando-se as 

resoluções nacionais, declarações de encontros, resoluções políticas e diretivas, textos para 

debates e textos para militantes, jornais da organização além de livros, revistas e recortes 

sobre a AP. Do PCdoB reúne documentos das décadas de 1960 e 1970, jornais, textos de 

divulgação publicados pelo partido e documentos de luta interna reunidos por força dos 

entendimentos mantidos com vistas à unificação entre as duas organizações partidárias. 

Junto a estes dois grandes temas traz também documentos do movimento estudantil e do 

PCBR.

Local: diversos

Sistema de arranjo: Documentação não organizada. 

Condições de acesso: Solicitar a documentação com 3 dias de antecedência.

Localização Física: Localização por item.



Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitando-se as regras do AEL

Idioma: Português

Instrumentos de pesquisa: Listagem do material.

Nota do arquivista: Parte das informações foram compiladas pela Seção de Pesquisa por 

ocasião da doação da documentação. Descrição preparada por Vânia R. P. de Miranda, 

Seção de Processamento Técnico, a partir de documentos de controle do acervo.

• Elisabeth Souza Lobo

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL ESL 

Título: Elisabeth Souza Lobo

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1967- 1991

Dimensão e suporte: 144 pastas com manuscritos, 8 pastas com 461 recortes de jornais, 83

títulos de periódicos nacionais e estrangeiros, 73 livros e teses, 84 folhetos, 534 textos, 23 

cartazes, 107 panfletos, 1 fotografia.

Nome(s) do(s) produtor(es): Lobo, Elisabeth Souza (1943-1991)

História administrativa/Biografia: Elisabeth de Souza Lobo Garcia, conhecida como 

Beth Lobo, nasceu no dia 30 de agosto de 1943. Iniciou sua vida acadêmica no ano de 

1962, graduando-se em Letras pela UFRGS no ano de 1965. Concluiu pós-graduação, 

doutorado em sociologia, na Universidade de Paris, em 1979 e pós-doutorado no “Groupe 

d’Estudes sur la Division Sociale et Sexuelle du Travail”, CNRS, França no ano de 1984. 

Três obras tiveram grande influência em sua formação: A teoria do romance de Georg 

Lucaks; Por uma Sociologia do Romance, e Lucien Goldman e Questão de Método, de 

Sartre. Sua experiência profissional como docente inicio-se no ano de 1973, na 

Universidade de Santiago no Chile. Foi professora da Universidade de Paris VIII no ano de 

1978; da UNIMEP no ano de 1981; da UNESP/Marília no ano de 1982; da USP a partir do 

ano de 1982; da Universidade de Québec/Montreal/Canadá no ano de 1989 e da UNICAMP

no período de 1989-1990. Sua produção intelectual está voltada para a questão do trabalho 

feminino e das relações de gênero da sociedade capitalista. Elisabeth Souza Lobo, como era

conhecida também no mundo acadêmico, morreu em 15 de março de 1991, vítima de um 

acidente automobilístico, quando dirigia-se para Campina Grande, Paraíba, em visita a 



trabalhadores rurais.

História arquivística: Por ocasião da morte da titular, seu arquivo encontrava-se 

fragmentado – parte em sua residência em São Paulo, parte em seu gabinete na USP. Após 

a reunião, a documentação foi doada ao AEL. Organizado em 1995 com apoio da FAPESP.

Reorganizado em 1999.

Procedência: Doação de Marco Aurélio Garcia, marido da titular; no início dos anos 90 do 

século XX e formalizada em 18 de janeiro de 2000.

Âmbito e conteúdo: Os documentos reunidos neste fundo são relevantes para o estudo e 

compreensão das relações sociais e de trabalho entre homens e mulheres; apresentam um 

abordagem da situação feminina, como: A dupla jornada de trabalho, a militância em 

entidades sindicais, o direito de reprodução e outros temas ligados a questão do gênero, 

desenvolvidos enquanto docente, em diversas instituições de ensino superior. Reúne a 

documentação acumulada enquanto docente e pesquisadora de diversas instituições de 

ensino. Inclui a documentação produzida através da sua atividade intelectual, como textos e

projetos de pesquisa; a documentação gerada através de sua atividade acadêmica como 

docente, incluindo trabalhos, provas, relatórios de pesquisa e notas de alunos. Contém 

também documentação relativa às atividades administrativas como contratos de trabalho, 

atas de reuniões, correspondência, pedido de afastamento, recibos, relatórios etc.

Local: Diversos

Sistema de arranjo: Organizado em 3 subgrupos, 25 séries e 7 dossiês. Anexos: livros, 

folhetos, periódicos, cartazes, fotografias, panfletos e textos. 

Condições de acesso: Consulta livre

Localização Física: Deslizante 01, módulos 2B e 3

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitando-se as normas do 

AEL

Idioma: Português, francês e espanhol

Instrumentos de pesquisa: Livros catalogados no Sistema de Bibliotecas da 

Unicamp:http://libweb.unicamp.br/cgi-bin/gw_40_3/chameleon?

sessionid=017713562184172&skin=portal&lng=pt. Folhetos catalogados em sistema 

eletrônico. Inventário disponível na sala de pesquisa do AEL.

Nota do arquivista: Documentação organizada por Lígia Aparecida Belém. Dossiê 

Recortes e descritores temáticos:Roberta de Moura Botelho e Patrícia Cano Saad. Anexos: 

Maria Conceição dos Santos. Descrição preparada por Roberta de M. Botelho e Vânia R P 

Miranda.



• Francisco Gaona

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL FG 

Título: Francisco Gaona

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Coleção

Data(s): 1870-1979 (período predominante)

Dimensão e suporte: 4 rolos de microfilmes.

Nome(s) do(s) produtor(es): Gaoma, Francisco (1907-1980)

História administrativa/Biografia: Nasceu em Ypacarai, Paraguai, professor, bacharel em

Direito pela Universidad de Asunción, dedicou-se ao sindicalismo e à formação sindical, 

tornou-se autor expressivo da história operária e social daquele país. Esteve ligado à Unión 

Obrera del Paraguay (1926); à Central Nacional de Trabajadores (1936) e à Confederación 

de Trabajadores del Paraguay (1939). Gaona dedicou-se também a recolher documentos do 

movimento sindical, a partir dos quais escreveu Introducción a la História Gremial y Social 

del Paraguay, publicado no exílio, em Buenos Aires, em 1967. Anos depois, em 1987 e 

1990 publicou-se no Paraguay os tomos II e III da mesma obra. Sua atuação sindical 

sempre lhe causou perseguições. Morreu no exílio, em Buenos Aires - Argentina

História arquivística: Após a morte do professor Gaona, em Buenos Aires, sua viúva doou

seu arquivo ao Banco Paraguayo de Datos (BPD). A equipe técnica, do que é hoje o Centro 

de Documentación y Estudios (CDE) com sede em Assunção, Paraguai, trabalhou na 

ordenação do arquivo, no acondicionamento, fotocopiaram e transcreveram documentos 

com perdas de registro. Sob ameaça do governo Stroessner solicitou-se guarda temporária à

Unicamp onde ficou até a queda do general, em 1989. Alguns dias após a transferência para

o Brasil, a sede do Banco Paraguayo de Datos foi invadida pela polícia e nos anos 

seguintes, seus dirigentes foram pressionados a levarem de volta a documentação para o 

Paraguai. Somente com a mudança política no país, os originais retornaram ao então CDE, 

permanecendo no AEL cópias em microfilme.

Procedência: Cedido pelo Centro de Documentación y Estudios (CDE) Assunção, 

Paraguai.

Âmbito e conteúdo: Coleção de documentos impressos e fotocopiados, pequena 

quantidade de correspondência; dossiês sobre questões políticas e sindicais no Paraguai 



1870-1968; arquivos internacional sobre os sindicatos e congressos sindicais 1938-1979; 

dossiê sobre a Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) e do Confederación de 

Trabajadores del Paraguay (CTP) 1936-1940; documentos relativos à legislação e ao 

trabalho 1931-1948, reforma agrária 1935-1972, a educação e a reconversão dos 

trabalhadores 1910-1971; cópias de algumas publicações sobre e de sindicatos 1928-1941; 

Recortes de imprensa relativos à política e sindicalismo 1920-1970.

Local: Diversos.

Sistema de arranjo: Os documentos foram originalmente organizados pelo titular em 17 

caixas numeradas. Dessa maneira e nessa ordem foram microfilmados. 

Condições de acesso: Sem Restrições.

Localização Física: Armário de microfilmes: FG MR/001-004

Condições de reprodução: Sem restrições, em meio digital através dos microfilmes.

Idioma: espanhol

Instrumentos de pesquisa: Listagem de documentos.

• Heitor Ferreira Lima

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL HFL 

Título: Heitor Ferreira Lima

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1944-1988

Dimensão e suporte: 11 mapas, 1.964 livros, 17 títulos de periódicos, 117 folhetos 06 

pacotes na RT com documentação ainda não avaliada.

Nome(s) do(s) produtor(es): Lima, Heitor Ferreira (1905-1989)

História administrativa/Biografia: Heitor Ferreira Lima nasceu em Corumbá, Mato 

Grosso, em 1905, filho de Vicente Ferreira Lima e Isabel Pereira Ferreira Lima. Chegou ao 

Rio de Janeiro em 1922 e como alfaiate integrou a União dos Alfaiates, onde iniciou sua 

carreira política. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil (PCB) em 1923 e foi seu 

integrante até 1942. Iniciou sua atividade jornalística no órgão de divulgação dos alfaiates, 

o mensário O Alfaiate. Foi o primeiro brasileiro a participar da Escola Leninista 

Internacional de Moscou, onde residiu de 1927 a 1930. Esteve preso, por duas vezes, entre 

1933 e 1939. Em 1944 foi convidado por Roberto Simonsen a integrar o Conselho de 



Economia Industrial da recém criada Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp) onde permaneceu até 1953. A partir de 1942, afastado da militância política, 

firmou-se no meio jornalístico, literário e de tradução e colaborou com inúmeros jornais e 

revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre elas a Revista Brasiliense. Tornou-se 

especialista em assuntos econômicos e de desenvolvimento industrial e comercial. Dirigiu 

as revistas O Observador Econômico e Financeiro (1942-1955), Revista Industrial de São 

Paulo (1944-1949) e Boletim Informativo da Fiesp (1950-1951). Publicou biografia e 

outros livros sobre política econômica e desenvolvimento industrial, destacando-se as obras

História Político-Econômica e Industrial do Brasil (1970, 1976) e História do Pensamento 

Econômico no Brasil (1976, 1978).

História arquivística: Livros catalogados em 2003.

Procedência: Doação de Carmen de Carvalho Lima em 1989, oficializada em fevereiro de 

2002.

Âmbito e conteúdo: A coleção é formada por periódicos e livros cujos temas estão 

relacionados com a sua trajetória política, a militância sindical e as atividades de jornalista. 

Contém obras clássicas do marxismo, bem como livros e periódicos sobre o movimento dos

trabalhadores no Brasil, no mundo e sua sindicalização; sobre os ciclos e atividades 

econômicas brasileiras; sobre a política monetária, financeira e cultural do país. A 

documentação textual manuscrita não foi ainda avaliada.

Local: Diversos

Sistema de arranjo: Documentação não inventariada. 

Condições de acesso: A documentação deve ser solicitada com 3 dias de antecedência. 

Coleção bibliográfica sem restrição.

Localização Física: Localização física por itens.

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitando-se as regras do AEL

Idioma: Diversos.

Instrumentos de pesquisa: Periódicos e folhetos catalogados em sistema eletrônico. 

Livros catalogados no Sistema de Bibliotecas da Unicamp: 

http://libweb.unicamp.br/cgi-bin/gw_40_3/chameleon.

Nota do arquivista: Parte das Informações compiladas pela Seção de Pesquisa em 1998. 

Descrição preparada e complementada por Vânia R. P. de Miranda, Seção de 

Processamento Técnico, a partir de documentos de controle do acervo.

• Hermínio Sacchetta



Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL HS 

Título: Hermínio Sacchetta

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1933-1969 período predominante.

Dimensão e suporte: 2 metros lineares de documentação textual; 43 fotografias; 01 cartaz; 

41 títulos de periódicos, 75 folhetos, 384 livros.

Nome(s) do(s) produtor(es): Sacchetta, Hermínio (1909-1982)

História administrativa/Biografia: Hermínio Sacchetta nasceu em São Paulo, filho de 

Italo Sacchetta e Custódia Torre Pantaleo Sacchetta, imigrantes italianos. Iniciou sua 

carreira na imprensa, como revisor do Correio Paulistano. Engajou-se na luta 

revolucionária através do Partido Comunista em 1932, onde atuou no setor de agitação de 

propaganda, chegando a dirigir o Comitê Regional de São Paulo; foi ainda um dos 

principais editores do jornal A Classe Operária até 1937, quando foi expulso da 

organização sob alegação de dissidência trotskista. Preso político durante o Estado Novo, 

após sua libertação, em novembro de 1939, participou da fundação do Partido Socialista 

Revolucionário, vinculado à IV Internacional. Atuou na Liga Socialista Independente, de 

tendência luxemburguista e, nos anos 60, no Movimento Comunista Internacionalista. 

Mestre do jornalismo colaborou na formação de inúmeros profissionais e contribuiu com a 

imprensa diária e a de divulgação política.

História arquivística: A documentação foi reunida pelo titular e, posteriormente, a família 

acrescentou documentos ao conjunto. Foram incorporados cópias de dez processos da 

Delegacia de Ordem Política e Social de São Paulo, de 1933 a 1939, relativos à 

participação política do titular (Dossiê 3) sendo um deles relativo à Patrícia Galvão, doado 

por Vladimir Sacchetta, filho de Hermínio Sacchetta. Em outubro de 2002 foram 

incorporados dois rolos de microfilmes com cópias dos prontuários do titular e de Edgard 

Leuenroth arquivados no Deops (Arquivo do Estado de São Paulo) doados por Marília de 

Souza Lopes, neta de Hermínio Sacchetta. o arquivo foi organizado na década de 1990 e 

teve seus dados inseridos no sistema eletrônico em 2007.

Procedência: Doação de Vladimir Sacchetta em 1986.

Âmbito e conteúdo: Reúne documentação pessoal, especialmente a correspondência 

mantida na prisão (junho de 1938 a outubro de 1939) e documentação relativa às suas 



atividades à frente da Editora Flama. Em relação aos documentos internos das organizações

políticas às quais esteve ligado, a maior expressão documental é relativa ao período em que 

esteve no Partido Comunista Brasileiro desde sua adesão, em 1933, além de sua 

participação como responsável pelo trabalho de Agit-prop junto ao Secretariado Regional 

de São Paulo, ANL e Socorro Vermelho, entre outras, até o período em que entra em 

choque com a direção política, originando sua expulsão. Após este período, a 

documentação é relativa a outras organizações com nas quais teve participação importante e

alinhavam-se às ideias trotskistas: Partido Socialista Revolucionário e Movimento 

Comunista Internacionalista. Traz também documentos relativos ao I Congresso dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e cópia de processos judiciais.

Local: Diversos.

Sistema de arranjo: Classificado em 4 grupos, 16 séries, 3 dossiês e os anexos: Livros; 

Folhetos; Periódicos e Cartazes. 

Condições de acesso: Consulta livre.

Localização Física: Localização física por item de descrição de acordo com o inventário 

do fundo (Microfilmes HS MR/0001-0003).

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitando-se as regras do AEL.

Idioma: Diversos

Instrumentos de pesquisa: Inventário do fundo. Relação de anexos. Livros catalogados no

sistema virtual: http://libweb.unicamp.br/cgi-bin/gw_40_3/chameleon. Catalogação de 

folhetos e periódicos em sistema eletrônico.

Existência e localização dos originais: Originais das fotografias em poder da família.

Notas: Acervo microfilmado em 2008

Nota do arquivista: Parte das informações foram compiladas pela Seção de Pesquisa em 

1998. Descrição preparada e complementada por Vânia R. P. de Miranda, Seção de 

Processamento Técnico, a partir de documentos de controle do acervo.

• Interviews Collection by Robert J. Alexander Papers

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL ICRA 

Título: Interviews Collection by Robert J. Alexander Papers

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Coleção



Data(s): 1947-1996

Dimensão e suporte: 15 rolos de microfilmes contendo 213 entrevistas.

Nome(s) do(s) produtor(es): Alexander, Robert Jackson (1918-)

História administrativa/Biografia: Robert Jackson Alexander nasceu em 26.11.1918 en 

Canton, Ohio. É estudioso das questões políticas, econômicas e das relações do trabalho na 

América Latina. A partir de 1946, viajou e se engajou em diversos eventos políticos da 

América Latina e do Caribe, locais onde realizou mais de 10 mil entrevistas que serviram 

de base para suas pesquisas acadêmicas.

História arquivística: A coleção encontra-se depositada no Special Collections and 

University Archives, Rutgers University, New Brunswick, NJ e reproduzida para 

comercialização pela IDC Publishers.

Procedência: Doado pela IDC Publishers em 2002.

Âmbito e conteúdo: Entrevistas coletadas pelo professor Robert J. Alexander, que por 

mais de 5 décadas testemunhou e documentou eventos políticos e sociais na América 

Latina, entrevistando líderes políticos e religiosos, industriais, trabalhadores, estudantes, 

intelectuais, militares e pessoas de vários outros seguimentos da sociedade relacionadas ao 

movimento de esquerda política. As entrevistas tratam principalmente das relações trabalho

na América Latina e do socialismo, mas também abordam temas como agricultura, 

industrialização, economia, planejamento urbano e direito das mulheres. Incluem notas 

esclarecedoras sobre o momento político da realização das entrevistas e discussões sobre a 

Europa, África, Asia e Austrália. Observe-se que os documentos contém observações sobre 

o país de origem do entrevistado. O material reproduz parte do arquivo do professor, 

depositado na Special Collections and Univerrsity Archives at Rutgers University, New 

Brunswick, N.J.

Local: Diversos.

Sistema de arranjo: Nada consta.

Condições de acesso: Consulta livre.

Localização Física: Microfilmes ICRA 01-15

Condições de reprodução: Sem restrições.

Idioma: inglês.

Instrumentos de pesquisa: Listagem das entrevistas, ordenada por país, correspondendo a 

ordem em que as entrevistas foram microfilmadas. Descreve o assunto abordado e informa 

a quantidade de fotogramas correspondente a cada entrevista.

Existência e localização dos originais: Rutgers University, New Brunswick, N.J.



Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Special Collections and 

Univerrsity Archives at Rutgers University Local: New Brunswick, N.J. Código de 

Referência: MC 974

Notas: Veja: http://www.idc.nl/pdf/360_guide.pdf - inventário da coleção

Nota do arquivista: Inventário do arquivo do titular in: 

http://www2.scc.rutgers.edu/ead/manuscripts/alexanderb.html, captado em 17.11.2004. 

Veja carta do Prof. Robert Alexander no fundo Octávio Brandão, Grupo 2, série 2, subsérie 

2 - Correspondência Passiva.

• Luiz Carlos Prestes

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL LCP 

Título: Luiz Carlos Prestes

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1963-1990; predominante: 1963-1981

Dimensão e suporte: 11 metros lineares de documentação textual, 82 cartazes, 639 

fotografias, 142 folhetos, 366 títulos de periódicos, 1.022 livros, 05 teses, 01 fita de áudio 

rolo, 01 fita de vídeo, 131 ilustrações, 21 objetos tridimensionais.

Nome(s) do(s) produtor(es): Prestes, Luiz Carlos (1898-1990)

História administrativa/Biografia: Luis Carlos Prestes era engenheiro, capitão do 

Exército quando participou do levante dos tenentistas no Rio de Janeiro, em 1922. Em 

1925, aliou-se aos dissidentes e, em Foz do Iguaçu, com Miguel Costa iniciaram a Coluna 

Miguel Costa-Prestes. Em 1927, com o final da Coluna, permaneceu em Puerto Suarez, na 

Bolívia, quando recebeu a visita de Astrojildo Pereira com o convite para que ingressasse 

no Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em 1945 foi eleito senador, tendo seu mandato 

cassado em 1947. Seguiram-se mais de 70 anos de vida pública, dos quais grande parte na 

clandestinidade e vivendo fora do Brasil. Prestes era marca de expressivo carisma, 

conhecido pela alcunha de Cavaleiro da Esperança. Em 1980, desligou-se do PCB e 

registrou seus motivos na Carta aos Comunistas.

História arquivística: Parte da documentação foi recolhida pela viúva Maria do Carmo 

Ribeiro e por dois de seus filhos, em Moscou e no Rio de Janeiro. Parte do fundo foi 

organizado sob a coordenação de Elaine Zanatta, em 1998.



Procedência: Doado por Maria do Carmo Ribeiro Prestes em 1994.

Âmbito e conteúdo: Os documentos são relativos ao período de exílio em Moscou, que 

termina com a anistia, quando retorna ao país. Reúne manuscritos, livros, jornais e revistas, 

registros impressos de atividades políticas às quais compareceu, documentação de 

divulgação do Brasil no exterior e campanha pelos direitos humanos. A coleção de recortes 

de jornais abrange temas variados relativos ao Brasil: além de matérias sobre o próprio 

Prestes. Destaca-se o jornal Voz Operária e os relativos ao Comitê Central, ao qual Prestes 

esteve ligado durante muitos anos. Há ainda depoimentos de membros do Partido 

Comunista.

Local: Diversos

Sistema de arranjo: Classificação: Luiz Carlos Prestes (Doc. Pessoal, Prod. 

Intelectual,Correspondência); Partido Comunista Brasileiro (Comitê Central, Encontros e 

Congressos, Organização, Secretarias, Publicações); Outros Partidos Comunistas 

(Américas, Europa, Ásia) 

Condições de acesso: Consulta livre.

Localização Física: Localização física por itens.

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, observadas as normas do AEL

Idioma: Diversos.

Instrumentos de pesquisa: Cartazes, folhetos, periódicos e parte das fotografias 

catalogados em sistema eletrônico - PESQUISARQH. Livros catalogados no Sistema 

Virtua: http://www.unicamp.br/bc/

Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Edgard Leuenroth 

Localização: Campinas SP Brasil Fundo Mário Costa (BR UNICAMP IFCH/AEL MC); 

Fundo Astrogildo Pereira (BR UNICAMP IFCH/AEL AP)

Notas: Microfilme de 19 cadernetas de LCP anexadas aos autos do processo 271/64 no 

Arquivo Público do Rio de Janeiro. No Arquivo Público do Est. de S. Paulo, há cópias 

xerográficas. Cópias desses documentos também na Coleção Brasil Nunca Mais.

Nota do arquivista: Existe documentação aguardando classificação. Descrição preparada 

por Vânia R. P. de Miranda – Seção de Processamento Técnico, a partir de documentos de 

controle de acervo.

• Mário Carvalho de Jesus



Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL MCJ 

Título: Mário Carvalho de Jesus

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1955-1995

Dimensão e suporte: 21 cartazes, 71 fitas cassete, 19 fitas de vídeo, 710 folhetos, 240 

títulos de periódicos, 9 objetos tridimensionais, 1.500 livros, 3 teses e 1.414 fotografias

Nome(s) do(s) produtor(es): Jesus, Mário Carvalho de (1919–1995)

História administrativa/Biografia: Mário Carvalho de Jesus nasceu em Araguarí, estado 

de Minas Gerais, em 1919. Filho de Augusto de Jesus e Antonia Izabel Carvalho de Jesus. 

Em 1932 a família mudou-se para Campinas, Estado de São Paulo, onde cursou o Ginásio 

Estadual Culto à Ciência e a Escola de Comércio Pedro II. Ingressou na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo em 1943, concluindo o curso em 1947 e, por 

indicação do Padre Corbeil, coordenador da Juventude Universitária Católica, realizou 

estágio na França, em companhia dos ex-colegas de Universidade, Nelson Abraão e 

Vicente Marotta Rangel. Lá permaneceu durante oito meses, trabalhando com a equipe do 

Padre Lebret, inclusive como operário, na comunidade de Boimendeau. Casou-se com Nair 

Betti Oliveira de Jesus em 28 de junho de 1949 tendo o casal sete filhos. Em 1949 iniciou 

as atividades de advogado, associando-se inicialmente a seu conterrâneo Antônio de Pádua 

Constant Pires e depois a Nelson Abraão, ambos colegas de curso e de moradia. Entre os 

anos de 1953 e 1955 atuou como advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, ao

lado de Vicente Marotta Rangel. Posteriormente, com Nelson Abraão, foi advogado da Cia.

Seguradora Brasileira e chefe do departamento jurídico da mesma empresa. Ao deixar essa 

empresa constituiu, com seu colega Nelson Abraão, sua primeira sociedade de advocacia, 

que durou até 1960. Atuação na área Sindical Em 1955 patrocinou uma reclamação isolada 

contra a Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus de propriedade da família 

Abdalla. Os bons resultados obtidos levaram o sindicato a convidá-lo para advogar no 

próximo dissídio coletivo, efetivando-o a seguir no cargo. Em 1958 os operários da Perus 

fizeram greve pacífica, da qual saíram vitoriosos, após 46 dias de paralisação. Este 

movimento contou com a presença de clérigos, como D. Vicente Marcheti Zioni, Bispo 

auxiliar de São Paulo, e com a participação de militantes comunistas. Em 1962 eclodiu uma

grande greve na Perus, da qual Mário participa tornando-se advogado de cerca de 800 

operários demitidos, dos quais, 500 tiveram ganho de causa. Estes operários, com os 



direitos assegurados, reassumiram suas antigas funções em janeiro de 1969, com direito aos

salários equivalentes a mais de seis anos de afastamento do emprego. Mário Carvalho 

participou ainda no ano de 1959 da Greve dos trabalhadores da Rhodia, da Tecelagem e 

Fiação Santo André e da greve dos trabalhadores da Usina Miranda. No ano seguinte esteve

presente na greve dos trabalhadores da Fábrica de Biscoitos Aymoré. No ano de 1978 foi 

designado por D. Paulo Arns para intermediar a greve dos operários ceramistas de Itu. No 

ano de 1981, os funcionários do Hospital de São Paulo também contaram com seu auxílio. 

Frente Nacional do Trabalho (FNT) Em 1960 sugere a um grupo de operários a fundação 

da FNT, associação civil aberta a todos que trabalham, e que propunha-se a realizar a 

doutrina social cristã . Mário foi eleito o primeiro presidente da instituição. A partir da 

criação da FNT, Mário Carvalho de Jesus e seus colegas trabalhavam para dar assistência 

exclusiva aos operários, individualmente ou através de seus sindicatos. A seguir listamos as

principais instituições para as quais prestaram serviços até o início dos anos setenta: a) 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, 

Papelão e Cortiça de Caieiras. b) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Várzea 

Paulista e Vinhedo. c) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria do Papel, Celulose, Pasta 

de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Jundiaí. d) Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústria s de Trigo, Milho, Mandioca, Aveia, Arroz, Sal, Azeite e Óleos Alimentícios e de 

Rações Balanceadas de São Paulo, São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do 

Campo e Osasco. e) Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de 

Jundiaí. f) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Pirajuí e Bauru. 

g) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Osasco. Em 1968 a FNT 

assumiu um antigo problema rural envolvendo 80 famílias, na cidade de Santa Fé do Sul, 

culminando com o assentamento dos lavradores na cidade de Iguataí, Mato Grosso, pelo 

INCRA. Em 21 de Abril de 1978, Mário Carvalho de Jesus participa da fundação do 

Secretariado Nacional Justiça e Não–Violência, sociedade civil e sem fins lucrativos que 

congrega pessoas e entidades numa linha evangélica ecumênica que optam pela ação 

não-violenta-ativa ou Firmeza Permanente, na construção de uma sociedade baseada na 

justiça e na fraternidade. Em 1995, morre Mário Carvalho de Jesus, aos 76 anos de idade 

com câncer na próstata.

História arquivística: O contato inicial com os doadores do fundo ocorreu em 18 de 

outubro de 1996, quando foi realizada uma visita à residência da família, em São Paulo. A 

documentação estava depositada em um escritório no piso inferior da residência e contava 



com alguma organização prévia da família e do titular do fundo. Posteriormente foi 

recolhida a documentação que se encontrava no escritório de advocacia. A transferência 

para o Arquivo Edgard Leuenroth, iniciou-se em 18.10.1996 e foi concluída em 

18.11.1997. Antes da atual organização o fundo sofreu interferências anteriores. Em agosto 

de 2001, a atual equipe técnica retomou os trabalhos de organização do fundo, procurando 

privilegiar o contexto de produção dos documentos e considerando o princípio de respeito à

ordem original dos documentos. Assim, procurou-se realocar o documento em seu contexto

de produção, buscando alcançar uma imagem aproximada do processo de acumulação da 

documentação dentro das diferentes esferas de atuação do titular do fundo, elementos de 

classificação adotados para definir as funções e atividades geradoras dos documentos.

Procedência: Doação de Nair Betti Oliveira de Jesus, através de termo de doação 

formalizado em 14.08.1998.

Âmbito e conteúdo: O fundo reúne a documentação produzida e acumulada por Mário 

Carvalho de Jesus no âmbito de sua vida profissional e privada e também na esfera de sua 

militância política-religiosa. A maior parte dos documentos foram acumulados pelo titular 

dentro de sua atuação como advogado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, informalmente chamado de Sindicato Perus. Contém 

diversos processos trabalhistas, inclusive o maior e mais longo deles, a ação coletiva dos 

empregados estáveis da Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus, demitidos por ocasião 

da greve de 1962; dossiês sobre as greves (1958, 1959, 1962, 1967, 1984 e 1986); 

documentação administrativa e financeira do sindicato; dossiês sobre o Cartel do cimento e 

a desapropriação da Cia. Perus, entre outros. O fundo possui ainda documentação 

produzida pelo titular enquanto advogado trabalhista e sindical e como fundador, presidente

e militante da Frente Nacional do Trabalho.

Local: Diversos.

Sistema de arranjo: O fundo foi dividido em grupos funcionais e séries. 

Condições de acesso: Consulta livre.

Localização Física: Localização por nível de descrição.

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitando-se as regras do AEL

Idioma: Predominantemente o português, contendo também documentos em inglês, 

francês, espanhol, italiano e alemão.

Instrumentos de pesquisa: Inventário do Fundo Mário Carvalho de Jesus. Campinas, 

SP:UNICAMP/IFCH/AEL, 2006. (Coleção Instrumentos de Pesquisa, 1). Descrição em 

sistema eletrônico. Livros catalogados no sistema Virtua: 



http://libweb.unicamp.br/cgi-bin/gw_40_3/chameleon

Unidades de descrição relacionadas: Documentação complementar no arquivo do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo

Nota do arquivista: Equipe de organização e descrição do arquivo: Vânia R. P. de 

Miranda, Maria D. Lima, Roberta M. Botelho, Maria C. dos Santos, Ligia A. Belém e 

bolsistas fornecidos pelo SAE-Unicamp.

• Militância Política e Luta Armada

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL MPLA 

Título: Militância Política e Luta Armada no Brasil

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Coleção

Data(s): 1985-2006

Dimensão e suporte: Contém 159 fitas-cassete contendo 76 entrevistas, sendo 45 com 

transcrição. 1 volume encadernado contendo as transcrições e roteiros de 6 entrevistas 

transcritas, 1 tese de mestrado e 1 rolo de microfilme.

Nome(s) do(s) produtor(es): Denise Rollemberg, Marcelo Ridenti, Jean Rodrigues Salles 

e Mário Augusto Medeiros da Silva.

História administrativa/Biografia: Os produtores são pesquisadores na área de História 

Social e as entrevistas foram colhidas com o objetivo de elaboração de trabalhos 

acadêmicos.

História arquivística: As entrevistas foram doadas separadamente por cada produtos. Em 

março de 2005 optamos por juntar a descrição das três coleções em uma grande coleção 

entitulada Militância Política e Luta Armada no Brasil - Depoimentos. No entanto as 

procedências de cada coleção permanecem separadas preservando sua identidade e 

proveniência. Foi confeccionado um catálogo das coleções. Em 12.2006 foi incorporada a 

coleção Mário Augusto Medeiros da Silva e atualizado o catálogo das coleções.

Procedência: Doação de Denise Rollemberg em março e abril de 2001 Doação de Marcelo 

Siqueira Ridenti em 1994 Doação de Jean Rodrigues Salles em 21.02.2001 Doação de 

Mário Augusto Medeiros da Silva em 16.05.2006

Âmbito e conteúdo: Contém entrevistas com ex-militantes da luta armada, líderes 

estudantis e exilados políticos brasileiros, oriundos de diversas organizações políticas 



atuantes no Brasil durante o período da ditadura militar, desde o golpe de 1964 até a anistia 

política em 1979. As entrevistas realizadas pelos produtores das coleções, destinaram-se a 

produção de trabalhos acadêmicos na área de História Social. Encontram-se depoimentos 

sobre movimento estudantil, militância política, estrutura das organizações políticas aquém 

pertenciam os militantes, movimentos guerrilheiros urbanos e rurais, luta armada e ações 

terroristas das organizações políticas de esquerda, exílio político e treinamento guerrilheiro 

em Cuba.

Local: diversos

Incorporação: É possível a incorporação de outros depoimentos com a mesma temática da 

coleção. Em maio de 2006 foi incorporada a coleção Mário Augusto Medeiros da Silva.

Sistema de arranjo: A coleção está dividida em quatro partes de acordo com a 

procedência da documentação: Denise Rollemberg, Marcelo Ridenti, Jean Rodrigues Salles

e Mário Augusto Medeiros da Silva. 

Condições de acesso: Consulta livre

Localização Física: Ver área de notas do arquivista.

Condições de reprodução: Respeitando-se as normas internas do AEL

Idioma: Português

Características físicas e requisitos técnicos: Algumas fitas contém partes inaudíveis ou 

pouco audíveis. Algumas transcrições de entrevistas realizadas por Marcelo Ridenti 

encontam-se rasuradas e/ou pouco legíveis. As demais fitas cassetes encontram-se em bom 

estado de conservação. Somente 8 entrevistas realizadas por Denise Rollemberg estão 

transcritas (27 fitas-cassete).

Instrumentos de pesquisa: Catálogo da coleção com o Título: "Militância Política e Luta 

Armada no Brasil - Depoimentos. Catálogo das coleções: Denise Rollemberg, Marcelo 

Ridenti, Jean Rodrigues Salles e Mário Augusto Medeiros da Silva.

Existência e localização dos originais: Ver área de notas

Existência e localização de cópias: Ver área de notas

Unidades de descrição relacionadas: Ver também Coleção Brasil Nunca Mais no Arquivo

Edgard Leuenroth.

Nota sobre publicação: ROLLEMBERG, Denise. O Apoio de Cuba à luta armada no 

Brasil: o treinamento guerrilheiro. Rio de Janeiro: MAUAD, 2001. RIDENTI, Marcelo 

Siqueira. O Fantasma da Revolução Brasileira: raízes sociais das esquerdas armadas, 

1964-1974. São Paulo: editora Unes SALES, Jean Rodrigues. Partido Comunista do Brasil 

- PC do B: propostas teóricas e prática política 1962 - 1976. Dissertação (Mestrado em 



História) - IFCH - UNICAMP, Campinas, 2000. SILVA, Mário Augusto Medeiros da. 

Prelúdios e Noturnos: ficções, revisões e trajetórias de um projeto político. Dissertação de 

mestrado em Sociologia - IFCH - UNICAMP, Campinas, 2006.

Notas: As fitas-cassete das entrevistas doadas por Jean Rodrigues Salles , encontram-se em

poder do doador. As entrevistas doadas por Denise Rollemberg, foram doadas também ao 

Laboratório de História Oral e Iconografia da Universidade Federal Fluminense.

Nota do arquivista: Localização física:DR: FC/01310 a FC/01310-104; MR: FC/00087 a 

FC/00139; JS: JRS/01 a JRS/06 (somente transcrições) Tese: Si38p / CPDS teses Descrição

preparada por Roberta de Moura Botelho, seção de processamento técnico.

• Movimento Sociais Recentes

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL MSR 

Título: Movimentos Sociais Recentes

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Coleção

Data(s): 1970-1980

Dimensão e suporte: 14 metros lineares de documentação textual; 221 cartazes; 55 

fotografias; 1 desenho; 10 mapas, 23 títulos de jornais brasileiros, 107 folhetos 16 pacotes 

na Reserva Técnica com textos, periódicos e artigos de jornais em quantidade ainda não 

avaliada.

Nome(s) do(s) produtor(es): Não procede.

História administrativa/Biografia: -

História arquivística: Organizado com o apoio da FAPESP em 1990.

Procedência: Doado pelo em 1989 pelo Centro Cultural Vergueiro.

Âmbito e conteúdo: De origem e composição diversa, esta documentação foi produzida 

por entidades ligadas a CUT, Oposição Sindical, sindicatos metalúrgicos e de outras 

categorias profissionais, por movimentos voltados à defesa dos direitos humanos, da 

reforma agrária, do meio-ambiente. Inclui ainda documentação de associações de bairro e 

entidades de apoio como o DIEESE, FASE, Instituto Cajamar e do próprio CPV. Trata-se 

de material significativo para pesquisa abordando sindicatos e sindicalismo na década 

de1980. É composta por folhetos, panfletos, manifestos, cadernos, boletins, estatutos, 

informes, relatórios, cartas, discursos, entre outros, que refletem a histórica dos eventos 



políticos e processos definidores da democratização brasileira.

Local: diversos

Sistema de arranjo: Grupos temáticos: Movimento Operário e Sindical, Movimento 

Social e Popular, Movimento Político, Questão Agrária, Movimento Internacional e 

Entidades de Apoio.

Condições de acesso: Consulta livre

Localização Física: Localização física por item

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, observando se as regras do AEL

Idioma: Português

Instrumentos de pesquisa: Inventário na sala de consulta. Cartazes, jornais e folhetos 

catalogadas em sistema eletrônico.

Nota do arquivista: Informações foram compiladas pela Seção de Pesquisa em 1998. 

Descrição complementada e preparada por Vânia R. P. de Miranda, Seção de 

Processamento Técnico, a partir de documentos de controle do acervo.

• Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL VR 

Título: Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): 1941-1993. Periodo predominante: 1964 a 1989

Dimensão e suporte: 134 cartazes, 1 disco, 1.636 fotografias, 19 negativos fotográficos de 

segunda geração, 12 postais, 8 metros lineares de documentos textuais, 778 livros, 12 rolos 

de microfilmes, 2.405 artigos de jornais, 2 tridimensionais (bandeira e flâmula) e outros.

Nome(s) do(s) produtor(es): Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Barra Mansa 

e Resende

História administrativa/Biografia: Originou-se em 1942 como Associação Profissional 

dos Metalúrgicos, situado em Barra Mansa, RJ. Somente em 1946 formalizou-se como 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 

de Barra Mansa, mudando-se para Volta Redonda no ano seguinte. O Sindicato localiza-se 

na cidade de Volta Redonda, que abriga a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) fundada 

em 1940, cujas trajetórias estão interligadas. A CSN é a maior produtora de aço do Brasil e 



foi privatizada em 1993. O Sindicato teve importante participação na história do 

sindicalismo no país. A atual denominação é Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda,

Barra Mansa, Resende e Região.

História arquivística: O Sindicato foi invadido pelo exército em 9 de novembro de 1988. 

Dias antes, prevendo a invasão, seus dirigentes procuraram os professores do IFCH, 

Cláudio Batalha e Ricardo Antunes e, numa ação preventiva, enviaram ao AEL todo o 

material arquivístico que havia em suas dependências sem qualquer tipo de seleção. O AEL

foi escolhido como depositário do material por indicação de Jessie Jane que desenvolvia 

naquele Sindicato um projeto de memória sindical. Posteriormente, o AEL microfilmou e 

devolveu ao sindicato os processos trabalhistas. Foram devolvidos também os documentos 

administrativos, contábeis e as fichas médicas do ambulatório do sindicato, juntamente com

outros documentos relativos à área de saúde. O fundo documental foi parcialmente 

organizado com apoio CNPq em 1996. Em 2003 foi refeita a catalogação das fotografias do

fundo, criando-se um arranjo em separado para esse gênero documental, finalizada sua 

organização com a inserção da documentação textual no conjunto dos documentos 

respeitando-se o arranjo criado em 1996, o tratamento bibliográfico do material impresso e 

a inserção da descrição no sistema eletrônico de consultas - PesquiArq.

Procedência: A documentação foi enviada pelo Sindicato em 1988 e a doação oficializada 

em agosto de 2003 pelo então diretor do Sindicato.

Âmbito e conteúdo: O arquivo reflete as atividades do trabalho sindical através dos 

documentos de campanhas salariais, assembléias, eleições, acordos, atas de reuniões, 

processos trabalhistas (1957-1968) e material utilizado para formação sindical, além dos 

documentos que mapeiam as relações deste Sindicato com instituições similares e outras de

apoio. Grande parte dos livros da biblioteca é dedicada à jurisprudência trabalhista e à 

leitura de lazer (literatura nacional e estrangeira). As fotografias do arquivo registram a 

greve geral de 1987 e a greve de 1988, quando ocorreu a invasão do exército na Companhia

Siderúrgica Nacional – CSN, esta última em todos os seus momentos, ou seja, da chegada 

das tropas, aos enterros dos operários e manifestações de protestos). Registra também, entre

outros acontecimentos, a história, inauguração e destruição, do Memorial 9 de Novembro, 

concebido por Oscar Niemeyer em homenagem aos operários mortos.

Local: Volta Redonda RJ Brasil

Incorporação: Não são esperados acréscimos.

Sistema de arranjo: O fundo foi sub-dividido em 2 Grupos e 6 séries, subdivididas em 

subséries. Existem ainda, 3 dossiês e 7 anexos (ver arranjo). 



Condições de acesso: Consulta livre

Localização Física: Localização por níveis de descrição.

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, observando-se as normas 

internas do AEL

Idioma: Predominância do português.

Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom estado 

de conservação.

Instrumentos de pesquisa: Inventário impresso por computador na sala de consulta. 

Listagem de documentos microfilmados. Descrição documental e catalogação de cartazes, 

fotografias, folhetos e periódicos em sistema eletrônico.

Unidades de descrição relacionadas: Arquivo do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Volta Redonda, Barra Mansa, 

Resende e Quatís. Veja no AEL pesquisas encomendadas pelo Sindicato no Fundo IBOPE, 

série Pesquisas Especiais.

Nota sobre publicação: MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Sindicato dos Metalúrgicos

de Volta Redonda: 50 anos brasileiros. Rio de Janeiro: FSB Comunicações, 1995. 104p. 

GRACIOLLI, Edilson José. Um caldeirão chamado CSN. Resistência operária e violência 

militar na greve de 19

Notas: O fundo contém ainda 7 adesivos, 3 logotipos, 2 cartões, 3 bônus e 10 papéis e 

formulários timbrados em branco. Ver também fitas casste: FC/01365-1 a FC/01365-4 e 

fitas de vídeo: VD/00857-1 e VD/00857-2, todas da coleção AEL.

Nota do arquivista: Descrições preparadas por Vânia Regina Personeni de Miranda e 

Roberta de Moura Botellho, seção de processamento técnico do AEL.

• Voz da Unidade

Repositório: AEL

Código de Referência: BR UNICAMP IFCH/AEL VU 

Título: Voz da Unidade

Natureza: PRIVADO

Nível de descrição: Fundo

Data(s): Década de 80 do século XX (predominante)

Dimensão e suporte: 16.445 imagens fotográficas, 3 cartazes, 2 títulos de periódicos, 3 



metros lineares de documentação textual (127 pastas suspensas), 22 fitas de áudio em rolo.

Nome(s) do(s) produtor(es): Voz da Unidade

História administrativa/Biografia: O jornal Voz da Unidade surgiu em março de 1980, 

em São Paulo, como periódico legal dos comunistas. A primeira equipe de coordenação do 

jornal foi: Henrique Cordeiro (diretor) e Armênio Guedes, Lindolfo Silva, Teodoro Mello, 

Gildo Marçal Brandão (conselheiros editoriais). Por todo o país, os militantes “Amigos da 

Voz” montaram comitês de apoio e difusão do jornal, nos bairros, escolas e locais de 

trabalho com a finalidade e obter legitimidade, maior popularidade e, em diversos 

momentos, angariar fundos para sua continuidade. Defendeu as ideias veiculadas pelos 

militantes comunistas em todo o país e foi também incentivador das campanhas internas e 

externas do Partido. O Voz da Unidade foi publicado até o 9º Congresso do PCB, em 1991.

História arquivística: Como parte do Programa de Preservação da Memória do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), o Partido Popular Socialista (PPS), em maio de 1992, deixou 

sob custódia do AEL, a documentação do PCB que se encontrava sob guarda do Instituto 

Astrojildo Pereira. O conjunto documental fotográfico do Fundo Voz da Unidade foi 

catalogado com apoio da Fapesp, em 1999, e suas peças foram higienizadas e 

acondicionadas com apoio da Fundação Vitae, em 1998.

Procedência: A documentação foi transferida ao AEL em 25 de maio de 1992, pelo Partido

Popular Socialista (PPS), através de seu então presidente nacional, Roberto Freire, em 

regime de custódia.

Âmbito e conteúdo: O fundo é composto, em sua grande maioria, pela documentação 

fotográfica do jornal, além de alguns título de periódicos e cartazes. As imagens 

fotográficas formam um importante retrato da atuação do Partido Comunista Brasileiro e do

panorama político, econômico e sócio cultural nacional e mundial durante a década de 80 

do século 20.

Local: Diversos

Sistema de arranjo: Grupos: 1.Política Internacional (VU/PI); 2.Partido Comunista 

Brasileiro (VU/PCB); 3.Sindicalismo (VU/SIN); 4.Política Nacional (VU/PNA) 

5.Conjuntura Econômico Sociocultural (VU/ESC). 

Condições de acesso: Consulta livre.

Localização Física: Localização física por níveis de descrição.

Condições de reprodução: Reprodução com autorização, respeitadas as normas do AEL.

Idioma: As legendas e informações anexas às fotografias estão em português, espanhol, 

inglês, alemão e russo. A documentação textual está em português.



Características físicas e requisitos técnicos: As fotografias encontram-se em bom estado 

de conservação. Algumas imagens apresentam problemas de legibilidade.

Instrumentos de pesquisa: As fotografias encontram-se catalogadas em sistema 

eletrônico.

Unidades de descrição relacionadas: Para consultar mais documentos relativos ao Partido

Comunista Brasileiro, ver Fundo PCB (Partido Comunista Brasileiro), Fundo IAP (Instituto

Astrojildo Pereira), e outros fundos e coleções relacionados à partidos da esquerda 

depositados no AEL

Nota sobre publicação: Fundo Voz da Unidade: organização dos documentos fotográficos.

Trabalho premiado na categoria Pôster, no XIII Congresso Brasileiro de Arquivologia, 

Salvador, BA, 17 a 20 de outubro de 2000.

Notas: Os itens documentais entraram no sistema através de transferência de dados do 

sistema eletrônico SUARQH. Portanto alguns campos como dimensão e suporte e 

características técnicas, não estão muito claros. Devido a grande dimensão do fundo, 

optamos por corrigir os itens de apenas uma série de fotografias que pode servir de 

exemplo para a compreensão dos demais itens. A série escolhida foi a série Fotografias do 

grupo Partido Comunista Brasileiro e subgrupo Voz da Unidade.

Nota do arquivista: Fotografias catalogadas e organizadas por Roberta Botelho, Patrícia 

Cano Saad, Márcia Borges e Luciane. Descrição preparada por Roberta Botelho. Os 

descritores temáticos foram retirados a partir de vocabulário controlado elaborado para o 

fundo.

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.

Documentos em DVD
• Cadê Porfírio? Luta camponesa de Formoso e Trombas – Líder camponês preso 

durante a ditadura
• Depoimento do grupo de sindicalistas de Volta Redonda



• História das lutas sindicais no Brasil 
• Memória das Ligas Camponesas: uma conversa com Elizabeth Teixeira - 

depoimento
• Raphael Martinelli – líder ferroviário, perseguido e torturado pela ditadura – 

entrevista
• Revolução possível: homenagem às vítimas do regime militar
• Vala comum? Quinze filhos: documentário sobre os filhos dos mortos, 

desaparecidos e presos políticos no regime militar
• Volta Redonda: memorial da greve

Documentos em CD
• Antônio Crispim da Cruz - Líderes do Movimento Camponês
• Antônio Girotto - 19.10.1988 - Líderes do Movimento Camponês
• Arlindo Teixeira - 18.10.1988 - Líderes do Movimento Camponês
• Celso Ibson de Syllos - Padre Celso - Líderes do Movimento Camponês
• Frei Beto – entrevista
• Frei Chico, irmão de Lula – 1981
• João Guerreiro Filho - Líderes do Movimento Camponês
• José Alves da Portela - José Alves da Portela - 23.08.1988 - Líderes do Movimento 

Camponês
• Luiz Carlos Prestes – 1988
• Lula, entrevista – 1980
• Lula, entrevista, 1981
• Maria Augusta – Desaparecidos, anistia
• Maria Augusta – Golpe de 64
• Memórias das Ligas Camponesas: Uma conversa com Elizabeth Teixeira
• Natal Siviero e Nazareno Ciavata - 20.10.1988 - Líderes do Movimento Camponês.
• Nelson, dirigente sindical de São Bernardo do Campo – 1981
• Zé Pedro, sindicalista de Osasco – 1980

Documentos em DVDs – Doação Marcelo Ridenti

Obs.:  Algumas  entrevistas  do  projeto  Intolerância  e  Resistência são  relacionadas  à
temática solicitada.

Intolerância e Resistência: memória da repressão política no Brasil (1964-1985)

Autor Biografia do autor

Alberto Negri 27.04.1931, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante do
PCdoB, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Alípio Freire 04.11.1945, paulista, durante a ditadura era jornalista e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

André Ota 20.01.1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
Molipo.



Anivaldo
Padilha

1940, paulista, durante a ditadura era religioso da Igreja Metodista e
militante da Ação Popular.

Antonio Duarte Natural do Rio de Janeiro, durante a ditadura era marinheiro, foi preso e
mantido na Penitenciária Lemos Brito e no Cenimar.

Antonio Funari
Filho

20.11.1941, durante a ditadura era advogado e militante da AP, foi preso
e mantido no Presídio Tiradentes.

Antonio
Roberto
Espinosa

Paulista, durante a ditadura era operário e militante da Vanguarda Popular
Revolucionária, foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

Ariston Lucena 06.10.1951, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
Vanguarda Popular Revolucionária, foi preso e mantido no Presídio

Tiradentes e no Carandiru.

Arthur de Paula 16.06.1946, baiano, durante a ditadura era bancário e militante da AP e do
PCdoB, foi preso e mantido na Penitenciária da Bahia.

Artur Scavone Paulista, durante a ditadura era estudante e militante do Molipo, foi preso
e mantido nos Presídios Tiradentes e Barro Branco.

Aytan Miranda
Sipahi

24.04.1939, paulista, durante a ditadura era médico e militante do PCBR,
foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Beatriz Bargieri 1943, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP, foi
presa e mantida na Penitenciária Feminina.

Carlos Alberto
Lobão Cunha

28.08.1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido no Presídio Tiradentes e no Carandiru.

Carlos Alberto
Soares

09.01.1943, pernambucano, durante a ditadura era estudante e militante
do PCBR, foi preso e mantido nos Presídios Carandiru e Barreto

Campelo.

Carlos Fayal 10.07.1948, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante da ALN, foi preso e mantido no Regimento Caetano de Farias.

Carlos Gilberto
Pereira

16.03.1949, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante da
AP, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Carlos
Luchsztejn

19.10.1946, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido no Presídio Tiradentes e no Carandiru.

Celso Brambilla 1951, paulista, durante a ditadura era operário e militante da
Convergência Socialista, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.

Cloves de
Castro

18.08.1939, paulista, durante a ditadura era funcionário público e
militante da ALN, foi preso e mantido no PResídio Tiradentes e no

Carandiru.

Criméia de
Almeida

17.04.1946, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
PCdoB e da Guerrilha do Araguaia, foi presa e mantida no Presídio

Feminino São Judas Tadeu e no PIC em Brasília.

Daniel Bonfim Paulista, durante a ditadura era piloto, sindicalista e militante do PCB.



Danilo Carneiro 13.10.1941, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era engenheiro
e militante do PCdoB e da Guerrilha do Araguaia, foi preso e mantido no

Cenimar e na Polícia de Investigação Criminal (PIC).

Derly José de
Carvalho

16.12.1939, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Dulce Maia 12.1938, paulista, durante a ditadura era produtora cultural e militante da
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), foi presa e mantida no

Presídio Tiradentes.

Dulce Muniz 05.06.1947, paulista, durante a ditadura era atriz e militante do Partido
Operário Revolucionário Trotskista (PORT)

Edward Ferreira 09.09.1937, paulista, durante a ditadura era policial militar e militante do
PCB, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo e no Regimento da

Cavalaria.

Elza Lobo 03.04.1937, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP,
foi presa e mantida no Presídio Tiradentes.

Eunício
Cavalcante

15.12.1932. nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era sargento,
foi preso e mantido na Ilha das Flores e no Instituto Hélio Gomes.

Frederico
Pessoa da Silva

1944, paulista, durante a ditadura era jornalista e militante do PCB, foi
preso e mantido no Presídio do Hopódromo.

Iara Areias
Prado

1946, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
VAR-Palmares, foi pressa e  mantida nos Presídios Feminino Bom Pastor

e no Tiradentes.

Idibal Piveta 28.01.1931, paulista, durante a ditadura era advogado, foi preso e mantido
no Presídio do Hipódromo.

Iran Jacomi
Rodrigues

12.09.1949, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), foi preso e mantido

no Presídio Tiradentes.

Ivan Seixas 04.09.1954, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), foi preso e mantido no

Presídio Tiradentes

Jano Ribeiro 29.04.1929, paulista, durante a ditadura era sindicalista e militante do
PCB, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.

Jesus Paredes
Soto

06.06.1948, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era operário e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi
preso e mentido nos Presídios do Hipódromo, do Barro Branco, Frei

Caneca e no Carandiru.

Jorge Eduardo
Durão

15.07.1945, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do VAR-Palmares, foi preso e mantido no Presídio de Linhares.

Jôse Bacariça 09.07.1932, paulista, durante a ditadura era dona de casa e militante da
VAR-PAlmares, foi presa e mantida no Presídio Tiradentes.

José Olavo
Ribeiro

16.04.1947, paulista, durante a ditadura era estudante e miltante da
VAR-Palmares, foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.



José Raimundo
da Silva

Nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era aviador e militante do
PCB, foi preso e mantido na Casa de Detenção do Recife, no Cenimara e

na Ilha das Flores.

Laurindo
Junqueira

13.10.1945, paulista, durante a ditadura era operário e militante do POC,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e do Hipódromo.

Lenira
Machado

1940, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do Partido
Operário Revolucionário Trotskista, foi presa e mantida no Presídio

Tiradentes.

Lúcia Murat 29.10.1948, nascida no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi

presa e mantida nos Presídios da Vila Militar e no CIG.

Manuel Cyrillo 25.07.1946, paulista, durante a ditadura era publicitário e militante da
ALN, foi preso e mantido no Presídio Militar "Romão Gomes",

Tiradentes e no Carandiru.

Marcelo Mello 24.05.1944, pernambucano, durante a ditadura era estudante e militante
do PCBR, foi preso e mantido nos Presídios Casa de Detenção do Recife

e na Penitenciária Barreto Campelo na Ilha de Itamaracá.

Márcia Basseto
Paes

19.01.1956, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
Convergência Socialista, foi presa e mantida no Carandiru.

Márcia Mafra 26.08.1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi presa e mantida nos Presídios Tiradentes, do Hipódromo e na Casa do

Egresso.

Maria
Auxiliadora de

Arantes

1940, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP, foi
presa e mantida no Presídio do Hospital da Polícia Militar em Maceió.

Maria Luiza
Garcia Rosa

31.05.1950, nascida no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi

presa e mantida nos Presídios do 1º Quartel, 2º Quartel, Bangu e na Ilha
das Flores.

Mário Miranda
de Albuquerque

21.11.1948, cearense, durante a ditadura era estudante e militante do
PCBR, foi preso e mantido nos Presídios do Batalhão de Cavalaria Dias

Cardoso, na Casa de Detenção no Recife, na Penitenciária Barreto
Campelo na Ilha de Itamaracá e no Instituto Penal Paulo Sarazatti em

Fortaleza.

Maurice Politi 24.01.1949, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes, do Hipódromo e Presidente

Wenceslau.

Nair Yumiko
Kobashy

1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do PCdoB, foi
presa e mantida nos Presídios Feminino e Tiradentes.

Nelson
Rodrigues Filho

23.06.1945, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi
preso e mantido nos Presídios de Ilha Grande, no Quartel da PE, no

Bangu e na Fortaleza de Santa Cruz.

Nelson Vicente
da Silva

1934, paulista, durante a ditadura era policial militar e militante do PCB,
foi preso e mantido nos Presídios do Regimento de Cavalaria e no

Batalhão da Polícia Militar na Av. Tiradentes.



Otto Filgueiras Paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP, foi preso e
mantido no Presídio do Hipódromo.

Paulo Enrique
Lins

27.11.1947, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante da ALN, foi preso e mantido nos Presídios da Ilha Grande e no

Hélio Gomes.

Paulo Martins 01.08.1943, baiano, durante a ditadura era estudante e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido nos Presídios do Quartel do Barbalho, em

Salvador, e do Quartel General do 4º Exército.

Pedro Rocha
Filho

27.04.1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
Molipo, foi preso e mantido nos Presídios Militar "Romão Gomes" e no

Carandiru.

Raimundo
Moreira de

Oliveria

07.1935, paulista, durante a ditadura era operário e militante da AP, foi
preso e mantido no Pesídio Tiradentes.

Raul de
Carvalho

28.08.1947, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do PCBR, foi preso e mantido nos Presídios da Vila Militar do
Regimento de Artilharia - RO 105, do Regimento da Escola de Infantaria

e do Batalhão de Engenharia.

Reinaldo
Morano

22.06.1945, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

Ricardo de
Azevedo

27.11.1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

Roberto Ribeiro
Martins

15.02.1945, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
PCdoB, foi preso e mantido nos Presídios do Hipódromo, Militar "Romão

Gomes" e Carandiru.

Rômulo
Noronha

19.06.1946, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante da ALN, foi preso e mantido nos Presídios Policial (PP), da Ilha

Grande, da Fortaleza de Santa Cruz e de Bangu.

Rosalina de
Oliveira Santa

Cruz

08.12.1942, pernambucana, durante a ditadura era estudante e militante
da VAR-Palmares, foi presa e mantida nos Presídios da Vila Militar e do

Bangu.

Sebastião
Velasco Cruz

29.06.1949, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP,
foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Sérgio Gomes 15.09.1949, paulista, durante a ditadura era jornalista e militante do PCB,
foi preso e mantido nos Presídios do Hipódromo e no 6º Distrito Policial

no Cambuci.

Sérgio Sister 1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do PCBR, foi
preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Stanislaw
Szermeta

04.05.1945, paulista, durante a ditadura era operário e militante do
Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), foi preso e mantido

nos Presídios do Carandiru e na Ilha, em Porto Alegre.

Tullo Vigevani 20.09.1942, paulista, durante a ditadura era professor universitário e
militante do Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), e foi

preso e mantido no Presídio Tiradentes.



Vicente Roig 10.01.1944, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes, Militar "Romão

Gomes" e no Carandiru.

Vicente
Silvestre

02.10.1930, paulista, durante a ditadura era policial militar e militante do
PCB, foi preso e mantido nos Presídios Militar "Romão Gomes" e do

Hipódromo.

Waldemar
Rossi

17.08.1933, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante da
Pastoral Operária, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.

Wilson do
Nascimento

Barbosa

11.04.1941, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido nos Presídios Novena Comissária e Sigeor, em

Montevidéu, e na Ilha das Flores.

Wilson
Skorupisk

Nascido no Rio Grande do Sul, durante a ditadura era operário e militante
da AP, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.

Alberto Negri 27.04.1931, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante do
PCdoB, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Alípio Freire 04.11.1945, paulista, durante a ditadura era jornalista e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

André Ota 20.01.1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
Molipo.

Anivaldo
Padilha

1940, paulista, durante a ditadura era religioso da Igreja Metodista e
militante da Ação Popular.

Antonio Duarte Natural do Rio de Janeiro, durante a ditadura era marinheiro, foi preso e
mantido na Penitenciária Lemos Brito e no Cenimar.

Antonio Funari
Filho

20.11.1941, durante a ditadura era advogado e militante da AP, foi preso
e mantido no Presídio Tiradentes.

Antonio
Roberto
Espinosa

Paulista, durante a ditadura era operário e militante da Vanguarda Popular
Revolucionária, foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

Ariston Lucena 06.10.1951, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
Vanguarda Popular Revolucionária, foi preso e mantido no Presídio

Tiradentes e no Carandiru.
Arthur de Paula 16.06.1946, baiano, durante a ditadura era bancário e militante da AP e do

PCdoB, foi preso e mantido na Penitenciária da Bahia.
Artur Scavone Paulista, durante a ditadura era estudante e militante do Molipo, foi preso

e mantido nos Presídios Tiradentes e Barro Branco.
Aytan Miranda

Sipahi
24.04.1939, paulista, durante a ditadura era médico e militante do PCBR,

foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.
Beatriz Bargieri 1943, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP, foi

presa e mantida na Penitenciária Feminina.
Carlos Alberto
Lobão Cunha

28.08.1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido no Presídio Tiradentes e no Carandiru.

Carlos Alberto
Soares

09.01.1943, pernambucano, durante a ditadura era estudante e militante
do PCBR, foi preso e mantido nos Presídios Carandiru e Barreto

Campelo.
Carlos Fayal 10.07.1948, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e

militante da ALN, foi preso e mantido no Regimento Caetano de Farias.
Carlos Gilberto

Pereira
16.03.1949, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante da

AP, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.
Carlos 19.10.1946, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,



Luchsztejn foi preso e mantido no Presídio Tiradentes e no Carandiru.
Celso Brambilla 1951, paulista, durante a ditadura era operário e militante da

Convergência Socialista, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.
Cloves de

Castro
18.08.1939, paulista, durante a ditadura era funcionário público e

militante da ALN, foi preso e mantido no PResídio Tiradentes e no
Carandiru.

Criméia de
Almeida

17.04.1946, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
PCdoB e da Guerrilha do Araguaia, foi presa e mantida no Presídio

Feminino São Judas Tadeu e no PIC em Brasília.
Daniel Bonfim Paulista, durante a ditadura era piloto, sindicalista e militante do PCB.
Danilo Carneiro 13.10.1941, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era engenheiro

e militante do PCdoB e da Guerrilha do Araguaia, foi preso e mantido no
Cenimar e na Polícia de Investigação Criminal (PIC).

Derly José de
Carvalho

16.12.1939, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Dulce Maia 12.1938, paulista, durante a ditadura era produtora cultural e militante da
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), foi presa e mantida no

Presídio Tiradentes.
Dulce Muniz 05.06.1947, paulista, durante a ditadura era atriz e militante do Partido

Operário Revolucionário Trotskista (PORT)
Edward Ferreira 09.09.1937, paulista, durante a ditadura era policial militar e militante do

PCB, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo e no Regimento da
Cavalaria.

Elza Lobo 03.04.1937, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP,
foi presa e mantida no Presídio Tiradentes.

Eunício
Cavalcante

15.12.1932. nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era sargento,
foi preso e mantido na Ilha das Flores e no Instituto Hélio Gomes.

Frederico
Pessoa da Silva

1944, paulista, durante a ditadura era jornalista e militante do PCB, foi
preso e mantido no Presídio do Hopódromo.

Iara Areias
Prado

1946, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
VAR-Palmares, foi pressa e  mantida nos Presídios Feminino Bom Pastor

e no Tiradentes.
Idibal Piveta 28.01.1931, paulista, durante a ditadura era advogado, foi preso e mantido

no Presídio do Hipódromo.
Iran Jacomi
Rodrigues

12.09.1949, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), foi preso e mantido

no Presídio Tiradentes.
Ivan Seixas 04.09.1954, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do

Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), foi preso e mantido no
Presídio Tiradentes

Jano Ribeiro 29.04.1929, paulista, durante a ditadura era sindicalista e militante do
PCB, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.

Jesus Paredes
Soto

06.06.1948, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era operário e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi
preso e mentido nos Presídios do Hipódromo, do Barro Branco, Frei

Caneca e no Carandiru.
Jorge Eduardo

Durão
15.07.1945, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do VAR-Palmares, foi preso e mantido no Presídio de Linhares.

Jôse Bacariça 09.07.1932, paulista, durante a ditadura era dona de casa e militante da
VAR-PAlmares, foi presa e mantida no Presídio Tiradentes.



José Olavo
Ribeiro

16.04.1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
VAR-Palmares, foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

José Raimundo
da Silva

Nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era aviador e militante do
PCB, foi preso e mantido na Casa de Detenção do Recife, no Cenimara e

na Ilha das Flores.
Laurindo
Junqueira

13.10.1945, paulista, durante a ditadura era operário e militante do POC,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e do Hipódromo.

Lenira
Machado

1940, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do Partido
Operário Revolucionário Trotskista, foi presa e mantida no Presídio

Tiradentes.
Lúcia Murat 29.10.1948, nascida no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e

militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi
presa e mantida nos Presídios da Vila Militar e no CIG.

Manuel Cyrillo 25.07.1946, paulista, durante a ditadura era publicitário e militante da
ALN, foi preso e mantido no Presídio Militar "Romão Gomes",

Tiradentes e no Carandiru.
Marcelo Mello 24.05.1944, pernambucano, durante a ditadura era estudante e militante

do PCBR, foi preso e mantido nos Presídios Casa de Detenção do Recife
e na Penitenciária Barreto Campelo na Ilha de Itamaracá.

Márcia Basseto
Paes

19.01.1956, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
Convergência Socialista, foi presa e mantida no Carandiru.

Márcia Mafra 26.08.1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi presa e mantida nos Presídios Tiradentes, do Hipódromo e na Casa do

Egresso.
Maria

Auxiliadora de
Arantes

1940, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP, foi
presa e mantida no Presídio do Hospital da Polícia Militar em Maceió.

Maria Luiza
Garcia Rosa

31.05.1950, nascida no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi

presa e mantida nos Presídios do 1º Quartel, 2º Quartel, Bangu e na Ilha
das Flores.

Mário Miranda
de Albuquerque

21.11.1948, cearense, durante a ditadura era estudante e militante do
PCBR, foi preso e mantido nos Presídios do Batalhão de Cavalaria Dias

Cardoso, na Casa de Detenção no Recife, na Penitenciária Barreto
Campelo na Ilha de Itamaracá e no Instituto Penal Paulo Sarazatti em

Fortaleza.
Maurice Politi 24.01.1949, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,

foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes, do Hipódromo e Presidente
Wenceslau.

Nair Yumiko
Kobashy

1947, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do PCdoB, foi
presa e mantida nos Presídios Feminino e Tiradentes.

Nelson
Rodrigues Filho

23.06.1945, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), foi
preso e mantido nos Presídios de Ilha Grande, no Quartel da PE, no

Bangu e na Fortaleza de Santa Cruz.
Nelson Vicente

da Silva
1934, paulista, durante a ditadura era policial militar e militante do PCB,

foi preso e mantido nos Presídios do Regimento de Cavalaria e no
Batalhão da Polícia Militar na Av. Tiradentes.

Otto Filgueiras Paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP, foi preso e
mantido no Presídio do Hipódromo.



Paulo Enrique
Lins

27.11.1947, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante da ALN, foi preso e mantido nos Presídios da Ilha Grande e no

Hélio Gomes.
Paulo Martins 01.08.1943, baiano, durante a ditadura era estudante e militante da Ala

Vermelha, foi preso e mantido nos Presídios do Quartel do Barbalho, em
Salvador, e do Quartel General do 4º Exército.

Pedro Rocha
Filho

27.04.1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da
Molipo, foi preso e mantido nos Presídios Militar "Romão Gomes" e no

Carandiru.
Raimundo
Moreira de

Oliveria

07.1935, paulista, durante a ditadura era operário e militante da AP, foi
preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Raul de
Carvalho

28.08.1947, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante do PCBR, foi preso e mantido nos Presídios da Vila Militar do
Regimento de Artilharia - RO 105, do Regimento da Escola de Infantaria

e do Batalhão de Engenharia.
Reinaldo
Morano

22.06.1945, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

Ricardo de
Azevedo

27.11.1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP,
foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes e Carandiru.

Roberto Ribeiro
Martins

15.02.1945, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do
PCdoB, foi preso e mantido nos Presídios do Hipódromo, Militar "Romão

Gomes" e Carandiru.
Rômulo
Noronha

19.06.1946, nascido no Rio de Janeiro, durante a ditadura era estudante e
militante da ALN, foi preso e mantido nos Presídios Policial (PP), da Ilha

Grande, da Fortaleza de Santa Cruz e de Bangu.
Rosalina de

Oliveira Santa
Cruz

08.12.1942, pernambucana, durante a ditadura era estudante e militante
da VAR-Palmares, foi presa e mantida nos Presídios da Vila Militar e do

Bangu.
Sebastião

Velasco Cruz
29.06.1949, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da AP,

foi preso e mantido no Presídio Tiradentes.
Sérgio Gomes 15.09.1949, paulista, durante a ditadura era jornalista e militante do PCB,

foi preso e mantido nos Presídios do Hipódromo e no 6º Distrito Policial
no Cambuci.

Sérgio Sister 1948, paulista, durante a ditadura era estudante e militante do PCBR, foi
preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Stanislaw
Szermeta

04.05.1945, paulista, durante a ditadura era operário e militante do
Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), foi preso e mantido

nos Presídios do Carandiru e na Ilha, em Porto Alegre.
Tullo Vigevani 20.09.1942, paulista, durante a ditadura era professor universitário e

militante do Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), e foi
preso e mantido no Presídio Tiradentes.

Vicente Roig 10.01.1944, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da Ala
Vermelha, foi preso e mantido nos Presídios Tiradentes, Militar "Romão

Gomes" e no Carandiru.
Vicente
Silvestre

02.10.1930, paulista, durante a ditadura era policial militar e militante do
PCB, foi preso e mantido nos Presídios Militar "Romão Gomes" e do

Hipódromo.
Waldemar

Rossi
17.08.1933, paulista, durante a ditadura era metalúrgico e militante da

Pastoral Operária, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.



Wilson do
Nascimento

Barbosa

11.04.1941, paulista, durante a ditadura era estudante e militante da ALN,
foi preso e mantido nos Presídios Novena Comissária e Sigeor, em

Montevidéu, e na Ilha das Flores.
Wilson

Skorupisk
Nascido no Rio Grande do Sul, durante a ditadura era operário e militante

da AP, foi preso e mantido no Presídio do Hipódromo.

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.

Pela quantidade de documentos e fundos/coleções existentes no acervo do AEL, não

será possível fazer este levantamento neste momento.

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

movimento sindical? 

Sim, nos fundos/coleções:

• Brasil Nunca Mais
• Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda
• Voz da Unidade

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.

Na UNICAMP não conhecemos outros acervos com as temáticas solicitadas.

Campinas,18 de julho de 2013.

Arquivo Edgard Leuenroth – AEL

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
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