
Grupo de Trabalho 13 “Ditadura e Repressão aos Trabalhadores
e às Trabalhadoras e ao Movimento Sindical” 

Comissão Nacional da Verdade

QUESTIONÁRIO PARA MAPEAR CRIMES DA DITADURA
CIVIL MILITAR CONTRA OS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS E AO MOVIMENTO SINDICAL

Como trabalhar com esse questionário:

1. Toda informação pode ser útil para a investigação;
2. Procure recuperar nomes, datas, situações com seus companheiros
da época;
3. Qualquer informação, mesmo sem papel para documentar pode ser útil;
4. Junte cópias de documentos,  notícias  de  jornais,  boletins que
ajudem a comprovar as informações;

Após preencher, enviar para: 

Caixa Postal 93 CEP: 01031-970 São Paulo/SP

Para se comunicar com o GT 13 
E-mail: infogt13@gmail.com Celular: (11) 9 7110 2474 (Vivo)
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Nome ________________________________________________________ 

Apelido_______________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________

Bairro: _____________________________ CEP: ____________-________

Cidade:________________________________________ UF:____________

Telefone: (    ) __________________ Celular: (    ) ____________________

E-mail:_______________________________________________________

mailto:infogt13@gmail.com


QUESTIONÁRIO PARA MAPEAR CRIMES DA DITADURA
CIVIL MILITAR CONTRA OS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS E AO MOVIMENTO SINDICAL

Companheiro, Companheira:

Esta pesquisa visa  fazer  um levantamento  o  mais  preciso  possível  das
ações repressivas da ditadura civil militar sobre os trabalhadores e sobre
as  entidades  sindicais.  Estes  dados  contribuirão  para  que  se  conheça
melhor o caráter de classe do golpe de 1964 e os interesses políticos e
econômicos  a  que  serviu.  Para  isso,  sua  contribuição  é  fundamental.
Procure se lembrar de fatos de repressão policial/militar sobre as lutas
dos trabalhadores, às entidades ou ao movimento sindical e a  você ou a
seus companheiros. Responda com o maior número de detalhes possível.

1. Você tem informação de sindicato que sofreu invasão e/ou intervenção 
no golpe e após o golpe? Liste abaixo o nome da entidade, o tipo de ataque
e a data.

2. Você tem informação sobre alguma das formas de repressão da 
ditadura civil militar? Exemplos: militantes ou dirigentes sindicais urbanos
e rurais que foram presos, ou torturados, ou assassinados após o Golpe 
Militar. 
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3. Você lembra de dirigentes sindicais cassados, afastados das entidades 
sindicais por razões políticas, ou que tiveram que fugir da repressão?

4. Você tem informação sobre repressão às greves e mobilizações logo 
após o Golpe de 64? (Cite a categoria, empresa, época, local, etc)

Todas as perguntas seguintes se referem a todo o período da Ditadura.

5. Você conhece casos de companheiras que tenham sofrido brutalidades, 
sevícias, torturas por sua atividade na luta dos trabalhadores e 
trabalhadoras? (Cite onde, quando, nomes ou apelidos)
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6. Muitos trabalhadores militantes foram presos durante a Ditadura. Você
conhece casos de prisões em grupos? Em que situação foi? Lembra a data?
Se possível, nomes e apelidos de quem foi preso.

7. Você conhece casos de delação dentro das empresas ou de demissão por
razões políticas? Sabe quem delatou, tem testemunhas, tem como provar?
Você  sabe  de  empresa  pública  ou  privada  com  serviço  de  informação
interno para espionar os trabalhadores? Identifique o nome da empresa e a
data em que aconteceu.

8.  Você conhece ou  trabalhou em alguma empresa onde havia policiais
infiltrados? Em qual empresa e quando? Tem testemunhas ou como provar
esse fato? Você conhece algum trabalhador que foi aliciado para espionar?
Tem o nome? Em qual empresa foi?
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9. Você conhece ou viu alguma "lista negra" recomendando não contratar
alguém? Tem cópia dela? Quando e onde a viu? Conhece alguém que teve
acesso a essas listas?

10. Você conhece trabalhadores que foram presos dentro da empresa ou
que foram procurados pela polícia política? Nome ou apelido de quem foi
preso, nome da empresa, data e em qual situação isso aconteceu.

11. Você sabe de alguma repressão feita especificamente em uma empresa?
Sabe de empresas com a portaria ocupada pela Polícia Militar ou Polícia
Civil? Você sabe do uso de policiais como segurança na empresa? Lembra
do nome da empresa, quando ocorreu o fato?
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12. Muitas empresas pediam ao DEOPS informações para admissão dos
trabalhadores, o chamado "atestado de  antecedentes  criminais”  e/ou
“atestado ideológico".  Você tem o nome da empresa e a época? Você tem
cópia desse documento?

13. Você tem alguma informação sobre o trabalho de cooperação entre as
empresas e as polícias para vigiar e reprimir a luta e a organização dos
trabalhadores?  Você  tem  informação  de  sindicalistas/interventores  que
cooperaram com a repressão? Cite a empresa, local e a época.  

14.  Você  conhece  empresas  que  eram  frequentadas  por  agentes  da
repressão? Você conhece sindicatos onde isso aconteceu? Identifique nome
da  empresa,  sindicato,  época,  local  e  de  que  órgão repressivo  eram os
agentes.
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15.  Você conhece  empresas  ou centros  empresariais  que  dispunham de
dependências  utilizadas  como  cárcere  privado.  Indique  nome  da
instituição, descreva situações deste uso e em que datas aconteceram. Tem
como comprovar?

16.  Você lembra de algum acontecimento relacionado a repressão aos
trabalhadores na época da ditadura mesmo fora da empresa? Por exemplo,
no local onde você morava, na rua ou no transporte,  ou algo mais que
possa  ajudar  nessa  nossa  investigação.  Tente lembrar o  que  aconteceu,
onde foi, como foi, a data, quais as consequências, se saiu no jornal, se foi
denunciado.

17. Mande seu recado ou mais informações que possa ser útil para esse
trabalho, mesmo que não tenha sido perguntado.
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Para nosso levantamento ser o mais completo possível, por favor 
preencha o quadro abaixo. (O preenchimento não é obrigatório)

Movimentos, organizações ou
entidades em que você participou Período

De que forma

Dirigente Ativista

 Versão 5/out/13

Comissão Nacional da Verdade 
www.cnv.org.br  facebook.com/comissaonacionaldaverdade

Coletivo  Sindical  de  Apoio  ao  Grupo  de  Trabalho
“Ditadura  e  Repressão  aos  Trabalhadores  e  às
Trabalhadoras e ao  Movimento Sindical”

   Apoio:       
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