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RELATÓRIO PARCIAL COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM OS 
 TRABALHOS DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE  

[Redação do Relatório: Prof. Edgard Domingos Aparecida Tonolli Bedê; Pesquisador 
da Comissão Municipal da Verdade D. Waldyr Calheiros; Professor de História 
aposentado da Rede Pública Estadual RJ; Doutor em Educação UFF; Autor do livro: 

A Formação da Classe Operária em Volta Redonda ;] 

INTRODUÇÃO 

A COMISSÃO MUNICIPAL DA VERDADE DOM WALDYR CALHEIROS - Volta 

Redonda (CMV-VR), criada pela Lei Municipal 4.945, colaborará com a Comissão 
Nacional e a Comissão Estadual da Verdade para esclarecer as circunstâncias, os fatos, 
vítimas e agentes repressores dos casos graves de violação dos direitos humanos em 
nossa região. Instalada no dia 10 de setembro de 2013, com sede na OAB/VR, deverá 
desenvolver seus trabalhos até 10 de setembro de 2015. 

Assembléia Geral da ONU, em 2010, estabeleceu o Direito à Verdade como um direito 
humano fundamental, pleno e completo, de conhecimento sobre as graves violações de 
direitos humanos, crimes de guerra, genocídio ou crimes contra a humanidade, como 
uma necessidade para a consolidação da paz. Nesse processo, consolidou-se o direto à 
verdade como um direito de toda uma sociedade, cuja história contemporânea foi 
marcada por experiências traumáticas de regimes ditatoriais repressivos, em conhecer o 
máximo possível sobre os casos, as vítimas, os agentes repressivos. Configurando-se, 
portanto, uma necessidade política e ética de construção da Memória, Verdade e Justiça 
na transição tardia da experiência histórica brasileira de democratização. 

As memórias coletivas foram construídas, reconstruídas, esquecidas e silenciadas no 
processo de enquadramento ditatorial história oficial, nas quais puderam operar-se 
esquecimentos, apagamentos de memória, constituindo-se em amnésias social de 
conteúdos cujas lembranças seriam indesejadas e incômodas. Justamente sobre esse 
conteúdo da amnésia social buscou-se atuar, na Comissão Municipal da Verdade D. 
Waldyr Calheiros, resgatando-se, da sombra do esquecimento, a memória histórica de 

resistência à ditadura. 

O Direito à Memória, à Verdade e à Justiça se mostra hoje como um direito tanto 
individual, no sentido de memória individual da vítima ou de testemunhos de prisões, 
torturas, desaparecimentos e assassinatos, quanto um direito coletivo, de toda a 
sociedade sobre a reconstrução da verdade histórica dos atos criminosos dos Órgãos de 
Repressão da Ditadura Militar. 

Desse modo, a Memória individual e coletiva materializada em depoimentos compõe, 
junto com a pesquisa documental, o conhecimento histórico sobre as graves violações 
de direitos humanos. Esse conhecimento da Verdade viabilizará, por um lado, a Justiça 
tanto como reparação da história oficial com a consequente denúncia dos perpetradores 
da violação e das políticas e órgãos de repressão criminosas do Estado; por outro, 
viabilizará a reparação individual das vítimas e suas famílias sobre os danos causados 
na esfera física, psíquica, moral, social e material. A construção dessa memória histórica 
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e a restituição da dignidade das vítimas e de suas famílias é uma forma de resistência à 
violência a eles imposta pelo regime ditatorial, par que nunca mais se repita. 

A Comissão Municipal da Verdade D. Waldyr Calheiros se constitui um instrumento de 
democratização da memória histórica, que até o momento se manteve enquadrada pelas 
forças tardias do antigo regime militar-ditatorial em Volta Redonda, assim como em 
todos os cantos do Brasil. Dessa forma, sua existência e atuação contribuirão para 
fortalecer a democracia como regime de respeito ao direito humano e cidadão à verdade 
histórica. 

A pesquisa da CMV-VR se organiza em sete Grupos de Trabalho: GT1 - “Golpe de 64 e 
a repressão aos sindicalistas”; GT2 - “Repressão aos militantes católicos-1967”; GT3 - 
“AI-5 e a prisão de militantes católicos, comunistas e sindicalistas-1968-1970; GT4 - 
“Prisões e torturas dos militantes da JOC - 1970/1971”; GT5 - “Torturas e mortes de 
soldados no BIB-1971/1972”; GT6 - “Prisão da suplente de Deputada Estadual pelo 
MDB, Rosálie Fernandes”; GT7 - “Repressão à greve dos operários das empreiteiras da 

expansão da CSN-1979”; GT8 - “Intervenções militares nas greves da CSN e a morte 
dos três operários-1988”. 

O pesquisador-historiador da CMV-VR, Edgard Domingos Aparecida Tonolli Bedê, 
filho de Waldyr Amaral Bedê (falecido) que foi preso como sindicalista no Golpe de 64 
e como assessor de D. Waldyr em 1968 (AI 5), vem coordenando o levantamento de 
casos dos GTs, seus atingidos e familiares e os perpetradores e agentes indiretos das 
violações. Seu trabalho de pesquisador incorpora a investigação de documentos no 
Arquivo Nacional e no Arquivo Público do Rio de Janeiro. 

O esforço político da Comissão na articulação com organizações e instituições da 
sociedade civil, através do diálogo e parceria, possibilita, por um lado, o levantamento 
de informações e documentos sobre os diversos temas relacionados à repressão 
sistematicamente praticada pelo Estado ditatorial-militar na região (Io BIB)— como o 
grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense do Campus Aterrado —, por 
outro, viabiliza atividades de divulgação do trabalho da Comissão com apoio dos 
movimentos sociais, jornais locais (Diário do Vale), centros universitários e escolas de 
Ensino Médio. 

ATIVIDADES 

A CMV-VR, no dia 12 de setembro, em parceria com a Comissão Nacional da Verdade 

e a Comissão da Verdade do Rio, ouviu o testemunho do bispo emérito de Volta 

Redonda, Dom Waldyr Calheiros; 

A CMV-VR, em 19 de Setembro de 2013, realizou sua primeira Reunião Ordinária que 

a partir daí foi realizada quinzenalmente; 
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A CMV-VR, em 08 de novembro de 2013, aprovou o Plano de Trabalho, redigido pelo 

professor Edgar Bedê; 

A CMV-VR, em 27 de novembro de 2013, realizou o Primeiro Ato Público em conjunto 

com a Comissão Estadual da Verdade, na sede da OAB/VR, onde ouviu o depoimento 

do Sr. Genival Luís da silva, sindicalista perseguido, membro do PCBR, preso e 

torturado pelas forças de repressão em 1969; 

A CMV-VR, entre Io e 4 de abril de 2014, organizou e participou do ATO PÚBLICO 

DE REPÚDIOS AOS 50 ANOS DO GOLPE - Em parceria com a UFF/VR; 

A CMV-VR, em 7 de março de 2013, realizou a Primeira Audiência Pública no 

auditório da OAB/VR, com o depoimento de Estrella Dalva Bohadana, militante do 

POC, presa e torturada no Io BIB em Barra Mansa e no DOI-CODI no Rio de Janeiro; 

A CMV-VR, em 9 de abril de 2014, realizou a Segunda Audiência Pública, no auditório 

da OAB/VR, com o depoimento de Edir Inácio da Silva, membro do PCBR, preso em 

1968 (AI 5) e em 1970 (IPM 65/70) quando foi torturado no Io BIB junto com os 

militantes da JOC. 

A CMV-VR, em 5 de maio de 2014, A Comissão da Verdade de Volta Redonda, 

representada por Lincoln Botelho, Vicente Melo e Edgard Bedê, participou de um 

debate em Resende. Organizado pela sociedade civil, o debate teve como foco a criação 

da Comissão da Verdade de Resende e contou também com a participação da Comissão 

Estadual da Verdade; 

A CMV-VR, em 6 de maio de 2014, A Comissão da Verdade de Volta Redonda 

participou de uma mesa redonda na faculdade de história da Universidade Severino 

Sombra, em Vassouras. O pesquisador historiador Edgard Bedê representou a CMV-VR 

e apresentou o trabalho que vem sendo realizado na Comissão de Volta Redonda. O 

evento foi organizado pelo Centro Acadêmico de História Nelson Mandela, da USS; 

A CMV-VR, em 7 de maio de 2014, a CMV-VR participou da Mesa redonda na 

UFF/VR, organizada pelo curso de Psicologia Social - projeto Políticas da Memória, e 

teve a presença do pesquisador Edgard Bedê e do presidente Alex Martins. 

A CMV-VR realizou, entre os dias 19 de fevereiro de 2014 e o dia 16 de maio de 2014, 

26 depoimentos, sendo três audiências públicas, dois testemunhos, dois depoimentos de 

familiares e dezenove depoimentos de atingidos. 
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1) VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS ATINGIDOS POR 

PRISÕES, TORTURAS, ASSASSINATOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES 

1.1) APRESENTAÇÃO DO CASO DOS SOLDADOS RECRUTASTORTURADOS, 
ASSASSINADOS E CADÁVERES OCULTADOSPELA EQUIPE DE MILITARES 
S2 DO Io BIB DE BARRA MANSA - 1971-1972 

Em meados do mês de Dezembro de 1971, no Io Batalhão de Infantaria Blindada 
(doravante, BIB) sediado em Barra Mansa, iniciou-se um sindicância interna, liderada 
por MILITARES S2 [os nomes dos torturadores e comandantes serão identificados na 
questão 2 deste relatório], sob a justificativa de apurar o consumo e tráfico de maconha 
entre soldados naquele batalhão. 

Nesse processo de investigação sobre “tráfico de maconha no BIB”, foram quinze 
soldados [os soldados serão listados na questão 7] presos e torturados no pavilhão 
denominado “arquivo”, no Io BIB. Desse grupo, quatro soldados morreram em 
consequência das seções de torturas. 

O primeiro cadáver revelado foi o soldado Geomar Ribeiro da Silva, morador do 
bairro Nossa Senhora das Graças, Volta Redonda, filho de operário da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), torturado violentamente e assassinado pela equipe S2 do 
BIB, no dia 13de janeiro de 1972. 

A irmã de Geomar, Geralsélia Ribeiro da Silva, em depoimento à Comissão Municipal 

da Verdade, afirmou que foi chamada ao Io BIB, no dia 13 de Janeiro de 1972, para 
receber o cadáver de Geomar, que ela constatou sinais visíveis de corpo torturado, com 

unhas perfuradas, ossos do pulso expostos, dedos queimados e pele caindo, hematoma 
nos rins, rosto machucado, braços descarnados. 

Em seu depoimento afirma que seu irmão foi morto como queima de arquivo por que 
estava, nos últimos dias que passava em casa, muito agoniado e decepcionado com o 
Exército que ele disse ser lugar de covardia. Ele era motorista e, segunda Geralsélia, 
saía muito à noite dirigindo carro de patrulha da PE. Numa dessas noites viu a detenção, 
espancamento, assassinato e ocultação do cadáver de um favelado que estava ganhando 
um trocado pintando muros com propaganda da Casa Buri. Além disso, tinha 

conhecimento de contrabandos de uísque, armas e drogas por militares do BIB. 
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Figura 1 - DEPOIMENTO DE GERALSÉLIA -COMISSÃO MUNICIPAL DA VERDADE D. WALDYR CALHEIROS 

No dia 12 de Janeiro de 1972 foram brutalmente torturados de manhã, de tarde e de 
noite, os soldados Wanderlei de Oliveira, Juarez Monção Virote e Roberto Vicente 
da Silva, todos três moradores de Volta Redondos, respectivamente dos bairros Santa 
Teresa, Santa Cecília e Santo Agostinho, e filhos de operários da CSN. 

A equipe de militares S2 resolveu ocultar os cadáveres dos soldados Wanderlei e 

Monção. Há meia noite daquele dia macabro, seus corpos foram retirados do Io BIB em 
viatura militar e levados para estradas afastadas e desabitadas que ligam Barra Mansa 
Bananal e a Angra dos Reis. 

O cadáver de Wanderlei, após ser decapitado e as duas mãos amputadas foi jogado 
próximo à represa São João Marcos e sua cabeça e mãos foram jogadas dez quilômetros 
distante. O cadáver de Monção foi ocultado, nessa primeira diligência, em um matagal 
às margens da estrada Rio Claro- Angra dos reis. Depois, por ordem do subcomandante 
do BIB para que fizessem um trabalho mais profissional, a equipe retornou em carro 
não oficial, com ajuda de um perito da polícia civil da delegacia de Barra Mansa e de 
um fiscal de censura, recolheram o cadáver de Monção e transportaram para um lugar 
ermo na estrada de Bananal, onde embeberam em gasolina e atearam fogo naquele 
corpo. 

Para os familiares foi noticiado que os dois soldados, juntamente com o soldado 
Botelho haviam desertado do quartel. Nas rádios de Barra Mansa e Volta Redonda, de 
15 em 15 minutos era lido o comunicado do BIB convocando os três soldados, Botelho, 
Wanderlei e Monção, e ameaçando com deserção se não aparecessem. Na verdade, 
apenas o primeiro soldado a ser preso e torturado, Botelho, havia realmente fugido. 

No dia 13 de Janeiro de 1972, o soldado Vicente, após 24 horas de tortura no dia 
anterior, estava entre a vida e a morte. Sua cabeça estava quebrada pela prensa do torno. 
Foi recolhido por equipe do HCE do Rio de Janeiro que viu o corpo de Geomar. Por 
isso, deduz-se que a equipe S2 do BIB não conseguiu dar sumiço no seu cadáver. 
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Figura 2 - DEPOIMENTO DE D. APARECIDA - COMISSÃO DA VERDADE D.WALDYR CALHEIROS 

O soldado Vicente, que estava em estado grave, faleceu no dia 25 de Janeiro de 1972, 
no HCE, em decorrência das torturas do dia 12 de janeiro no BIB. A mãe de Vicente, D. 
Maria Aparecida de Jesus da Silva, realizou seu depoimento à Comissão da Verdade de 
Volta Redonda, onde afirmou que a família ficou muito tempo marcada pela acusação 
sobre seu filho de tráfico de maconha. Para ela seu filho era um amor e muito correto e 
nunca faria isso nem aceitaria essa acusação, por isso foi torturado até a morte. De 
forma dramática e intensa, D. Aparecida colocou as duas mãos na cabeça e disse: 
“espremeram a cabeça do meu filhinho num tomo!”. 

Esse caso foi denunciado pela irmã do soldado Geomar, Geralsélia Ribeiro da Silva, que 
em depoimento à Comissão da Verdade de Volta Redonda, afirmou que contou com 

orientação e apoio de D. Waldyr Calheiros e do Núncio Apostólico. Imediatamente, 
após a intervenção da CNBB, pela voz de seu presidente D. Ivo, o Exército iniciou, 
ainda no mês de Janeiro de 1972, investigações internas sobre essas mortes e 
desaparecimentos de soldados. Após 108 dias de investigação, ineditamente, a Justiça 
Militar indiciou toda equipe militar S2 do BIB por tortura e assassinato. Foram julgados 
em segredo, condenados e presos. Pela primeira vez, em plena ditadura do governo 

Médici, o Exército admite tortura, assassinato e ocultação de cadáveres em uma unidade 
militar que foi importante centro regional de repressão e torturas contra sindicalistas, 

estudantes, religiosos, comunistas e trabalhistas nos anos 1964 a 1972. 

1.2) PERPETRADORES DE VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS: Caso 

das detenções, torturas, assassinatos e sumiço de cadáveres dos soldados do BIB, em 
Barra Mansa, em 1972, foram identificados, julgados, condenados e presos os seguintes 
militares e civis: 
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Capitão da Infantaria do Exército, Dálgio Miranda Niebus, comandou a equipe de 
tortura dos soldados; serviu no Io BIB entre 1971 e 1973, até ser condenado a 84 anos 
de prisão pelo STM; 

Segundo Tenente do Exército, Paulo Raynarde Miranda da Silva, dirigiu as seções 
de tortura dos soldados; serviu ao Io BIB entre 1971 a 1973, até ser condenado a 77 
anos de prisão pelo STM; 

Sargento Ivan Etel de Oliveira participou das torturas dos soldados; servia no Io BIB 
entre 1971 e 1973; foi condenado a 62 anos de prisão pelo STM; 

Terceiro Sargento do Exército, Rubens Martins de Souza; participou das torturas 
dos soldados; servia no Io BIB entre 1971 e 1973; foi condenado a 62 anos de prisão; 

Terceiro Sargento do Exército, Sidney Guedes; participou das torturas dos soldados; 
servia ao Io BIB entre 1971 e 1973; foi condenado a 58 anos de prisão pelo STM; 

Cabo do Exército, José Augusto Cruz, participou de todas as seções de torturas dos 
soldados; foi condenado a 62 anos de prisão pelo STM; 

Cabo do Exército, Celso Gomes de Freitas Filho; participou da torturas dos soldados; 
foi condenado a 58 anos de prisão pelo STM; 

Tenente Coronel da Infantaria do Exército, José Gladstone Pernasetti Teixeira; foi 
conivente com as torturas dos soldados e com o sumiço dos cadáveres; condenado a 7 
anos de prisão pelo STM; 

Nelson Ribeiro de Moura, Policial Civil, Delegacia de Barra Mansa; participou da 

ação de sumiço do cadáver do soldado Juarez Monção; foi condenado a 2 anos de 
prisão; 

Iranildes Ferreira, fiscal de censura em Barra Mansa; participou da ação de sumiço 
do cadáver de Juarez Monção; foi condenado a 1 ano de prisão; 

2) VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS 

CASOS DOS ATINGIDOS POR PRISÕES, TORTURAS E DEMISSÕES 

2.1) VIOLAÇÕES: CASO DA JUDICA 1967 A 1969 

A) BREVE DESCRIÇÃO DO CASO 

A Juventude Diocesana Católica (JUDICA) era uma entidade organizada no ano de 
1966, com o apoio do recém chegado Bispo D. Waldyr Calheiros, para unificar o 

movimento da juventude católica da diocese de Volta Redonda e Barra do Piraí, que 
possuía diversas associações em diversos bairros de Volta Redonda: JOC, ACAJ, CJC, 
GFJ, FJEC, RJC etc. 

Na noite do dia 5 de novembro de 1967, quatro jovens dirigentes da JUDICA 
resolveram, espontaneamente, distribuir um panfleto nos bairros operários e populares 

da cidade de Volta Redonda. A autoria, datilografia e reprodução em mimeógrafo do 
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panfleto, foi de Carlos Rosa de Azevedo, jovem seminarista e hóspede do bispado; o 
presidente da JUDICA era Natanael José da Silva, jovem de 21 anos, estudante de 
Engenharia na UFF VR; o diretor esportivo e cultural da JUDICA era Jorge Gonzaga, 
21 anos, estudante da Escola Técnica da CSN (ETPC); o motorista da Kombi da 
Diocese que conduziu essa atividade de distribuição dos panfletos era um Diácono 
francês, com 29 anos, GUI Michel Camille Thibault. 

ISUSILSÜtOI • 
Ho Brasil,morrem,per ctia.TCOÓ" criança» vítim.-.a‘ Cl» IGSEhPara oaia aorto 

, que nos fios., como rosul^aüo da fon.c, Ca niBÍria,da ãoeaça, fratos Cia oi:* 
ploraçao- flos Estados Uai dos', irai para o a oofJroa aoerieanoe s 30£» do..-. 
Cr* 2.500.000,000. jst.- governo 6 aati cristão.Xcaçou a classe cídia à 
poli reza o a claese poíro' à nisíria.® una DIIArblh a serviço do Imparia 
lieao ameridano.Pole,00 cg.j.rírios sao nasâj^prr.-ioa,ssb salários,asm âi~ 
rfiitoe,íorçr.dos h leia aãsVinaáâs V aoT"alVo' ôfesro^-iu vida.Çgêsjv igíitso 
sao csp&noados por pedirem 03Selas enouanto 0 otioiur 6 e...vr;.2: To¥ s.-' 
mericaâos do norte po.ra ã'ro íornem^escravos Segunde 00 s.? 13 iatorcof-e 1. 
A Igreja <5 pérsegui3a,uaecífloto9 sao progoa,Bfcnvantos invadi5oo 0 até 
lares sao aoquc-adog para õne a Varce.de nao seja õi*a...Í! terras,ao intosios 
rior da Pátria estão gènão vendidas aos americanos.Kósons riquezas 0 a- 
tí nossa Imprensa estão setj controle dos Üttporialisras Nc-esos r -Iiereís 
sao castradas no intoriOr, quaiijo o Imenso Eraâil ncccscit.- te mi is bra- 
sileiros para povo ..r saiva as ítóesí ffeas assi®Vòs irpgriali3ta0 doninam 
com mais facilithub rês cuçriic Erasi? ) j,-Cndõ estão as iv.ltarc-a que 
nas capitais iníoiarasi com ^rsos rai vv •: a «-...ro’.: \ cor 'beus"rei:1- l'i~ 
perdais? iTA0',P;QY0 BD L3II 11 ,- - ■■■■..-■ Jfirçif, «jfcs montiraiUMi T-SAlíJlb 
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Leia. ..reproduza.,. .distribua.. .leia.. .reproduza:.. .distribua...laia.. .reproduaa 

Em resumo o panfleto denunciava a injustiças sociais no Brasil (alta mortalidade 
infantil, miséria, desemprego, exploração dos trabalhadores) como fruto da ditadura 
militar e do imperialismo dos EUA e propunha a unidade de luta dos trabalhadores do 
campo e da cidade, dos estudantes e intelectuais. 

A Kombi da Diocese, com os quatro jovens, foi perseguida, na madrugada do dia 5 para 
o dia 6de novembro daquele ano, por um patrulha da Polícia do Exército do Io BIB, 
interceptada e detida pelo Segundo Sargento do Exército, José de Oliveira Sampaio; 
Soldado Argeu Alves da Costa; Soldado Alécio Ribeiro Neves, respectivamente, 
comandante da patrulha, condutor e motorista; naquele momento se tornariam agentes 
indiretos da violação dos direitos humanos daqueles jovens, por se tomarem 
testemunhas de acusação no IPM que irá se seguir a essa detenção. 

Os quatro jovens foram presos no Io BIB, mantidos incomunicáveis por 1 mês, e em 
seguida indiciados pelo crime de subversão na Lei de Segurança Nacional. Os 
perpetradores da violação foram: o Comandante do quartel, Coronel da Infantaria do 
Exército, Armênio Pereira; o relator do IPM, Tenente Coronel da Infantaria do 
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Exército, Gladstone Pernasetti Teixeira; Primeiro Tenente Dalgio Miranda Niebus; 
Segundo Tenente da Infantaria do Exército, Luis Fernando Freitas. 

Figura 3 DEPOIMENTO DA Ir. ELIZABETH - COMISSÃO DA VERDADE D. WALDYR CALHEIROS 

Por ordem do Comandante do Io BIB, esses militares, em diligência, invadiram o 
bispado, no dia 11 de novembro de 1967, em busca de provas de subversão contra os 
jovens detidos, principalmente no quarto de Carlos Rosa e de Guy Michel, e 
indiretamente, contra o Bispo D. Waldyr Calheiros. Desde então, o Bispo de Volta 
Redonda e grande parte dos sacerdotes de sua Diocese passaram a sofrer seguidas 
repressões, interrogatórios e indiciamentos em Inquéritos. 

Figura 4 DEPOIMENTO DE JORGE GONZAGA - COMISSÃO DA VERDADE DE VOLTA REDONDA 

Os quatro militantes da JUDICA foram julgados pelo Superior Tribunal Militar, na 2a 

Auditoria Militar da Aeronáutica, em 1968, sendo que Guy Michel, com ajuda de D. 
Waldyr Calheiros e do Núncio de Rio de Janeiro, conseguiu fugir para a França, sua 
pena foi o banimento, à revelia. O presidente da JUDICA, Natanael José da Silva foi 
condenado há 9 meses de prisão na Aeronáutica, no quartel da Avenida Brasil. O diretor 
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de esporte e cultura da JUDICA, Jorge Gonzaga, foi condenado a 10 meses de prisão, 
junto com Natanael, no mesmo quartel da Aeronáutica. 

Figura 5 DEPOIMENTO DE CARLOS ROSAPARA COMISSÃO DA VERDADE DE VOLTA REDONDA 

O seminarista Carlos Rosa de Azevedo, que já havia confessado e assumido toda 
responsabilidade pelo panfleto, foi condenado a 15 meses de prisão na Base Aérea de 
Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. 

2.2) VIOLAÇÕES: CASO DAS PRISÕES DO AI 5 1968 

Nos meses que antecederam a decretação do AI 5, a população de Volta Redonda foi 
testemunha de um intenso ativismo da Ação Católica, através do Movimento Ação, 
Justiça e Paz liderada por D. Waldyr Calheiros e grupos jovens dos diversos bairros (54 
grupos de jovens), dentre os quais destacavam-se a JOC (bairros Retiro e Vila Brasília), 
ACAJ (bairro São João), RJC (bairro Niterói), FJC (bairro Monte Castelo), JAC 
(PINHEIRAL), CJC (Barra Mansa) e a JUDICA (Bispado). A orientação pastoral do 
bispo, D. Waldyr Calheiros, seguia as decisões da Conferência de Medelín, para a Igreja 
progressista da América Latina, a “opção preferencial pelos pobres”. 

Nesse ano de 1968, aconteceram várias atitudes do Bispo, dos padres progressistas e dos 
ativistas católicos que provocaram a reação repressiva das autoridades militares da 
região da diocese. Dentre essas atitudes, destacaram-se: a decisão de D. Waldyr de não 
celebrar a missa de comemoração do Golpe de 64 (“revolução de 64”, na ideologia da 

Ditadura Militar), em 1968; a Celebração da Paixão de Cristo como via crucies da 
classe operária no Estádio de Volta Redonda; a encenação do “Auto da Sexta Feira 
Santa”, na Igreja Santa Cecília; a comemoração dos 20 anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, no centro cultural da Igreja Santa Cecília, com apresentação da 
peça “Zé do forno” e do “monólogo das empregadas”; 

O movimento operário de Volta Redonda e Barra Mansa reconquistou o Sindicato dos 
Metalúrgicos (sob intervenção desde o Golpe de 64). A nova diretoria era formada pelo 
Presidente, Wilson Meira (maçonaria), Diretor Tesoureiro, Isnard Ferreira Coutinho e 
Diretor Secretário, Genival Luis da Silva (PCBR), numa composição politicamente 
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heterogênea, sem vínculo com os partidos recém criados pelo AI 2 (ARENA E MDB), 
com o compromisso mais vinculado às necessidades imediatas dos operários. 

No dia 13 de dezembro de 1968, ao ser decretado o AI 5, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Volta Redonda sofreu a terceira intervenção (as duas anteriores foram em 1946 e 
1964), com a prisão dos três diretores no BIB, suas cassações e suas demissões da CSN. 
Além da direção sindical de 1968, foram novamente presos os membros da direção 

sindical cassada em 1964: Lima Neto, Nestor Lima, Odair Aquino e José Bonifácio de 
Castro. 

Foram presos também, pelo AI 5, no Io BIB, ativistas vinculados ao PCB, ao antigo 
PTB, à Ação Popular (AP): Dercide Guimarães, Luís Seixas Bono, Lúcio Andrade, Seu 
Nicanor (o “velho”), Benedito Matos da Costa (Beni), Lenine Abdiel de Souza, Nilton 
Carraro Machado, Gerson da Cunha Basto, Manoel Izaac de Carvalho, Queribino, Dias 
leão, Nilson Costa e Joaquim Leocádio, Pastor Geraldo Marcei, Elmo, Aristides, João 
Nepomuceno, advogado Dr. Geraldo Leal Ribeiro e prof. Brasil Lul Diogo. 

Foram presos também os ativistas do Movimento Ação, Justiça e Paz da Diocese de 

Volta Redonda e Barra do Piraí sob liderança do Bispo D. Waldyr Calheiros, por haver 
ensaiado e encenado a peça “Zé do Forno”, foram presos o ator Bernardo Maurício. 

Figura 7 DEPOIMENTO CONJUNTO DE LINCOLN E VICENTE 
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Por causa também do envolvimento com a peça teatral de comemoração dos Direitos 

Humanos, foram presos os jovens Lincoln Botelho e Vicente Melo que faziam parte do 
grupo teatral. 

Os professores Waldyr Amaral Bedê e Antônio Carlos Santini foram presos pelo 
trabalho de assessoria ao Bispo de Volta Redonda, principalmente na Comemoração dos 
20 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Suas detenções foram 
motivadoras de uma atitude surpreendente de D. Waldyr Calheiros para o militares do 
Io BIB. Ao tomar conhecimento que o Comandante do quartel de Barra Mansa, Coronel 
Armênio Pereira, afirmara que os dois professores estavam presos por que trabalhavam 
para o Bispo D. Waldyr, este foi até o Io BIB, no dia 14 de janeiro de 1969, e se 
declarou preso em solidariedade aos presos políticos por sua causa. O Bispo 
permaneceu no quartel desde as 9 da manhã até as 21h30 da noite. No mesmo dia, à 
noite, o professor Santini foi libertado, mas o professor Waldyr Bedê permaneceu preso 
em função de atividades sindicais e políticas anteriores. 

Nas prisões decorrentes do Al 5, os detentos ficaram em celas coletivas do 1- BIB: Bernardo 
Maurício relatou que ficou numa cela onde havia muitos detidos, e que ele conversava muito 
com Wilton Meira e Lima Neto; os professores Waldyr Bedê, Antonio Santini e Brasil também 
ficaram em cela conjunta. Segundo depoimento de Genival, dirigente sindical metalúrgico, 
havia mais de 40 pessoas detidas em um pavilhão do 1 - BIB, que formavam um coletivo bem 
heterogêneo, desde comunistas até trabalhistas, passando por católicos, protestantes (havia 
um pastor Batista, chamado Geraldo Marcelo), e gente que não sabia por que havia sido presa 

(não tinha nenhuma atividade próxima ao que chamavam de "subversão". Dentre todos os 
presos de 1968, a Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda constatou que a 
tortura efetivamente não havia acontecido, até aquele momento. 

Em depoimento, Genival afirmou que na primeira prisão, de 19 de dezembro de 1968 a abril 
de 1969, não foi interrogado nenhuma vez. Até aquele momento, não havia conhecimento dos 
militares que ele pertencia ao PCBR. Além disso, o aparelho de tortura do 1- BIB (equipe S2, 
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instrumentos de tortura, métodos de interrogatório, locais de tortura, cadeia de comando da 
tortura, vinculação com DOI CODI) não havia sido montado. 

Figura 10 DEPOIMENTO DE GENIVAL-DIRIGENTE SINDICAL, MEMBRO DO PCBR - PRESO E TORTURADO NO is BIB 

Na segunda prisão, em 1969, Genival foi mantido em cela individual de onde era 
retirado à noite para ser torturado em um pavilhão isolado dos demais, que mais tarde, 
no final do ano 1970, com prisões e torturas de dezenas de membros da JOC, ficará 
conhecido como “arquivo”. Segundo sua denúncia, foram os seguintes perpetradores 
das seções de tortura: Terceiro Sargento do Exército, Milton José Siqueira Pires; 
Capitão da Infantaria do Exército, Dulene Aleixo Garcez dos Reis; Segundo 
Tenente do Exército, Paulo Raynarde Miranda da Silva. 

O sindicalista metalúrgico do PCBR, Genival Luís da Silva, membro do PCBR, Genival 
Luís da Silva, foi a primeira vítima daquele aparelho que, pouco tempo depois, no final 
do ano de 1970, durante o Governo Médici, veio a se constituir em um importante 
centro regional de prisões, violentas torturas e assassinatos cruéis. Nas seções de tortura 
recebia choques, socos na barriga e nos rins, porradas com cassetetes da PE e 
afogamentos. Após 3 meses na segunda prisão, Genival foi libertado, mas sua condição 
de saúde muito debilitada, em decorrência das torturas que sofreu, provocou sua 
internação na Casa de saúde São José (não teve mais direito ao hospital da CSN porque 
fora demitido pelo AI 5). 

Em julho de 1969, D. Waldyr Calheiros tomou conhecimento das torturas que Genival 

havia sofrido no Io BIB e escreveu uma carta denúncia ao General Tasso, Comandante 
do Io Exército, Rio de Janeiro, subscrita por vários padres solidários e indignados. 
Dessa denúncia surgiu o chamado “IPM das torturas”, conduzida pelos próprios 
militares denunciados, que, inexoravelmente, concluiu como inverídicas as denúncias. 
Em resposta, os militares criaram o chamado “IPM da Subversão” que investigava o 
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próprio Bispo D. Waldyr Calheiros e mais 16 padres pelo crime contra a Segurança 
Nacional. 

Foram ouvidas testemunhas de acusação que colaboraram com a repressão, inclusive sacerdotes 
da própria Diocese, contrários às orientações progressistas de D. Waldyr e aliados do regime de 
Ditadura. Dentre os colaboradores dos militares do Io BIB, como testemunhas de acusação do 

IPM da Subversão”, destacaram-se: entre os membros do clero, Monsenhor Clemente 
Muelller, Monsenhor Ludovico Stanuch, Pe. José Kessler, Pe. José Wirwinsky, Pe. Francisco 
Foit; fora do clero, Prefeito de Barra Mansa, Marcelo Drable; Prefeito de Volta Redonda, Sávio 
Gama; Prefeito de Mendes, Renato Souza Pereira; além de jornalistas, deputados, comerciantes 
de Barra Mansa. 

Figura 11 DEPOIMENTO DE Pe. NABUO SANO - COMISSÃO DA VERDADE D. WALDYR CALHEIROS 

Foram indiciados pelo IPM, D. Waldyr Calheiros, Monsenhor Barreto, Pe. Bernardo Thus, Pe. 
Sano, Pe. Natanael Campos, Pe. Arnaldo Werlang, Pe. Arnaldo André, Pe. Manoel, Pe. Alcino 
Camatta, Pe. Giácomo, Pe. Eugênio, Pe. José Tarcísio, Pe. Hilário, Pe. Otávio, Pe. Boaventura, 
Pe. Edson e Pe. Paulo Penteado. Todos os envolvidos foram intimados a depor no Io BIB, 
inclusive o Bispo, que depôs por mais de 30 horas. 

O Núncio Apostólico do Rio de Janeiro articulou a solidariedade da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e, após um longo e desgastante processo judicial e político, o processo do 
2°IPM foi arquivado. 
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Figura 12 DEPOIMENTO DE D. WALDYR CALHEIROS NO "IPM DA SUBVERSÃO" 1969 - ARQUIVO CURIA VR 

2.3) VIOLAÇÕES: CASO DAS PRISÕES E TORTURAS DOS JOCISTAS - 1970 

A Juventude Operária Católica (JOC) formou-se em Volta Redonda em 1963 e tinha por 
base os bairros do Retiro e Vila Brasília, ambos fora do planejamento urbano e do 
controle da CSN, na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul. A filosofia católica da 
JOC, que envolvia o cristianismo e a realidade social, ganhou força com a chegada de 
D. Waldyr Calheiros à Diocese de Volta Redonda, em 1966. O Bispo indicou o Pe. 
Natanael de Moraes como conselheiro evangélico da JOC. Havia três níveis de 
envolvimento dos jocistas: o jocista simpatizante, o jocista militante e o jocista 
dirigente. 

Segundo depoimento conjunto de José Ventura (dirigente da JOC) e Emídio Jeremias 
(Presidente da JOC) para a Comissão da Verdade de Volta Redonda formou-se uma 
célula clandestina da Fração Operária, em 1970, que surgiu por iniciativa do Partido 
Operário Comunista (POC), organizada em Volta Redonda pela atuação de Lúcia (na 
verdade, Estrela Dalva Bohadana). Essa célula, que atuava clandestinamente dentro da 
JOC, era formada pelos dois acima citados, mais o Pe. Natanael, Helio Medeiros de 
Oliveira e João Cândido de Oliveira. Nessa Frente Operária, havia também um militante 
chamado João (na verdade codinome de Sérgio Galvão), da VAR, que articulava, junto com 
Estrella, células do movimento estudantil, destacando-se: Sérgio Peixoto, Mareio Peixoto, João 
Batista, Lauro Dias, Pôncio Defaveri e Marco Antônio Rosa. Além da POC, VAR e JOC, 
integravam a Frente Operária o PCBR (Edir Inácio da Silva, operário da CSN), MR 8 (Carlos 
Alberto, estudante de Medicina), dentre outros ainda por ser investigado pela Comissão da 
Verdade De Volta Redonda. 
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Figura 6 DEPOIMENTO CONJUNTO DE JOSÉ VENTURA E EMÍDIO JEREMIAS (PRESIDENTE DA JOC) 

Em depoimento conjunto, Ventura e Emídio explicaram que a Frente Operária atuava 
clandestinamente na JOC, por que somente as pessoas da direção da JOC poderiam saber 
dessa atuação política clandestina. Tal situação existia por uma questão de segurança, pois 
havia um regime ditatorial altamente repressivo e torturador, amparado pelo Al 5 e por 
centros de tortura nas Forças Armadas e centros financiados por empresários, e sofrendo dura 
oposição da luta armada pelas organizações de esquerda de guerrilha urbana. Ao mesmo 
tempo, era necessário fazer um trabalho político junto às massas operárias nos centros 
industriais, para ganhar apoio popular e militantes para a frente das organizações de esquerda 
contra a ditadura. Por ser um importante e simbólico centro urbano-industrial e por existir 
uma Diocese com Bispo progressista e padres progressistas e atuantes, Volta Redonda atraiu 
diversas organizações e seus militantes. 

Dentre várias atividades de propaganda política da Frente Operária, a principal era escrever, 
reproduzir e distribuir panfletos para a população com denúncias sobre a Ditadura. No 
entanto, como era considerada crime contra a Lei de Segurança Nacional, essa atividade era 
feita de modo clandestino (distribuir, de madrugada, nas sacolas de pão das casas em bairros 
operários; ou deixar nas entradas da CSN; ou ainda, nos locais de comércio onde haveria 
grande circulação de pessoas no horário comercial). Desse modo, a célula formada pelo Pe. 
Natanael, juntamente com Hélio Botelho e João Cândido, resolveram reproduzir e distribuir os 
panfletos de crítica à Ditadura, no Cemitério da Vila Brasília, na madrugada do dia 1- para o dia 
2 de novembro de 1970, véspera do Dia de Finados. 

No dia 2 de novembro, o carro da Paróquia Santa Cecília, ocupado pelo Pe. Natanael, Hélio 
Medeiros e João cândido, foi perseguido pelo carro (paisano da equipe S2) do Sargento Pires e 
Cabo Cruz, que colidiram-se, resultando na fratura de clavícula do Pe. Natanael (operado no 
dia seguinte no Hospital da CSN) e de braço de João Cândido (engessado e levado detido para 
o 1- BIB junto com Hélio). No dia 6 de novembro, o Pe. Natanael foi levado do hospital, ainda 
convalescente da operação da clavícula, para o 1 BIB, onde viverá seu martírio nas cessões de 
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torturas cruéis e sarcásticas. Segundo depoimento da Irmã Elizabete, "os militares fizeram com 
o Padre Natanael tudo aquilo que queriam fazer com o D. Waldyr". 

Segundo investigação da CMV-VR, a partir de então, sucederam-se prisões, interrogatórios e 
torturas em massa de dirigentes, militantes e simpatizantes da JOC de Volta Redonda (num 
total de 30 pessoas). Essas prisões foram decorrentes do 3- IPM (65/70) contra a Diocese de D. 
Waldyr Calheiros. Foi nesse processo de graves violações dos Direitos Humanos que o 1- 
Batalha de Infantaria Blindada, de Barra mansa, tornou-se um centro regional de torturas 
como aparelho de repressão articulado ao DOI-CODI no Rio de Janeiro. 

Foram presos em novembro e dezembro de 1970, no 1- BIB, as seguintes pessoas, além dos 
três (Pe. Natanael, Hélio e João Cândido) que já estavam detidos: Antônio Liberato Jeremias, 
Francisco Assunção, Sérgio Paulo Galvão, Carlos Alberto Nascimento, João Batista da Silva, Arli 
Matildes Amorim, Edir Inácio da Silva, Edir Alves de Souza, Estrella Dalva Bohadana, Sérgio 
Peixoto Dias, Mareio Uruari Peixoto, Lauro Bairral Dias, Pôncio da Silva Defaveri, Marcus 
Vinícius de Vasconcelos, Marco Antônio Rosa, José Francisco Barbosa, Ruth Jeremias, Schetino 
Mota, Guido Tranin, Cirilo Tranin, Jamil (sem sobrenome), Ernani (Bené), Regina Lúcia (sem 
sobrenome), Sérgio Diolindo, Domingos (sem sobre nome) e Walmir do Carmo. Além desses, 
foram procurados para serem detidos, Emídio Jeremias (Presidente da JOC de Volta Redonda e 
José Ventura, dirigente da JOC), mas foram para a clandestinidade em aparelhos do POC, no 
Rio de Janeiro. 

No dia 3 de novembro foi presa e levada para o 1- BIB a líder da JOC Feminina, Arli Matildes 
Amorim, que fazia trabalho junto a empregadas domésticas sem direitos trabalhistas, e, em 
cuja residência ocorreu diversas reuniões da célula clandestina da JOC. Em depoimento à CMV- 
VR, Arli afirma que ficou 56 dias presa e incomunicável e que sofreu várias seções de torturas, 
no 1- BIB. Já no primeiro dia, foi interrogada das 20h30 do dia 3 de novembro até as 4 da 
madrugada do dia 4, quando rasgaram sua roupa. Deram-lhe chutes, socos e tapas. Sofreu 
ameaça de estupro. Ficou moralmente violentada. Noutras seções de tortura, recebeu 
choques nos dedos, pés e virilhas. As torturas foram feitas por Sargento Pires, Tenente 
Tenório, Sargento Isaque Silva Gracia, Cabo Cruz e Tenente César. 
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Figura 7 DEPOIMENTO DE ARLI PARA CMV-VR 

Em depoimento à CMV-VR, Antônio Liberato afirmou que ficou preso no 1- BIB, no dia 4 de 
novembro de 1970, e lá permaneceu por 41 dias e que lá sofreu diversas torturas pelo Capitão 
Giácomo, Capitão Marcus Tenório, Capitão Paiva, Sargento Pires, Tenente Miranda, Cabo Cruz 
e Cabo Alberto. Foi levado para um galpão distante dos demais pavilhões do quartel, onde os 
militares chamavam de "arquivo". Disseram para ele que iria entrar no "tribunal da santa 
inquisição". Levou tapas no rosto, "telefones" nos ouvidos e chutes nos interrogatórios. 
Recebeu vários choques elétricos em fios presos nos seus dedos, pés, pernas e órgãos genitais. 
Foi ameaçado de afogamento no Rio Paraíba, que passa nos fundos do quartel. Sofreu tortura 
psicológica ao ficar trancado numa cela chamada "submarino", onde não se sabia se era dia ou 
noite, e perdia-se a referência de espaço e tempo. Ao ser liberado, no dia 15 de dezembro 
del970, foi demitido da CSN e entrou para a "lista negra" e não conseguiu emprego na região, 
tendo que ir para o Rio de Janeiro. 
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Figura 8 DEPOIMENTO DE ANTÔNIO LIBERATO PARA CMV-VR 

Em seu depoimento para a CMV-VR, Francisco Gomes Assunção declarou que foi preso à noite, 
quando estudava no Colégio Macedo Soares, retirado de sala de aula pelo Sargento Pires e 
cabo Cruz, no dia 4 de novembro de 1970. Levado para o 1- BIB, na mesma viatura em que 
estava preso Antônio Liberato. Ficou preso por 49 dias, nos quais viveu momentos traumáticos 
de seções de tortura perpetradas pelo Tenente Tenório, Sargento Pires, Sargento Isaque, Cabo 
Cruz e Cabo Alberto. Nos primeiros 7 ou 8 dias, ficou isolado numa cela escura, toda fechada, 
de teto baixo, chamada "submarino". Foram dias terríveis segundo ele de tortura psicológica. 
Nos interrogatórios sofreu castigos físicos muito doloridos: socos na barriga, "telefone" nos 
ouvidos e "cuteladas" nas costelas. Recebeu choques elétricos com fios amarrados nos dedos, 
pernas e órgãos genitais. Numa das seções mais terríveis, foi vítima de tortura sexual, com 
introdução de cabo de vassoura em seu ânus. Depois de ser liberado no dia 23 de dezembro de 
1970, foi demitido da CSN e ficou na "lista negra" sem conseguir emprego na região. 
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Figura 9 DEPOIMENTO DE FRANCISCO ASSUNÇÃO PARA CMV-VR 

Em depoimento à CMV-VR, João Batista Da Silva declarou que tinha 24 anos quando foi preso 
no 1- BIB, no dia 4 de novembro de 1970 e lá permaneceu até o dia 30 de dezembro, num 
total de 56 dias de cárcere. Foi preso porque era militante da JOC e foi o redator do panfleto 
que foi distribuído no Cemitério, na véspera de finados, que resultou nas prisões em massa 
dos jocistas. Passou alguns dias no "submarino" e depois sofreu torturas com choques 
elétricos nos dedos, pernas e órgãos genitais. Os perpetradores identificados por ele forma: 
Sargento Pires, Cabo Cruz e Tenente Tenório. 

Figura 10 DEPOIMENTO DE JOÃO BATISTA PARA CMV-VR 

Também foi presa Ruth Jeremias, que não era militante, mas era irmã do Presidente da JOC, 
Emídio Jeremias, sendo detida refém para forçar seu irmão a se entregar. Segundo seu 
depoimento, Emídio fugiu depois que receberam recado de D. Waldyr "se esconda longe de 
Volta Redonda porque se os militares o prenderem, vão matar você". No depoimento de 
Francisco Assunção à CMV-VR, este afirmou uma das piores torturas psicológicas que 
experimentou no 1- BIB foi ouvir os gritos de Ruth, que ele não sabia o que estava 
acontecendo. Ruth afirmou que não sofreu tortura física, mas que sofreu muito 
psicologicamente e que à noite gritava de horror pela sua situação de pesadelo que estava 
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vivendo acordada, como refém dos militares, sem ter nem mesmo qualquer atividade política, 
pois ela era catequista. 

Figura 11 DEPOIMENTO DE RUTH JEREMIAS PARA CMV-VR 

Em seu depoimento à CMV-VR, Schetino Mota, membro do grupo jovem do Bairro São João, 
chamado ACAJ, era funcionário da Cia Telefônica, foi detido no dia 25 de novembro de 1970, 
no 1- BIB, onde permaneceu por 12 dias sendo interrogado sob tortura com socos na barriga, 
tapas no ouvido e choques com magnetos. Foi liberado no dia 7 de dezembro e retornou ao 
serviço, onde permaneceu sem ser demitido. 

Figura 12 DEPOIMENTO DE SCHETINO PARA CMV-VR 
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Em seu depoimento à CMV-VR, Sérgio Diolindo, Presidente da JOC entre 1966 a 1968, afirmou 
que no processo de prisão em massa de militantes da JOC, em novembro de 1970, ficou um 
tempo escondido, porque sabia que os militares do BIB estavam procurando por ele. Ao ficar 
sabendo que seu irmão e sua irmã (de menor) haviam sido feitas reféns para que ele 
aparecesse, resolveu comparecer ao 1- BI, no dia 10 de novembro, pela manhã. Foi 
interrogado pelo Tenente Tenório, e liberado no mesmo dia. 

Figura 13DEPOIMENTO DE SÉRGIO DIOLINDO À CMV-VR 

Em depoimento conjunto à CMV-VR, os irmãos Guido Tranin e Cirilo Tranin declararam que 
haviam participado da JOC no Bairro Retiro, entre os anos de 1964 e 1968, mas que, em 1970, 
já estavam bem distantes daquele grupo. No entanto, por causa de uma fotografia antiga, em 
que apareciam no grupo da JOC, ao serem identificados por alguém que estava preso e 
torturado no BIB, foram presos no mesmo dia, 9 de novembro de 1970, pelo Cabo Guaraci e 
Cabo Cruz, e levados para o BIB. Guido era comerciário na Mesbla e Cirilo era operário da CSN. 
Ficaram presos 14 dias, não foram torturados, apenas surpreendidos por tanto tempo presos 
sem terem qualquer envolvimento com a JOC. Foram liberados juntos, na madrugada do dia 
23 para 24 de novembro. 

Figura 14 DEPOIMENTO CONJUNTO DOS IRMÃOS GUIDO E CIRILO TRANIN À CMV-VR 
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Em depoimento à CMV-VR, Edir Alves de Souza, Diretor Tesoureiro da JOC, afirmou que foi 
preso no dia 4 de novembro no 1- BIB, quando estava estudando na Escola Técnica da CSN 
(ETPC) prestou depoimento e foi liberado. Voltou para casa, ficou 2 dias, em seguida foi preso 
novamente por 40 dias. Nessa segunda prisão, sofreu a tortura psicológica dos gemidos de 
outros detidos e a suposição de tortura sexual que o Sargento Pires afirmava ter feito com 
Ruth Jeremias e Arli. Sofreu na própria carne a tortura de esporadas de calcanhares nas suas 
costelas, "telefones" nos ouvidos, e choques de altas voltagens nas mãos, língua, pés e no 
pênis, provocando inflamação entre o músculo e os ossos. Numa das seções de tortura no 
"Arquivo", enquanto ele leva choques elétricos, João Cândido tinha sua varizes da perna 
furadas e ensanguentada; Hélio Medeiros era queimado com cigarro aceso, onde escrevia 
Hélio na sua perna. Os perpetradores das torturas fora o Sargento Pires, Cabo Alberto, Cabo 
Cruz, Tenente Tenório, Sargento Souza. Foi testemunha da "procissão" no pátio do quartel, 
altas horas da noite, onde estavam nus, algemados juntos, Pe. Natanael e Edir Inácio, e Estrella 
Dalva atrás, com fios elétricos no corpo, levando choque para cantar a música "Jesus Cristo eu 
estou aqui". Após ser liberado no 1- BIB, retornou para a CSN, e terminou o curso na ETPC. 

Figura 15 DEPOIMENTO DE EDIR ALVES DE SOUZA À CMV-VR 

Em depoimento na Audiência Pública, Estrella, estudante universitária do Curso de Arquitetura 
em Barra do Piraí, confirmou que atuava em Volta Redonda e Barra do Piraí por serem, 
respectivamente, cidades operárias de metalúrgicos e de ferroviários, e que sua missão era 
formar, naquelas cidades, uma Frente Operária de esquerda contra a ditadura (POC, PCBR, AP, 
PCB, MR 8, VAR, ALN). Afirmou, inclusive, que a Frente Operária contou com apoio dentro da 
Igreja Católica, através da JOC, do Padre Natanael e do bispo D. Waldyr Calheiros. O trabalho 
político consistia em partir das lutas imediatas dos operários e inserir a discussão de um 
programa socialista para o Brasil. Buscou-se organizar um jornal obreiro e fazia-se 
panfletagem. 

No processo de prisão dos jocistas, em novembro de 1970, havia, por parte dos militares, um 
busca pela subversiva "Lúcia", que já sabiam, atuava na região da Diocese. Após uma série de 
prisões e interrogatórios sob torturas, identificaram a Estrella Dalva Bohadana, estudante de 
arquitetura de Barra do Piraí, como a agente comunista procurada. Após alguns dias, no final 
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de novembro, foi presa no Rio de Janeiro e levada para o 15BIB, em Barra Mansa. Sua vitória, 
segundo alguns depoimentos de presos políticos daquele quartel, naquele momento, foi 
comemorado como um grande feito dos militares de Barra Mansa na luta contra a subversão. 

Após os momentos iniciais de acareação com outros presos políticos jocistas (vários a viram 
pela primeira vez ali no 1- BIB), foi levada para as seções preliminares de tortura na primeira 
noite no quartel. Recebeu tapas no rosto, socos no estômago, "telefones" e começaram os 
choques nos seios, nas mãos, na língua e na vagina. Estrella dormia numa cela gelada, isolada, 
que na segunda noite já não tinha mais colchão e deitava-se sobre as molas de ferro, onde era 
amarrada. Ou seja, a tortura continuava sem torturadores presentes, a não ser, durante a 
madrugada, em que militares entravam na penumbra, e alisavam seu corpo que estava nu e 
amarrado na cama de molas de ferro, sem colchão. Nas seções seguintes, além dos choques 
mais intensos, foi pendurada no pau-de-arara e foi queimada com cigarros. 

Alguns dias depois, foi encaminhada para o DOI CODI, em dezembro de 1970, onde sofreu 
violentas torturas de uma equipe mais profissional na capacidade de provocar sofrimento no 
corpo objeto. Muito choque, muito pau-de-arara e socos. Após dias de torturas, seu corpo 
estava muito debilitado, estava grávida e sofreu aborto, com muita hemorragia. Foi levada 
muito mal para a cela onde estava Dilma Roussef, presa no DOI CODI, e que fez um imenso 
estardalhaço para que Estrella fosse removida para um hospital, pois senão morreria; chegou 
em coma no HSE. 

Sobreviveu mas foi devolvida para o 1- BIB, onde as torturas continuaram. Os perpetradores 
das torturas, segundo seu depoimento, foram o Sargento Pires, Tenente Tenório, Tenente 
Coronel Gladstone, Cabo Cruz e o médico-militar Érico. Depois de muitas seções de tortura, 
Estrella cortou os pulsos com tubo de pasta de dente, tentando interromper aquela situação 
de terror, pois sentia que seu corpo não aguentaria mais. Foi levada ensanguentada para o 
hospital, onde o médico disse: "se você foi corajosa para cortar os pulsos, vai ter de ser 
corajosa para aguentar as costura sem anestesia", e assim o fez, dando continuidade à tortura 
com instrumentos médicos. No início de 1971, após 3 meses de prisão, Estrella foi transferida 
para o presídio feminino de Niterói, Talavera Bruce. 

Figura 16 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESTRELLA BOHADANA NA CMV-VR 
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Em Audiência Pública da CMV-VR, Edir Inácio da Silva relatou que sua militância comunista 
veio de berço, por que seu pai era camponês e sua mãe operária em Magé, ambos militantes 
do PCB. Ele veio para Volta Redonda Trabalhar na CSN e, até 1964, era membro do PCB, célula 
da Usina. Após o Golpe de 64, entrou para o PCBR e apoiou em 1968 a chapa sindical do 
companheiro Genival. Foi preso em 1968, após o Al 5, junto com dezenas de companheiros 
operários, no 1- BIB. Nessa primeira prisão em Barra Mansa, Edir Inácio afirmou que não foi 
torturado. 

Entre 1968 e 1970, entrou para a faculdade de Direito, em Barra Mansa, e continuou 
trabalhando na CSN e atuando no PCBR, através da JOC. Confirmou que havia em Volta 
Redonda, em 1970, uma Frente Operária, com aliança de diversas organizações clandestinas 
de esquerda, mas que apenas as direções sabiam dessa articulação. Com as prisões de 
Novembro de 1970 dos membros da JOC, Edir Inácio foi preso também no 1- BIB, como 
militante da JOC. Foi brutalmente torturado com socos, tapas, pontapés e, principalmente, 
choques elétricos nos pulsos, nas pernas e no pênis. Ficou com várias costelas quebradas. O 
próprio Pe. Natanael declarou, posteriormente, em carta denúncia, que presenciou torturas 
em Edir Inácio e que ele estava bastante machucado. Inclusive afirmou que forma torturados 
juntos na "procissão" até as margens do Rio Paraíba, no fundo do Quartel, onde estavam nus, 
levando choques e obrigados a cantar "Jesus Cristo eu estou aqui". 

Na Audiência Pública, Edir Inácio denunciou os perpetradores da violação dos direitos 
humanos através das torturas: Sargento Pires, que afirmou está vivo, morando em Petrópolis e 
funcionário da Prefeitura; Cabo Cruz, ajudante de Pires, mora na Ilha Grande e tem pequeno 
comércio no Abraão; Cabo Alberto, mora no Mente Castelo, em Volta Redonda; Capitão 
Garcês, Sargento Rubens; Tenente Tenório; Coronel Arioswaldo; Tenente Coronel Gladstone; 
Tenente médico Erico, que acompanhava a saúde dos torturados durante as torturas, medindo 
a pressão e permitindo ou não continuar o castigo. 

Edir Inácio da Silva defendeu que a Comissão da Verdade tem a obrigação, não só de apurar 
quem foi torturado, por que, como e onde, mas principalmente por quem, qual a cadeia de 
comando, quem financiava e apoiava direta e indiretamente as torturas. E, por fim, destacou o 
papel histórico de D. Waldyr Calheiros na luta contra a tortura, na defesa dos torturados e na 
condenação dos torturadores. 
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Figura 17 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE EDIR INÁCIO PARA CMV DE VOLTA REDONDA 

No dia 21 de janeiro de 1971, Pe. Natanael conseguiu escrever uma carta denúncia, 
escondido das autoridades militares do Io BIB, ainda preso no quartel, na qual relatava o 
que aconteceu com ele nesses 76 dias de prisão. Apresentou-se ao Io BIB em 6 de 
novembro de 1970 e continuava preso, este aquele dia do relato. Do dia 6 de dezembro 
até 17 de dezembro, por conta do tratamento das clavículas quebradas (por causa do 
“acidente” automobilístico em que seu carro foi colidido pelo carro do sargento Pires), 
recebia visitas e notícias. No dia 18 de dezembro, após retirada do gesso, foi 
imediatamente transferido para uma cela sem janelas e sem água potável, chamada 
“submarino”. Lá permaneceu até dia 7 de janeiro de 1971. Nesse dia foi levado para um 
depósito de armas do quartel, mais afastado (“arquivo”) onde encontrou um amigo, Edir 
Inácio, que estava nu e com marcas de torturas. 

O Sargento Antônio Pires, Sargento Isaque Silva Garcia, Capitão Marcus Tenório e 
Cabo Alberto realizaram seções de torturas simultaneamente no Pe. Natanael e no Edir 
Inácio, com choques elétricos no dedos, mãos, pés, órgãos genitais, socos no estômago, 
tapas nos ouvidos. Foram obrigados a fazer juntos, algemados, uma “procissão” pelo 
quartel, e recebiam juntos choques por fios ligados a uma única máquina de telefone de 
campanha com manivela, enquanto os militares cantavam “Jesus Cristo eu estou aqui”. 
Andaram uns 40 metros e retornaram ao “arquivo”. 
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2.4) PERPETRADORES DE VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS: caso 
das prisões de 1970 dos militantes da JOC 

Tenente Coronel da Infantaria do Exército, José Gladstone Pernasetti Teixeira, foi 
relator e dirigia os depoimentos dos indiciados nos IPMs de 1967, 1968 e 1970 contra 
D. Waldyr Calheiros; comandou as prisões e torturas de 1968 e 1970 no Io BIB; 

Terceiro Sargento do Exército, Milton José Siqueira Pires (“Sargento Pires”), foi o 
principal agente de repressão entre 1968 e 1971, no Io BIB; realizou a prisão de mais de 
30 pessoas e conduziu pessoalmente todas as seções de torturas 

Cabo do Exército, José Augusto Cruz (“Cabo Cruz”), participou de todas prisões e 
das seções de torturas em 1968 e no final de 1970; era o principal parceiro do “sargento 
Pires”; identificado por todas as vítimas das prisões e torturas que já prestaram 
depoimento à Comissão. Expulso do Exército estaria morando na Ilha Grande, Abraão, 
onde teria uma pousada, segundo informação à Comissão. 

Segundo Tenente da Infantaria do Exército, Antonio Carlos de Noronha Miranda 
(“Tenente Miranda”), dirigia os interrogatórios e as seções de torturas das vítimas no 
final de 1970 e início de 1971. Reformado, estaria abrigado na AMAM, segundo 
informação à Comissão. 

Coronel da Infantaria do Exército, Arioswaldo Tavares Gomes da Silva, 
comandante do Io BIB em 1970 a 1973. 

Sargento do Exército, Isaque Silva Garcia, Io BIB, 1970-71. 

Capitão Paiva 

Capitão Marcus Tenório 

Cabo do Exército, Alberto, participou de prisões e torturas, em 1970, de algumas 
vítimas que prestaram depoimentos à Comissão da Verdade, teria deixado o Exército e 
seria morador do Bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, segundo informação a esta 
Comissão. 

Sargento do Exército, Edil (outras vítimas denominaram Tenente), era enfermeiro e 
cuidava das vítimas após seção de tortura, também era escrivão dos depoimentos das 
vítimas. 

Tenente da Infantaria do Exército, Erico, Médico, participava das seções de torturas, 
onde avaliava a pressão arterial e outros sintomas para permitir ou não o seu 
prosseguimento. 

Capitão da Infantaria do Exército, Dulene Aleixo Garcez dos Reis, (“Capitão 
Garcês”), participou de prisões de vítimas da Ditadura Militar, no Io BIB em 1969 a 
1970. 
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Capitão da Infantaria do Exército, Giácomo Giagio Di Gesu, participou das prisões 
e torturas em 1970-71 dosjocistas, no 1°BIB. 

Foram citados, mas sem nomes completos: 

Soldado Fajardo, Sargento Souza, Cabo Guaraci e Capitão Gomes 

3) 2) VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS 

CASOS DOS MILITARES ATINGIDOS 

Conforme foi relatado na questão 1, sobre a investigação da equipe de militares S2 do 
BIB sobre “tráfico de maconha” no quartel. A partir da detenção de um suposto 

traficante, Expedito Botelho Luiz, pela Polícia Civil de Volta Redonda, que encaminhou 
o detido para o quartel do Exército em Barra Mansa. Esse suposto traficante vinha a ser 
irmão de um soldado chamado Botelho daquele quartel que foi o primeiro soldado a ser 
detido, no dia 26 de Dezembro de 1971, interrogado e torturado nos mesmos locais do 
BIB onde foram detidos e torturados os prisioneiros políticos em 1968 a 1971; detidos 
num local chamado “submarino” (cela fechada, sem iluminação ou ventilação, estreita e 
de teto baixo) e torturados num pavilhão chamado “Arquivo”, que ficava perto do Rio 
Paraíba do Sul, mais afastado do complexo de pavilhões do quartel, provavelmente para 
não se ouvir os gritos dos torturados e os assassinatos cruéis que se sucederam. 

No dia 28 de Dezembro de 1971, foram presos os soldados Senhorinho, Getúlio e 
Ferreira; Os soldados Alves, Peri e Amorim que foram detidos no dia 30 de Dezembro 
de 1971; os soldados Gonzaga e Geomar foram detidos no dia 31 de Dezembro de 1971; 
o soldado Evaldo foi detido no dia 6 de Janeiro de 1972; no dia seguinte foi detido o 
soldado Aparecido; No dia 11 de janeiro de 1972 foram detidos os soldados Wanderlei, 
Monção e Vicente; no dia seguinte foi detido o soldado Soares; todos esses 15 soldados 
[onze nomes completos dos soldados sobreviventes às torturas ainda não foram 
identificados em documentos do IPM 17/72, apenas seus nomes de guerra] foram 
torturados cruelmente pelos militares S2 da equipe de investigação. Nas seções de 
tortura era usados luvas para socar diversas partes do corpo, barra de ferro, palmatória 
do tamanho de tacape indígena, choques elétricos com fios, torno de prensa onde 
quebravam mãos, pés, joelhos e cabeça, cigarros acesos para queimar a pele agulha para 
enfiar nas unhas. 
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4) GOLPE CIVIL-MILTAR DE 64 EM VOLTA REDONDA E A 

INTERVENÇÃO NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE VOLTA 
REDONDA: 

A polarização de forças sociais á direita (contra o governo João Goulart e o crescimento 
do movimento social e as reformas de base) e à esquerda (CGT, ligas camponesas, 
movimento dos militares subalternos, movimento estudantil, movimento nacionalista) 
refletiu se no mundo do trabalho da CSN de maneira profunda. As forças militares 
vinculadas à oposição ao governo João Goulart, principalmente o Exército, não 
aceitavam a nova Direção combativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, 

sua politização e vinculação ao CGT e a ameaça que isso significava ao que os militares 
chamavam de “Segurança Nacional”. Havia parte das forças militares conspiradoras da 

derrubada do governo Jango uma convicção de que uma greve na CSN aconteceria mais 
cedo ou mais tarde. 

Para os militares, a CSN era fruto da participação direta de altos escalões militares- 
tecnocratas no Plano Siderúrgico Nacional, no Estado Novo, numa conjuntura de Guerra 
Mundial. E depois, a expansão da CSN na década de 1950 e 60 garantiria a formação de um 
complexo militar estatal, não somente em função da acumulação de capital numa economia 
industrial-urbana, mas também enquanto estratégia de segurança e desenvolvimento 
nacional. Dessa forma, não seria exagero afirmar que havia uma espécie de tutela simbólica, 
gerencial e política dos militares em relação à CSN. 

O processo do Golpe Militar de Io de abril de 1964 teve em Volta Redonda um 
dos principais pontos estratégicos de derrubada do governo João Goulart e neutralização 
da resistência ao golpe. A ativação da repressão e a tentativa de desencadeamento da 
resistência operária podem ser reveladas tanto nos documentos do IPM-CSN, como 
também na memória social daqueles que viveram diretamente essa experiência coletiva. 
Pelos relatos em entrevista, a resistência operária se concentrou inicialmente na Rádio 
Siderúrgica, na porta da Usina, na FEM, em vários Departamentos, depois, por fim, na 
sede do Sindicato. 
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Essa atitude de resistência ao golpe não conseguiu produzir o efeito político de 
mobilização da classe operária devido ao coordenado "Plano de Segurança da Usina", 
previamente planejado pelos golpistas em Volta Redonda. A rapidez e eficiência das ações do 
Exército e do diretor industrial da CSN não deixaram dúvidas de que o golpe não foi 
improvisado, ao contrário, parecia ter sido precedido por um detalhado plano com 
procedimentos encadeados e bem orquestrado pela conspiração civil-militar contra o governo 
João Goulart em Volta Redonda. 

4.1) GOLPE CTVTL-MTLITAR DE 1964 NA CSN 

A polarização de forças sociais á direita (contra o governo João Goulart e o 

crescimento do movimento social e as reformas de base) e à esquerda (CGT, ligas 
camponesas, movimento dos militares subalternos, movimento estudantil, movimento 
nacionalista) refletiu se no mundo do trabalho da CSN de maneira profunda. As forças 
militares vinculadas à oposição ao governo João Goulart, principalmente o Exército, 
não aceitavam a nova Direção combativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 
Redonda, sua politização e vinculação ao CGT e a ameaça que isso significava ao que 
os militares chamavam de “Segurança Nacional”. Havia parte das forças militares 
conspiradoras da derrubada do governo Jango uma convicção de que uma greve na CSN 
aconteceria mais cedo ou mais tarde. 

Para os militares, a CSN era fruto da participação direta de altos escalões militares- 
tecnocratas no Plano Siderúrgico Nacional, no Estado Novo, numa conjuntura de Guerra 
Mundial. E depois, a expansão da CSN na década de 1950 e 60 garantiría a formação de um 
complexo militar estatal, não somente em função da acumulação de capital numa economia 
industrial-urbana, mas também enquanto estratégia de segurança e desenvolvimento 
nacional. Dessa forma, não seria exagero afirmar que havia uma espécie de tutela simbólica, 
gerencial e política dos militares em relação à CSN. 

O processo do Golpe Militar de Io de abril de 1964 teve em Volta Redonda um 
dos principais pontos estratégicos de derrubada do governo João Goulart e neutralização 
da resistência ao golpe. A ativação da repressão e a tentativa de desencadeamento da 
resistência operária podem ser reveladas tanto nos documentos do IPM-CSN (1569/64), 
como também na memória social daqueles que viveram diretamente essa experiência 
coletiva. Pelos relatos em entrevista, a resistência operária se concentrou inicialmente 
na Rádio Siderúrgica, na porta da Usina, na FEM, em vários Departamentos, depois, por 
fim, na sede do Sindicato. 

Essa atitude de resistência ao golpe não conseguiu produzir o efeito político de 
mobilização da classe operária devido ao coordenado "Plano de Segurança da Usina", 
previamente planejado pelos golpistas em Volta Redonda. A rapidez e eficiência das ações do 
Exército e do diretor industrial da CSN não deixaram dúvidas de que o golpe não foi 
improvisado, ao contrário, parecia ter sido precedido por um detalhado plano com 
procedimentos encadeados e bem orquestrado pela conspiração civil-militar contra o governo 
João Goulart em Volta Redonda. 
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A decisão de João Goulart na tarde de 31 de março, de abandonar o Rio de Janeiro 

e voar para Brasília, teve um efeito devastador no espírito de resistência das tropas fiéis 
no Rio de Janeiro. No dia seguinte, voou de Brasília para o Rio Grande do Sul onde 
Brizola tentava convencer Jango da necessidade de uma resistência armada, mas o 
Presidente invocou o “espírito pacifista” e foi para o exílio no Uruguai (Toledo, 1982, 
p.105-106). 

O depoimento de um dos principais diretores da CSN, na época, e colaborador 
direto da repressão à resistência operária ao golpe demonstra, concretamente, a 
articulação entre o capital e as forças militares: 

"Parei a tentativa de greve, tomei várias providências. Proibi a entrada na 
Usina dos elementos subversivos que nós tínhamos identificado. Mandei 
cortar tudo que era telefone. Negócio de greve é comunicação. Greve só 
pode se desenvolver se houver comunicação, de rádio, de telefone, de 
pessoas. Mandei ocupar a rádio... eles tinham ocupado antes, mas mandei 
a policia lá e eles saíram. Volta Redonda não podia se comunicar com o 
Rio, com nenhuma parte. Estava tudo em nossas mãos, eu tinha que dar 
autorização. Eu nunca fui general, mas tive que agir como um. Tinha toda 
estratégia preparada. Os oficiais do BIB eram muito ligados à CSN, 
moravam nas casas da siderúrgica. O chefe do BIB era um anticomunista 
ferrenho, uma coisa louca. Da linha dura do Exército. Nós até tivemos que 
segurá-lo um pouco para não fazer muitas barbaridades. A tendência dele 
era acabar com tudo e com todos. Tinha ódio de comunista. Demitimos 

muita gente. Todos eles entraram naquele inquérito, IPM-CSN (1569/64). 
E todo mundo ligado ao sindicato foi preso. Na FEM, o pessoal foi embora, 
quase todo mundo saiu. E eu mandei despedir todos eles. Porque, ou fazia 
isto, ou perdia a autoridade. Nós tínhamos que recuperar e manter a 
nossa autoridade e a ordem e a disciplina na fábrica" (Depoimento do 
antigo Diretor Industrial da CSN). 

Esse depoimento possui elementos que evidenciam a relação orgânica entre capital 
monopolista siderúrgico e as forças militares golpistas. Se, por um lado, a Presidência 
da CSN, o Diretor Secretário e o Diretor Social eram pessoas de “confiança política” do 
Governo João Goulart e foram nomeados por causa disso mesmo, por outro, o capital 

possuía suas próprias “pessoas de confiança” — os diretores dos setores de produção e 
de comércio provenientes do “quadro técnico” da CSN. Nessa dualidade, no processo 
do golpe militar de 64, o capital foi personalizado na ação política do Diretor Industrial 
que comandou a neutralização da resistência com ações estratégicas, cujo objetivo 
principal era impedir a greve de resistência ao golpe na Usina de Volta Redonda, tal 

como inicia sua fala — “Parei toda tentativa de greve, tomei várias providências... Eu 
nunca fui general, mas tive que agir como um. Tinha toda estratégia preparada”. 

A luta de classes no processo do golpe em Volta Redonda foi dinamizada pelo 

confronto de duas estratégias antagônicas: o movimento operário de resistência e o 
movimento golpista. O primeiro buscava dar apoio ao governo João Goulart, agindo, no 
sentido de paralisar a produção na Usina Siderúrgica, num movimento grevista que 
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começaria na FEM e daí para os demais setores (laminação, aciaria, alto-forno, 
coqueria), sob a liderança do Sindicato dos Metalúrgicos e com apoio do Diretor 
Secretário da CSN (Wandir de Carvalho) e do Diretor Social (Othon Reis Fernandes). 

Do lado do movimento golpista civil-militar, a estratégia convergia para 
neutralizar o movimento grevista na CSN e manter a normalidade da produção. Para 

isso a prioridade foi cortar os meios de comunicação das lideranças sindicais com a 
massa operária “mandei cortar tudo que é telefone”... ”mandei ocupar a rádio”... “proibi 
a entrada de elementos subversivos que nós já tínhamos identificado”... “Volta Redonda 
não podia se comunicar com o Rio e com nenhuma parte”... 

Portanto a estratégia desenvolvida pelos golpistas era evitar a greve a qualquer 
custo na Usina e “Negócio de greve é comunicação: Greve só pode se desenrolar se 
houver comunicação de rádio, de telefone e de pessoas.” 

4.1.2) PLANO DE SEGURANÇA DA CSN NO GOLPE DE 1964 

No documento “Oficio 78 - Urgente e Reservado”, de 19/06/64, para o Diretor 
Industrial da CSN, Eng. Mauro Mariano da Silva, encaminhado pelo Tenente-Coronel 
Luciano Salgado Campos, foram feitas perguntas com o objetivo de informar ao 
Inquérito Policial Militar da CSN, ocorrido logo após o Golpe de Io de Abril de 1964, a 
execução do Planejamento de Segurança da Usina de Volta Redonda” para impedir o 
movimento grevista na CSN. 

O Diretor Industrial respondeu, no dia 29/06/1964, através do oficio DE543/06.00 
para o Tenente-Coronel, as perguntas do seu “oficio 78 - Urgente e Reservado”, de 
19/06/64: 

"Senhor Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos, respondendo às 
perguntas do seu 'ofício 78- Urgente e Reservado', de 19/06/64: Pergunta 
"a": Se algum elemento da supervisão superior da Usina deixou de ser 
alertado, na noite do dia 31 de março para 1- de abril, sobre os 
acontecimentos e entrada em execução do planejamento de segurança da 
Usina. Em caso positivo, qual (ou quais) e por que motivo?" (Oficio 
Dl/543/06.00, do Diretor Industrial da CSN, Eng. Mauro Mariano da Silva, 
encaminhado pelo Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos, responsável 
pelo Inquérito Policial Militar da CSN). 

Nessa primeira parte do documento, ficou evidente a existência de um plano anti- 
grevista na Usina, concebido pelo Comando Militar aliado ao Diretor Industrial e envolvendo a 
"supervisão superior" dos departamentos da empresa. A resposta do Diretor Industrial a essa 
pergunta revela os procedimentos da organização do golpe militar dentro da Usina de Volta 
Redonda: 

"RESPOSTA: De acordo com o desenrolar dos acontecimentos e dentro das 
normas estabelecidas em Volta Redonda pelos responsáveis por essa 
segurança da Usina Presidente Vargas, as notícias que iam sendo recebidas 
em Volta Redonda pelos responsáveis por essa segurança eram checadas, 
confirmadas, examinadas e feita a correlação necessária com as 
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providências a serem tomadas. Assim, em torno de 24 horas do dia 31 de 
março foram alertados os superintendentes e assistentes da Direção 
Industrial para que mantivessem em estado de alerta seus subordinados - 
chefes do grupo e departamentos e, estes, o restante da supervisão - para 
a possibilidade de perturbação da ordem da Usina. Em torno de 4 horas da 
manhã do dia 1- de abril, com a ordem de deflagração do plano dado pelo 
Diretor Industrial, seguindo as instruções previamente dadas em reuniões 
com supervisão de cada área, toda supervisão presente em Volta Redonda 
foi convocada a ocupar, até 6 horas da manhã, os seus postos na Usina. 
Não houve comunicação a supervisão do plano, de que tenha faltado 
algum elemento necessário a sua execução" (Oficio Dl/543/06.00, do 
Diretor Industrial da CSN, Eng. Mauro Mariano da Silva, encaminhado pelo 
Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos, responsável pelo Inquérito 
Policial Militar da CSN). 

O comando do golpe dentro da Usina era centralizado no Diretor Industrial que 
recebia as informações do andamento do golpe a nível nacional daí tomava as decisões 
dentro das normas e procedimentos do “Plano de Segurança”. Havia uma cadeia 
hierárquica desse plano que começava no Diretor Industrial e passava para os 
superintendentes e assistentes diretos. Esses foram os primeiros a serem acionados na 
meia noite de 31 de março para Io de abril para por em alerta todas as chefias 
subordinadas a eles dentro da Usina. Esse alerta era no sentido da ameaça de um 
movimento grevista, “perturbação da ordem na Usina”. 

Assim que ia sendo informado do andamento do golpe, o Diretor Industrial 
avançava nas etapas previstas no plano antigrevista, com ações antecipatórias e 
preventivas de neutralização do movimento de paralisação da Usina. Assim, às 4 horas 
da manhã foram convocados todos os supervisores e chefes de grupo de todos os turnos 
para ocupar em duas horas, ou seja, às 6 horas da manhã de Io de abril, seus postos na 
Usina. 

Segundo o Diretor Industrial, todos compareceram. E o plano foi executado pela 
chefia da CSN. As investigações da execução do “Plano de Segurança” pelo Tenente- 
Coronel, responsável pelo IPM-CSN (1569/64), continua: 

"Pergunta 'b': Qual o resultado do controle do tráfego mútuo telefônico 
entre a CTB e a CSN, de e para a Usina, a partir da noite de 31 de março 
para 1- de abril ? Quais as ligações de caráter subversivo ou estranhas, 
mesmo as que foram evitadas, registradas ou não, ouvindo o pessoal 
participante do controle?" (Oficio Dl/543/06.00, do Diretor Industrial da 
CSN, Eng. Mauro Mariano da Silva, encaminhado pelo Tenente-Coronel 
Luciano Salgado Campos, responsável pelo Inquérito Policial Militar da 
CSN). 
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A própria pergunta do Tenente-Coronel para o Diretor Industrial já revela em si 
uma das principais estratégias do “Plano de Segurança da Usina” para impedir o 
movimento grevista de resistência ao golpe contra Jango: o controle da comunicação 
telefônica dentro da Usina. A resposta do Diretor Industrial revela os procedimentos 
dessa estratégia antigrevista. 

"Resposta: - "O objetivo do bloqueio dos telefones do sindicato e do 
controle do tráfego mútuo CTB (Companhia Telefônica Brasileira)-CSN foi 
evitar comunicado telefônico de elementos subversivos com 
trabalhadores que se encontravam em serviço dentro da Usina. O tráfego 
mútuo CTB-CSN completamente bloqueado não afetava as operações 
normais da Usina. Foram dadas instruções às telefonistas da mesa 
comutadora de tráfego mútuo CTB-CSN para que não efetuassem 
qualquer ligação que não fosse solicitada ou aprovada diretamente pelo 
Diretor Industrial, cuja voz é conhecida das telefonistas. Assim, não foi 
dada qualquer instrução de escuta desnecessária" (Oficio Dl/543/06.00, do 
Diretor Industrial da CSN, Eng. Mauro Mariano da Silva, encaminhado pelo 
Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos, responsável pelo Inquérito 
Policial Militar da CSN). 

Nas próprias palavras do Diretor Industrial está revelado o objetivo principal: 
impedir a comunicação telefônica entre as lideranças sindicais e os trabalhadores da 
Usina. Dentro dessa operação, as telefonistas da CSN exerceram um papel chave, pois 
toda ligação telefônica passava pelas suas mesas de operação e elas seguiram as 
instruções diretas do Diretor Industrial. Não havendo nenhuma ligação, as 
possibilidades de ação grevista articulada entre o Sindicato e os Departamentos da 
Usina ficaram extremamente restritos, como pretendia o comando do Golpe contra o 
Governo Jango na CSN. 

No entanto, se as possibilidades de articulação do Sindicato com os trabalhadores 
de cada setor da Usina ficaram bloqueadas pela estratégia do comando do golpe na 
CSN, isso de forma alguma significou que o movimento grevista de resistência não 
tenha ocorrido na Usina de Volta Redonda. A interpretação dos documentos do IPM- 
CSN (1569/64) permite afirmar que, apesar da produção siderúrgica não ter sofrido 
paralisação no dia Io de abril de 1964, há evidências concretas de um movimento 
grevista desencadeado pelas lideranças comunistas e trabalhistas e que teve a adesão de 
um número significativo de operários, técnicos e engenheiros da CSN. 

4.1.3) RESISTÊNCIA GREVISTA NA CSN 
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A principal comprovação de que houve resistência grevista ao golpe na CSN consta no 
próprio IPM 1569/64 - CSN, na medida em que todo esse inquérito convergia para 
identificação dos fatos e das pessoas que, no dia 1- de Abril de 1964, abandonaram o serviço e 
fecharam o ponto na FEM e nos departamentos da Usina sem devida justificativa, e 
identificação das pessoas que lideraram o movimento grevista dentro e fora da Usina. 

Na investigação da execução do "Plano de Segurança da Usina" sob o comando militar 
do golpe, o Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos apresentava ao Diretor Industrial uma 

série de "perguntas" dirigidas para formar as provas de acusação do IPM-CSN (1569/64). 

"Pergunta 'C: Se após convocação de toda supervisão, pelo Diretor Industrial ,às 4 horas de 
Io de abril, todos compareceram com oportunidade e, se for o caso, os que deixaram de 
comparecer, ou comparecendo, deixaram de cumprir as missões que lhes eram próprias?; 
Pergunta 'D': Relação nominal dos 22 serventuários que deixaram de comparecer ao 
serviço no dia Io de abril na FEM, sem motivo justo, não relacionado com os 
acontecimentos da revolução - Idem para os demais departamentos; Pergunta 'E': Relação 
nominal, por departamento, dos serventuários que no dia Io de abril tentaram levar os 
colegas a greve nos respectivos departamentos ou mesmo em outros departamentos; 
Pergunta 'F': Relação nominal dos líderes sindicais e agitadores presos no interior da Usina 
e nas imediações do Escritório Central; Pergunta 'g': Relação nominal do pessoal por 
departamento, que entrou em greve, fechando o ponto após ter iniciado o serviço nos dias 
31 de março, Io e 2 de abril últimos". 

As perguntas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do “oficio 78 - Urgente e Reservado” de 
19/06/1964, encaminhado pelo comandante militar do golpe na CSN para o Diretor 

Industrial comandante civil do golpe, evidenciam (como esta tese pretende revelar) uma 
efetiva resistência operária na CSN cuja manifestação concreta foi à adesão à greve por 
várias dezenas de operários listados no relatório do IPM-CSN (1569/64). As perguntas 
apontam para identificação das diversas formas e dos atores dessa resistência: (I) Os 

membros da chefia supervisores que fizeram a resistência passiva ou ativa; (II) Os 
trabalhadores que fizeram a resistência passiva não comparecendo ao trabalho, e 
aderindo à greve; (III) Os trabalhadores que fizeram a resistência ativa, comparecendo 
ao trabalho e depois fechando o ponto e abandonando o serviço por adesão à greve; (IV) 
Os ativistas sindicais que mobilizaram dentro da Usina para a adesão à greve; (V) Os 
líderes sindicais presos na Usina ou na cidade de Volta Redonda, por causa do 
movimento grevista desencadeado na CSN. 

A resistência dos operários ao golpe contra o governo João Goulart no mundo do 

trabalho da CSN não havia sido até agora devidamente identificada e qualificada pelos 
estudos que abordaram a questão. A história do Golpe de 64 na CSN ficaria resumida à 
detenção dos dirigentes e ativistas sindicais e à invasão do Sindicato dos Metalúrgicos 
pelas tropas do Exército, depois de uma “quase quixotesca” tentativa de resistência 
comandada por Lima Neto, Presidente do Sindicato. 

Esta obra, fruto de uma pesquisa de Doutorado, aponta para uma outra interpretação 
para o processo do Golpe de 64 na CSN. Apesar de efetivamente não ter havido paralisação 
total do processo produtivo da Usina, houve, por outro lado, não uma desprezível, mas sim, 
uma significativa resistência operária sob a direção do sindicato dos metalúrgicos e com 
participação espontânea de militantes sindicais da FEM e de vários departamentos da Usina, 
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em especial o DRM. Esse movimento grevista envolveu também a oposição sindical trabalhista 
sob comando da direção "política" da CSN vinculada ao governo Jango. 

O processo do Golpe Militar de Io de abril de 1964 teve, em Volta Redonda, um 
dos principais pontos estratégicos de derrubada do governo João Goulart e neutralização 
da resistência ao golpe. A ativação da repressão e a tentativa de desencadeamento da 
resistência operária podem ser reveladas tanto nos documentos do IPM-CSN (1569/64), 
como também na memória social daqueles que viveram diretamente essa experiência 
coletiva. Pelos relatos em entrevista, a resistência operária se concentrou, inicialmente, 
na Rádio Siderúrgica, na porta da Usina, na FEM, em vários Departamentos, depois, por 
fim, na sede do Sindicato. 

4.1.4) RESISTÊNCIA OPERÁRIA NA RÁDIO 

A Rádio Siderúrgica, localizada dentro de Volta Redonda no alto do morro do Laranjal, 
era o principal meio de comunicação de massa na cidade. A estação foi construída pela CSN e 
era mantida pela Empresa; sua programação integrava as estratégias ideológicas do poder 
corporativo. Na manhã de Io de abril de 1964, o grupo trabalhista liderado por Othon Reis 
Fernandes tomou a atitude de ocupar a Rádio Siderúrgica como relata um dos participantes da 
ação: 

"Eu me lembro bem do seguinte: no dia do golpe, o Lima Neto foi pra 
dentro da Usina ...Houve duas posturas, o Lima Neto foi pra dentro da 
Usina tentar parar a Usina pra fazer uma greve política de apoio a João 
Goulart. E o Oto foi pra rádio, aqui no Laranjal. A rádio, 6 e meia da 
manhã, quando a gente botou a rádio no ar devia estar sendo ouvida aí 
por umas 50, 100 pessoas acredito eu, porque todo mundo sabia que a 
Rádio Siderúrgica só começava a transmitir programação às 8:40 da 
manhã. Em todo caso foi uma tentativa que todo mundo se mantivesse 
atento ao desenrolar dos acontecimentos. Se a coisa agravasse, então se 
pararia a Usina. Essa foi a visão do Oto...Nós botamos a rádio no ar às 6 e 
meia ...quinze minutos depois já tinha um tanque blindado estacionado de 
frente à Rádio" (depoimento de Waldyr Bedê). 

Essa atitude de resistência ao golpe não conseguiu produzir o efeito político de 
mobilização da classe operária devido ao coordenado "Plano de Segurança da Usina", 
previamente planejado pelos golpistas em Volta Redonda. A rapidez e eficiência das ações do 
Exército e do Diretor Industrial da CSN não deixaram dúvidas de que o golpe não foi 
improvisado, ao contrário, parecia ter sido precedido por um detalhado plano com 
procedimentos encadeados e bem orquestrado pela conspiração civil-militar contra o governo 
João Goulart em Volta Redonda. 

Sobre a ocupação da rádio emissora da CSN, o relatório encaminhado pelo Diretor 

Industrial da CSN ao responsável pelo IPM-CSN (1569/64), Tenente-Coronel Luciano Salgado 
Gomes, pelo ofício Di/543/06.00 de 29 de Junho de 1964, assim apresenta o fato: 
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"Depois de ter sido retirada do ar às 6h00m, com intervenção do Io BIB a 
pedido do Diretor Industrial...uma vez que estava irradiando sem 
autorização discursos políticos e de incitação à greve...voltou a irradiar em 
cadeia com a Rádio Nacional, integrando a chamada "Cadeia da 
Legalidade" às 9h00m, sem a presença de estranhos e por ordem direta do 
Presidente da CSN, Almte. Lucio Meira.Até 16h20m essa cadeia se 
manteve.Entre 16h20m e 23h28m a Rádio Siderúrgica Nacional recebeu 
ordens diretas comandadas através do Diretor Industrial com quem o 
chefe da rádio se manteve então em contato constante." (Oficio 
Dl/543/06.00, do Diretor Industrial da CSN, Eng. Mauro Mariano da Silva, 
encaminhado pelo Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos, responsável 
pelo Inquérito Policial Militar da CSN). 

As evidências permitem afirmar que o movimento operário buscou controlar a 
rádio emissora da CSN como forma de resistência ao golpe em curso e que a rádio 
transmitiu em cadeia com a Rádio Nacional a “Cadeia da Legalidade”, até as 16h de Io 

de abril de 1964, e que nesse processo, o próprio Presidente da CSN, Almte. Lúcio 
Meira, vinculado ao Presidente João Goulart, deu ordens para a Rádio Siderúrgica 
integrar-se à cadeia da Rádio Nacional. Quando a situação política na parte da tarde do 
dia Io de abril, tendia para um desfecho favorável aos golpistas, a “Cadeia da 
Legalidade” perdeu forças. A Rádio Siderúrgica, a partir das 16h20min, ficou 
totalmente sob controle do Comando do Golpe pelo Diretor Industrial da CSN. 

Na Usina Siderúrgica, a resistência operária ao golpe foi liderada pelo presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos, Lima Neto, tentando adesão para a greve com objetivo 
de parar a Usina em defesa do Governo João Goulart. Esse momento de resistência 
ficou assim gravado na memória de um operário ativista: 

"Lembro do dia do golpe. Eu morava no Retiro e eu tinha um radinho que 
então madrugada, seis horas eu já ligava o rádio. Todo dia era isso, eu 
ouvia um programa na rádio Mayrink Veiga, que o cara era um jornalista 
sindicalista. Então ele dava todo suporte pro sindicato e era muito ligado 
ao governo. Então as notícias do governo, do sindicato ele tinha 
diretamente antes de chegar aos jornais. Então um dia antes a gente já 
tinha começado a perceber rumores, né? Então já se falava no movimento 
de tropas e tal. Mas o Primeiro Exército tava com o Governo Jango e ia 
resistir. Então quando eu levantei no dia Io de Abril fui para o ponto de 
ônibus e não tinha ônibus. Daí chegou um caminhão da CSN e levou a 
gente pra Usina. Na passagem superior na entrada da Usina o Exército já 
estava lá e tinha assumido o controle da guarda. Até às 6horas o pessoal 
mais politizado estava lá na porta orientando pra que ninguém entrasse: 
tinha que parar a CSN. Às 7horas o Exército não deixou aglomerar mais, ou 
entrava ou ia embora pra casa. A maioria entrou. Eu entrei" (Depoimento 
de José Ventura). 
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4.1.5) RESISTÊNCIA GREVISTA NA ENTRADA DA CSN 

Na Usina Presidente Vargas, havia a entrada principal por onde entravam e saíam 
os operários nos três turnos de todos os Departamentos da Usina e da FEM. Nas 
primeiras horas da manhã de Io de abril de 1964, por volta das 6 horas, houve uma 
tentativa de piquete para segurar os trabalhadores que entrariam para o revezamento do 
turno na passagem superior. Se do lado do comando civil-militar do golpe atuando 
dentro da CSN houve a execução de um bem planejado, encadeado e articulado 
processo de neutralização e repressão ao movimento grevista na Usina; do lado do 
movimento sindicalista, as ações de resistência deram a impressão de uma falta total de 
plano de ação, sendo conduzido no calor da hora por decisões espontâneas que 
buscavam demonstrar solidariedade ao governo João Goulart através das tentativas de 

paralisação da Usina. 
Na "passagem superior", a ocupação das tropas do Exército provenientes do 1- BIB e da 

AMAN impediu a ação "piquete" e a decisão a seguir dos ativistas sindicais foi entrar para a 
Usina e tentar agir dentro das unidades de trabalho, para conseguir a adesão coletiva à greve. 
No entanto, dentro da Usina, a comunicação telefônica entre os Departamentos estava 
bloqueada pelo "Plano de Segurança da Usina". Assim, toda a comunicação deveria ser 
pessoalmente realizada pelas lideranças sindicais percorrendo cada Departamento e ativando 
uma resistência em cadeia do movimento grevista de resistência. Na memória dos ativistas 
sindicais da época, ficou a experiência vivida no interior da Usina no dia Io de abril: 

"Inicialmente eu iria trabalhar no turno de oito às quatro. Aí eu encontrei 
o Lima Neto na porta do Jardim Paraíba, ali na rua,.ele vinha com um 
grupo de gente do sindicato e adentraram na Usina,eu os acompanhei e lá 
eu fui para a fundação e eles foram para a sinterização, alto-forno, aonde 
ele foi preso e outros mais" (depoimento de José Ventura) 

Outros depoimentos também confirmam a entrada de Lima Neto na Usina, a prisão, a 
paralisação dos serviços e agitações: 

"O Lima Neto foi para a Usina, mas só conseguiu parar parte da FEM. Ele 
entrou na Usina por volta de 7 e meia da manhã às 10 horas já estava 
preso" (Depoimento de Joel Mendonça) 

"A maioria entrou...só que dentro da Usina ficou trabalhando o mínimo. 
Somente o pessoal de apoio que era o nosso caso de servente e ajudante 
que trabalham. Na correría e seções de apoio não teve trabalho. Era uma 
agitação só pra pegar notícia da prisão de Lima Neto" (Depoimento de 
Jorge Fernandes) 
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"Chegou a parar. Chegou a parar a Usina mas cê sabe,parou a metade né? 
Porque a Usina é isso: o alto-forno não para,ele não pode esfriar com aço 
ali dentro da coisa...então, todas aquelas turmas,os forneiros já sabe da 
sua responsabilidade. Quem estava fazendo aquele trabalho político, faz 
aquele trabalho político,agora aquele que tem aquela responsabilidade 
mantêm o serviço. Então parou meio a meio mas tudo tava funcionando 
porque a responsabilidade era importante. A turma aqui tinha muita 
responsabilidade" (Depoimento de José Emídio). 

"Eu viajei numa terça feira, 31 de março de 1964 para voltar na quarta. Ia 
com um colega da CSN fazer um curso no SENAI do Rio, em Triagem. O 
colégio estava em greve...ao voltar pra Volta Redonda no dia seguinte eu 
tive dificuldade com transporte. Peguei carona. Ao chegar aqui, a CSN tava 
parada, pessoal de greve, muita confusão, muitos piquetes de greve. E eu 
não parei em piquete de greve, eu fui para casa. Quer dizer faltei o dia" 
(Jorge Fernandes). 

"Olha foram casos isolados, houve atos isolados de elementos na época 
que eram politicamente atuantes, mas não teve uma resistência coletiva. 
Olha houve uma pane no sistema gerador na central termoelétrica da 
Usina, pane que eles não conseguiram descobrir. Depois nós vamos ficar 
sabendo e que algum elemento passou uma tinta isolante naqueles 
contatos dos disjuntores, ninguém sabe quem fez a armadilha e a chave de 
alta voltagem não entrava. Inclusive um engenheiro foi incriminado por 
esse fato pela CSN" (Depoimento de Joel Mendonça). 

Definitivamente, o dia Io de abril de 1964 esteve longe de ser um dia normal de 
trabalho na Usina de Volta Redonda, e não apenas por causa da execução do “Plano de 
Segurança” da conspiração civil-militar golpista, mas principalmente por conta das 
atitudes da direção sindical dos militantes e ativistas do movimento operário de iniciar 
uma greve de resistência ao golpe na CSN. 

4.1.61 RESISTÊNCIA GREVISTA NA FEM 

A entrada do presidente do Sindicato, Lima Neto, e do grupo de diretores e militantes 
que o acompanhavam para dentro da Usina, na entrada da CSN no Jardim Paraíba, depois da 
dispersão do piquete em frente à passagem superior da Usina, por volta das 7 e meia da 
manhã, foi o inicio da mobilização grevista. Essa entrada de Lima Neto não foi ignorada 
pelo Inquérito Policial Militar, no relatório do Diretor Industrial. O serventuário Luis 
Gonzaga da Silva, guarda da Policia administrativa sob comando do Coronel Ene 
Garcez (Chefe da “gestapo” da CSN), foi afastado, preso e demitido por ter permitido a 
entrada da liderança grevista:” A substituição se deu no dia 02/04 a partir de quando 
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aquele serventuário foi retirado da escala. O mesmo foi recolhido ao Io BIB no dia 
03/04” (Oficio DI/543/06.00, do Diretor Industrial da CSN, Eng. Mauro Mariano da 
Silva, encaminhado pelo Tenente-Coronel Luciano Salgado Campos, responsável pelo 
ao Inquérito Policial Militar da CSN); 

A base política mais forte do movimento sindical era a Fábrica de Estruturas 

Metálicas (FEM), de onde brotou a liderança de Lima Neto. Na FEM, o processo de 
trabalho não era automatizado pela linha de produção, tal como era na produção do aço. 
A divisão social da FEM, em que pese sua utilização de grande maquinário, dependia de 
um corpo significativo de operários qualificados e técnicos cujo controle do trabalho 

pelo capital era mais limitado do que nas linhas de produção da Usina. 
Para a FEM, Lima Neto se dirigiu, ao entrar na Usina, tentando conseguir a adesão 

para a greve. Entre 8 horas e 9 horas da manhã, a FEM parou a produção. Segundo o 
relatório do Diretor Industrial para o IPM-CSN (1569/64), houve a adesão dos dois 
engenheiros da FEM e dos desenhistas do Departamento de Estudos (DES) da FEM, 
conforme abaixo se reproduz: 

A reprodução dessa lista e das que se seguem, todas citadas no IPM-CSN (1569/64), tem o 
sentido, para este relatório parcial da Comissão da Verdade D. Waldyr Calheiros - Volta 
Redonda, de afirmar que não somente houve efetivamente uma resistência operária ao 
golpe de 64, como essa resistência teve lugar, hora, nome e sobrenome. No dia Io de abril 3 
fatos importantes podem ser realizados: Io) Às 9h20m, no Departamento de Estudos da 
FEM (DES), os desenhistas deixaram, quase todos, o serviço sem serem obstados pelos 
engenheiros da FEM, José de Moura Vilas Boas (Matrícula.13.039) e Justino F. Gomes 
(Matrícula 11661) que compareceram ao horário normal, e que, por conta própria, cerca de 
9h20m deixaram o serviço e por isso foram demitidos da CSN em 07/04/1964. Encerraram 
o ponto na DES da FEM: 

Francisco C. de Castro às 9h 22 m 

Clavercy Moreira às 9h 18 m 

Nivaldo Badaró Silva às 9h 18 m 

João B. de Abreu às 9h 00 m 

José A. de Los Pintos às 9h 24 m 

Ismar de O. Pereira às 9h 24 m 

Astrogildo Isabel às 9h 24 m 

João de B. Oliveira às 9h 27 m 

João B. de Oliveira às 8h 06 m 

Antonio C. Smith às 9 h 18 m 

Gil de Melo Forster às 9 h 27 m 
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Eloy Rocha às 9 h 27 m 

Ruy Resende Martins às 9 h 24 m 

Hjalmar às 9 h 18 m 

Martinho Franck às 9 h 18 m 

Lacyr A. da Cruz às 9 h 18 m 

Júlio C. Ceribela às 9 h 18 m 

Armando José Mendonça às 9 h 22 m 

José A. de A. Bittencourt às 9 h 18 m 

A adesão à greve pelos trabalhadores da FEM ficou evidente neste relatório do 
Diretor Industrial. A decisão de parar o trabalho não foi isolada, pois o horário de 

fechamento do ponto registrado no relógio de ponto variou poucos minutos, 9hl8m às 
9h 27min; no Departamento de Estudos da FEM também fecharam o ponto e aderiram à 

greve. Além disso, 13 trabalhadores da FEM não compareceram ao serviço, ou seja, já 
haviam previamente aderido à greve do dia Io de abril contra o golpe civil-militar de 

derrubada do governo Jango. 
A adesão desses trabalhadores foi identificada pelo Tenente-Coronel do IPM-CSN 

(1569/64) com a seguinte pergunta “d” do “Ofício 78” de 19/06/64 para o Diretor 
Industrial: “Pergunta “d”: “Relação nominal dos 22 serventuários que deixaram de 
comparecer ao serviço no dia Io de abril na FEM, sem motivo justo, não relacionado 
com acontecimentos da Revolução”. 

O Diretor Industrial (Eng. Mauro Mariano), chefiando a operação do IPM-CSN (1569/64), 
respondeu ao Tenente-Coronel: 

"Resposta: - Na FEM faltaram ao serviço 13 homens: 

DOP Nivaldo de Souza 

DES Hélio Gonçalves Neves 

DES Teimo José da Silva 

DES Juarez B. de Oliveira 

DES Carlos F. B. de Oliveira 

DES Darlei da L. Armeiro 

DOP Theotônio A. Carrilho 
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DOP José R. Linhares 

DOP Manoel E. S. Martins 

DOP Ivanir Bueno 

DOP Manoel R. S. Júnior 

DOP José M. P. Gomes 

DOP José 0. Lemos 

Além da FEM, 56 operários deixaram de comparecer ao serviço no dia Io de abril de 
diversos departamentos como consta na lista abaixo: 

Horário 7h00m - 17hl5m 

Matr: 5.151 DSF João Ferreira de Souza 

Matr: 21.500 DEX Pedro de Carvalho Nascimento 

Horário 7h00m - 17hl5m 

Matr:5.682 LME Antonio Silva de Oliveira 

Matr: 8.834 LME Lourival Pereira Ferreira 

Matr:5.551 LME Antônio Monteiro do S. Neto 

Matr: 9.074 LME Pedro Fernandes Junior 

Matr: 5.432 DRM José Marques Moreira 

Matr: 4.768 DRM Oseas Maciel 

Matr: 7.469 DRM Estanilaus Torres 

Matr: 7.661 DRM Joaquim Leocadio da Silva 

Matr: 2.808 DMA João Neponuceno de Souza 

Matr: 1.906 DMU Octão Monteiro dos Reis 

Matr: 9.299 DMU Geraldo A. de Carvalho 

Matr: 4.570 DOF Severino de Souza Lima 

Matr: 3.498 GDI Emanei Lobo 

Matr: 3.394 LCM Lucas Cândido 

Matr: 1.774 DIC Cláudio Ival Barbosa de Souza 
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Matr: 6.632 LCM José Moreira Pimenta 

Matr: 1.209 LAS Naudir R. Bedê 

Matr: 5.222 LAS Ubirajara A. Ramos 

Horário 8h00m - 16h00m 

Matr: 1.657 DDC Edgard Monteiro Caribe Filho 

Matr: 1.732 DDT Udson Rodrigues dos Santos 

Matr: 9.511 DDT Joaquim Leocadio 

Matr: 7.860 DMA Pedro Barbosa 

Matr: 12.774 DFU Edson Lins 

Matr: 5.563 DCF Ivo Gonçalves da Costa 

Matr: Horário 16h00m - 24h00m 

Matr: 12.195 DCQ Carlos de Oliveira Pereira 

Matr: 7.279 DCQ João Batista de Moura 

Matr: 7.967 DCQ Roberval do Araújo Padilha 

Matr:4.393 DCQ Antônio Rodrigues Souza 

Matr: 85.577 DCQ Júlio Pinto 

Matr: 11.619 DME João Médici 

Matr: 55.308 DCQ Avila 

Matr: 12.421 DAF Cláudio H. Oliveira Ebeleng 

Matr: 12.994 DRE José Getulio Simões 

Matr: 6.693 DMA José Bonifácio de Castro 

Matr: 3.178 DOF Alexandre da Rosa Fonseca 

Matr: 20.202 DOF Erli Ribeiro 

Matr: 4.953 DDF Sócrates Lopes Machado 

Matr: 7.379 DEQ José de Oliveira Martins 

Matr: 3.274 DEQ José Antonio Pereira 

Matr: 5.832 DCF Otacílio Antônio dos Santos 

Matr: 6.180 DCF Amador Luis da Silva 
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Matr: 5.418 DCF Aurenivel Francisco de Oliveira 

Matr: 6.718 DCF Fidelis Pereira Cortes 

Matr: 7.833 DCF José Bernabé da Silva 

Matr: 9.202 DCF Joaquim Filipe de Barros 

Matr: 2.567 DEX José Sebastião Numes 

Matr: 3.585 DEX Antônio de Campos Leite 

Matr: 7.711 DEX Atayalna de Morais 

Matr: 7.802 DEX José Vitor Moreira 

Matr: 8.116 DEX Elio de Sousa Oliveira 

Matr:... DEX Severino de Almeida Pereira 

Matr:... DEX João Gonçalves Coelho 

Matr: DEX José Júlio Pacheco 

O Diretor Industrial (Eng. Mauro Mariano) no mesmo relatório, afirmava que, no 
dia Io de abril, três fatos importantes poderíam ser relacionados ao movimento grevista 
na Usina. O primeiro fato já foi apresentado e dizia respeito à adesão de quase todos 
desenhistas e dois engenheiros ao movimento grevista. Faltaria relatar os outros dois 
“fatos importantes”, como a seguir será reproduzido: 

"2o) Entre 11 e 12 horas, um grande número de operários do DOP 
(Departamento de Operação) da FEM, principalmente no turno de 8h00m, 
encerrou o ponto por diversas causas, a maioria, segundo as justificativas 
apresentadas, com receio da corrida aos armazéns, já que não tinha 
horário de almoço como os outros do horário de 7h00m as 17h00ml5m, 
que tem saída de 1 hora e meia para almoço. Alguns não conseguiram 
justificativa suficiente pelo que foram punidos. Nos restantes dos 
departamentos da Usina somente um número muito pequeno procedeu 
da mesma maneira. 3°) Certo pessoal do horário chamado "de dia", isto é, 
aquele que tem horário de 7h00m as 17hl5m em lh30m para almoço, 
também sofreu influência do impacto de corrida aos armazéns ( que foi 
sua justificativa principal para não voltar ao serviço depois do almoço). No 
DRM (oficina elétrica) a defecção foi grande de um grupo do qual faziam 
parte os conhecidos agitadores: Israel Santana, Floriano Ciareli, Eurípides 
Estrela, Otto Gibson Campos Carvalho, Nilson Neves e outros,grupo esse 
que deixou coletivamente o serviço na hora do almoço para não mais 
voltar à tarde,sem apresentar posteriormente justificativa adequada, 
tendo sido,por isso, punidos". 
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Pelos depoimentos dos entrevistados, Lima Neto concentrou sua atuação nos 
Departamentos da FEM entre 8 e 10 horas da manhã, quando, provavelmente, foi detido pelo 
Exército dentro da Usina. Segundo o relatório do Diretor Industrial, mesmo depois da prisão do 
Presidente do Sindicato, ou talvez, por isso mesmo, "um grande número de operários do 
Departamento de Operações (DOP) da FEM encerrou o ponto entre 11 e 12 horas." 

A FEM foi, sem dúvida, o principal foco de resistência onde o movimento grevista 
ocorreu de maneira mais forte e respondeu coletivamente ao chamado das lideranças 
sindicais, notadamente o presidente Lima Neto. Além da FEM, a militância grevista percorreu 
outros departamentos, dividindo-se em grupos de mobilização dentro da Usina. A ação desses 
militantes não passou despercebida no Inquérito Policial Militar da CSN. A pergunta "e" do 
"OFÍCIO 78 - Urgente e Reservado" revela a preocupação com esse ativismo e seus atores: 
"Pergunta 'e': Relação Nominal, por Departamento dos serventuários que no dia Io de abril 
último, tentaram levar os colegas à greve nos respectivos departamentos ou mesmo em 
outros departamentos". 

A resposta do Diretor Industrial aponta os nomes e departamentos de 38 lideranças 

sindicais indiciadas no IPM-CSN (1569/64): 

"Resposta: - O pessoal cujos nomes chegaram ao conhecimento desta direção foi apontado 
à Comissão de Inquérito instaurada em Volta Redonda pelo Diretor Industrial. Foram eles 
os seguintes serventuários da CSN": 

Adelino Pereira Palmeira DRP 

Antonio Francisco Pereira DOF 

Benedito Albino da Silva DCQ 

Adi Gigante DCQ 

Argenil Mendes de Sá DRT 

Antonio Nascimento da Silva DAL 

Carlos Carbalo Prieto DMV 

Israel Santana DRN 

Darlei de Lacerda Arneiro FEM 

Eurípides Estrela DRM 

Ederson dos Passos Valim DCF 

Eraldo Duarte Meneses DOF 

Fernando Pereira DPJ 
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Florivaldo Ciareli DRM 

Francisco Aranha Viriato FEM 

Francisco Carvalho Castro FEM 

Geraldo Marcelo DIF 

Gustavo Alves de Lima DRP 

Helio Gonçalves Neves FEM 

Flumberto B. de Melo DPI 

Inaldo carvalho DMU 

João Clímaco Filho DOF 

João Domingos DCF 

João Inécio da Silva DMA 

Joaquim Martins Bastos DTP 

Joaquim Antonio Sales DME 

Joel Braga Mendonça DFU 

Jorge Fernandes DRM 

José Emílio da silva DRM 

José Garcia Souza DCQ 

José Luís Manhães Gesvaldi DPI 

Luis Ferreira Brum DPI 

Luís Gonzaga da Silva DSV 

Oto Gibson C. de Carvalho DTP 

Sebastião Vilela de Andrade DAL 

Severino de A. Pereira DEX 

Wilson Gonçalves Neves DRM 

Wanildo de Carvalho LCM 

Essa extensa lista de operários que “tentaram levar os colegas à greve” dentro da 
Usina reforça a interpretação desta tese de que a luta de classes no dia do golpe de 64 
manifestou-se pela mediação, por um lado, do movimento grevista de resistência ao 
golpe que efetivamente alterou a rotina de produção da Usina de Volta Redonda, e por 
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outro, do movimento golpista de execução do “Plano de Segurança da Usina” para 
impedir a greve dos trabalhadores da CSN. 

4.1.7) RESISTÊNCIA GREVISTA NO DRM 

Juntamente com a FEM, o Departamento de maior atuação na mobilização para a greve 
de resistência ao golpe foi o "Departamento de Recuperação de Material" (DRM), onde 

trabalhava a maioria dos "agitadores", segundo relatório do IPM-CSN (1569/64). Sobre este 
departamento, a experiência pedagógica do movimento operário fica mais bem revivida pela 
memória de um dos militantes: 

"O nosso departamento era o mais importante dentro da Usina porque foi 
o mais antigo, né? É dali que se organizou a manutenção dos 
equipamentos e vamos dizer nosso departamento foi criado na instalação 
da Usina, testava o material. Quer dizer, a Usina toda foi montada sob a 
supervisão do nosso Departamento. Que lá tinha os laboratórios. Qualquer 
equipamento, antes de montar, elétrico, era testado no laboratório pra 
ver como é que tava. Depois de instalado, qualquer problema que tinha, a 
manutenção então ia fazer a manutenção. E com isso nosso departamento 
tornou-se de grande importância no contexto da Usina. Tinha o pessoal 
mais especializado, turma de laboratório, turma de instalação, turma de 
manutenção. O departamento de mais atração no sindicato era o nosso. 
Por ser o mais antigo, tinha o pessoal mais maduro. Toda vez que adoecia 
uma pessoa, se fazia uma lista pra levar ajuda pra ele. No dia do 
pagamento todo mundo assinava, uma comissão levava na casa daquele 
empregado. O nome do Departamento era ORME (Oficina de Reparação 
de Material Elétrico ) depois virou DRM. Era o Departamento que tinha 
toda certificação de todas as máquinas de toda Usina"(Depoimento de 
José Emídio). 

O terceiro fato destacado pelo relatório do Diretor Industrial no IPM-CSN (1569/64) 
foi a "adesão coletiva dos operários do DRM" ao movimento grevista, deixando o serviço sem 
retornar à CSN na hora do almoço. Segundo o relatório, "a defecção foi grande" naquele 
departamento, sendo o grupo liderado por "conhecidos agitadores". O depoimento do antigo 
Delegado Sindical desse departamento não deixa dúvidas da importância estratégica na 
divisão social do trabalho no processo de produção siderúrgica na Usina. 

Era um departamento com mão-de-obra especializada, com maior controle do 
trabalhador sob o processo de produção, com maior poder dos trabalhadores sobre as 

decisões cotidianas e, principalmente, uma mais ampla visão de todo o processo 
produtivo, pois atuava em toda maquinaria de todos os setores da Usina de Volta 
Redonda. Foi coletivamente construída uma cadeia de solidariedade entre os membros 
do departamento, num processo pedagógico de consciência de classe marcada pela forte 
atuação no movimento operário de Volta Redonda. No dia Io de abril essa consciência 
de classe não faltou ao movimento grevista, a ponto de ser um dos destaques do 
relatório do IPM-CSN (1569/64). 

Rua General Newton Fontoura, 323 Jardim Paraíba CEP 27.295-040 Volta Redonda/RJ 
Tel: (24) 3346-9617 

e-mail: cmverdadevr@gmail.com 



51 

COMISSÃO MUNICIPAL DA VERDADE 

VOLTA REDONDA RJ 

CVVR 

Na lista que abaixo se reproduz, constam os nomes dos operários, a maioria do 
DRM, que não retornaram depois do almoço, e utilizaram a alegação de outros 
departamentos de que “estava havendo uma corrida aos armazéns” e eles precisavam 
garantir a sobrevivência alimentar de suas famílias. 

Matricula DOP Nome Encerrou o Ponto as: 

7.846 // Ivo F. Silva llh50m 

8.489 // Luis F. Torres 12h00m 

8.533 // Salvador da Silva llh30m 

// Nelson F. de Almeida 12h00m 

8.659 // José Luis 13h00m 

8.676 // Agostinho A. Nogueira 12h00m 

8.934 // Horácio T. Santos llh30m 

9.064 // João G. Lima llhl5m 

9.197 // Domingos Carneiro 12h00m 

9.670 // Hélcio Cardoso llh44m 

10.109 // Durval A. Filho 12h00m 

10.236 // Jaime S. da Silva 12h00m 

10.670 // Jair T. da Silva 12h00m 

10.967 // Luiz S. Gareia IlhOOm 

11.578 // Sebastião E. Lima llh40m 

11.798 // Everaldo de S. Benfica llh30m 

12.230 // Jorge Costa llh30m 

12.340 // José M. Filho llh40m 

12.420 // Ernesto de D. Lopes 12h00m 

12.870 // Osmar J. Franklin llh49m 

13.220 // Raymundo R. Fonseca 12h00m 

20.791 // Somim Alves Valento llhlOm 

20.798 // Adison Alves llh30m 

20.815 // Hugo C. de Amaral 12h00m 
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20.818 // Kleber Knupp 12h00m 

20.819 // Manuel M. de Oliveireira llh41m 

20.821 // Sebastião S. Porto 12h00m 

20.824 // Joaquim G. Fontes llh39m 

20.830 // Sebastião Resende llh20m 

20.846 // Braulino G. de Brito llh30m 

20.856 // Sebastião J. da Silva 12h00m 

20.860 // Gilberto da Silva llh34m 

20.868 // Antônio D. da Silva IlhOOm 

20.873 // Raimundo da Costa 12h00m 

20.874 // Eltevino Isaque Silva 12h00m 

20.875 // Waldevino J. Pereira llh30m 

20.876 // Aquiles H. Fernandes 12h00m 

20.901 // Geraldo M. Ruela llh29m 

20.916 // Geraldo F. Tomas llh45m 

20.924 // José B. de Assis 12h00m 

20.930 // Mauricio O. Moreira 12h00m 

20.936 // Colombiano A. Carrilho 12h00m 

20.937 // Waldyr S Almeida 12h00m 

20.958 // José C. Campos 12h00m 

20.941 // José R. Talcon 12h45m 

20.956 // Nilson M. Silva IlhOOm 

21.068 // Noebi C. Nascimento 12h00m 

21.098 // Darci Verri llh35m 

13.266 // Osvaldo Rodrigues 12h00m 

13.359 // Hélio José Alves IlhOOm 

13.376 // Flavio B. Santana llh40m 

13.406 // Vicente Barceles llh30m 
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13.437 // Humberto Dalbra llh30m 

13.491 // Juares T. Santos llh30m 

2.741 // Vicente P. Ferreira llh31m 

1.949 // Antônio Batista 12h00m 

5.933 // Geraldino R. Souza IlhOOm 

7.769 // Hélio Ribeiro 10h53m 

9.250 // Genilson P. da Silva 12h00m 

7.731 DME João Ferreira de Sousa llh56m 

1.589 DPI Péreio Imbrain Paiva Não encerrou o ponto 

9.089 DMA Nelson Rodrigues IlhOOm 

2.385 DMA Antenor de Melo IlhOOm 

139 DOP Jacy R. Abreu llh30m 

335 // José F. da Silva llh30m 

558 // Edimar W. Dias 12h00m 

771 // Pedro R. Oliveira 12h00m 

1.081 // Geraldo Galdino 12h00m 

1.630 // Laorentino Silva llh40m 

1.646 // José Gonçalves 12h00m 

1.633 // Antônio A. Filho llh40m 

1.696 // Edeson Gerhardt llh20m 

1.700 // Sebastião Moreira IlhOOm 

1.879 // Eider E. Meneses llhl3m 

1.924 // Nelson de Souza llh30m 

2.090 // Nadir de Matos 12h00m 

2.438 // João N.Maia llh30m 

2.565 // Alvino A. da Silva IlhOOm 

3.654 // Manoel P.da Silva 12h00m 
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3.615 // Sebastião A. Moreira llh56m 

3.786 // Júlio S. do Carmo 10h50m 

4.024 // Orlando G.S. Machado IlhOOm 

4.110 // Antonio de D. Conceição 12h00m 

4.636 // Manoel P. Brotas 12h30m 

5.533 // Fernando M. Golvêa llh56m 

6.864 // Aristacho L. Silva lOhOOm 

6.295 // Floriano P. Kozirwsici IlhOOm 

6.318 // Waltermiler S. Martins llh30m 

6.774 // Nilton G. Silva 12h00m 

6.789 // Romi Pereira 12h00m 

6.415 // Genes T. Lima 12h44m 

6.431 // Armando F. de Almeida IlhOOm 

6.437 // José D da Silva 12h00m 

6.885 // Rubom D. Alves IlhOOm 

6.990 // Laiz O. Souza llh30m 

7.005 // Pedro Fôrte llh30m 

7.111 // José O. Rodrigues llh35m 

7.254 // João Belizario llh43m 

7.270 // Elizario C. Dias llh30m 

Nesses Departamentos, alguns operários podem ter deixado o serviço para cuidar 
do abastecimento das suas famílias. Mas, considerando que foi uma adesão em massa, 
não seria equívoco afirmar que a própria militância usou esse argumento para tirar os 
trabalhadores do forte esquema de controle de trabalho executado pelo “Plano de 
Segurança”, que mobilizou toda chefia e supervisores para manter a Usina funcionando 
no dia Io de abril e evitar a greve. No entanto, diferente dos outros Departamentos, o 
pessoal do DRM não fez nenhuma justificativa como subterfúgio para a adesão em 
massa à greve de resistência. Eles coletivamente não retornaram ao trabalho após o 
almoço. 

Desse modo, configurou-se uma experiência de formação de classe do movimento 
grevista que representou uma resistência operária na CSN ao golpe civil-militar de 64 e 
que foi até agora ignorada ou desqualificada nas abordagens mais importantes sobre 
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essa temática, mas que está viva na memória daqueles que viveram essa experiência e 
nos relatórios do Inquérito Policial Militar do movimento grevista no dia Io de abril de 
1964 na CSN. Esse relatório assim apresentou os 60 operários que aderiram à greve no 
DRM (todos foram posteriormente punidos, muitos demitidos e vários presos no BIB ou 
na AMAM): 
"Não apresentavam justificativa adequada para o não retorno depois da hora do almoço: 

Matr. Nomes Departamentos 

5.682 Antônio Silva de Oliveira LME 

8.834 Lorival Preiva Ferreira LME 

317 Francisco Envangelista DRM 

1.514 Florival Slarelle DRM 

1.603 Benedito Casiano de Araújo DRM 

3.368 Jorge da Cunha Ferreira DRM 

3.413 Euripedes Estrela DRM 

3.424 Ary Azevedo Silva DRM 

3.565 Paulo Deumond dos Santos DRM 

3.761 Lucio Barbosa Domingos DRM 

3.793 José Sérgio do Nascimento DRM 

3.920 Otto Gibson Campos Carvalho DRM 

4.562 Joaquim de Paula Filho DRM 

5.573 Roberto Antônio da Silva DRM 

5.413 Ganaliel F. Murth DRM 

5.946 Nelson Antônio da Silva DRM 

6.519 Arendio Fernandes Gomes DRM 

6.552 Israel Santana DRM 

6.584 Geraldo Domieirano da Silva DRM 

7.530 Mauricio Teixeira DRM 

7.539 Joaquim Azevedo Cortes DRM 
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7.664 José Thomé de Souza DRM 

7.988 Francisco Guilherme de Souza DRM 

8.180 João Soares de Oliveira DRM 

8.231 Gerzil Rodrigues de Oliveira DRM 

8.535 Luiz Armando Pitombeira DRM 

8.667 Edson R. Brachado DRM 

8.692 Jorge de Souza DRM 

9.792 Gabriel Guerra DRM 

9.029 Jurandyr B. dos Santos DRM 

9.121 Wilson G. Neves DRM 

9.692 Nauto Peres de Abreu DRM 

10.149 André de Freitas Ribeiro DRM 

10.335 João Nascimento dos Santos DRM 

10.754 Gil Felisberto de Assis DRM 

11.067 Salvador Pereira DRM 

11.968 José Fernandes DRM 

12.033 Anamír Dias Malta DRM 

13.301 Emilio da Silva DRM 

13.556 Miguel Pereira Toledo DRM 

13.566 Clacy Meneses DRM 

13.910 José Maria Neves DRM 

20.423 JoséAugusto de Carvalho DRM 

20.657 Arnestino M. de Oliveira DRM 

3.895 Sebastião Vilela de Andrade DRM 

3.870 João Inácio da Silva DMA 

12.058 Ary Dutra DMU 

5.776 Elias Faustino de Lima SOP 

1.219 Elpidio Santos :Filho SEM 
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9.038 José Edmundo Mendes DEN 

12.250 Carlos N. Barbosa DOP 

3.698 Antonio B. Ganedo FEM 

6.828 Manoel dos Santos FEM 

13.411 Pedro da Silva DOP 

5.357 Mathusalem Guerra DME 

1.889 Luiz A.Rubiai DMA 

5.590 Eudenir G. Lima DMA 

12.750 Moisés O. da Silva DMA 

3.955 Joaquim Antônio da Silva LCM 

8.853 Rubens J. de Oliviera DRM 

No dia Io de abril de 1964, o movimento operário atuou em três focos de 
resistência ao golpe: na rádio, na Usina e na sede do Sindicato. Na Rádio Siderúrgica 
Nacional, ocorreu a resistência ao Golpe dentro na onda da “Cadeia da Legalidade” da 
Usina Nacional até 16h20min; Na Usina, como anteriormente foi analisado, a 
resistência desencadeou movimento grevista, com adesões coletivas e individuais 
significativas, principalmente na FEM, no DOP e no DRM, além de dezenas de 
operários que não entravam para trabalhar naquele dia. 

4.1.81 RESISTÊNCIA OPERÁRIA NA SEDE DO SINDICATO 

O terceiro foco de resistência ao golpe manifestou-se na defesa da sede do 
sindicato onde fincarom trincheiras, dentro da sede e nas imediações das calçadas e da 
Avenida Amaral Peixoto, uma multidão de operários. Esse fato não foi destacado no 
relatório do Diretor Industrial, mas sem dúvida pôde ser resgatado na memória social 
dos atores daquela luta de classes: 

“A madrugada de 31 de março para Io de abril a noite toda o 

sindicato ficou mobilizado ligado na Rádio Nacional na tal Cadeia da 
Legalidade. Eu estava dentro do Sindicato. Eu fui mais ou menos 
duas horas da manhã. O batalhão do BIB não tinha chegado ainda. 
Chegaram alguns colegas de Departamento e um elemento trazia 

duas ou três bananas de dinamite. Então dizia ele: ‘isso é pra gente 
dinamitar as linhas da Central do Brasil, pras tropas não passarem, 

pra não chegar aqui. Nós vamos dinamitar a Ferrovia!’ Então nós do 
Sindicato falamos: ‘Não! Nós não vamos tomar nenhuma atitude 
dessa parte, vamos ver o que vai acontecer primeiro’. E lá, no 
sindicato, ficou a expectativa sobre os acontecimentos, 9horas da 
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manhã, lOhoras, llhoras. Daí dois colegas nossos foram à Via Dutra 
e viram a tropa do regime acantonados em Arrozal. O Lima Neto já 
estava preso. O BIB tava sufocando o movimento” (Depoimento de 
Joel Mendonça). 

A prisão de Lima Neto foi uma ação dos golpistas com intenção de desmobilizar a 
greve, pois, no “plano de segurança”, prender o “cabeça” do movimento serviría como 
desarticulação da resistência operária e, principalmente, como demonstração de força 
política do movimento golpista que resultaria numa pedagogia da intimidação. No 
entanto, os efeitos foram diversos do esperado pela repressão civil-militar da CSN. 
Após a notícia da prisão, que corria de “boca em boca” na Usina, muitos operários 
deixaram o serviço e aderiram à greve, como comprovam as listas do relatório do 
Diretor Industrial para o IPM - CSN (1569/64). 

Além disso, muitos que saíram às 17hl5min do serviço foram para a frente da sede do 
Sindicato, conforme revive na memória outro ator social dessa resistência, só que do lado da 
rua, no meio da massa operária: 

"Ficamos isolados dentro da Usina porque para os Delegados Sindicais o 
sindicato era o ponto de apoio. A aflição geral para terminar o dia. 
Tínhamos esperança que o clima lá fora fosse de resistência. O caminhão 
da CSN transportou o pessoal para o bairro, quando saímos às 17hl5min; 
Era um caminhão amarelo; Aí, entramos no caminhão, enchemos todo e 
mandamos tocar pro Sindicato.Tava cheio de gente, cheio de operário na 
rua e lá dentro tava a diretoria e os militantes. Revezavam, em um 
megafone, com a palavra de ordem: "Queremos o Lima Neto!" A tropa do 
Exército tava no final da Amaral Peixoto, a uns 200 metros da sede do 
sindicato; Aí fizemos um cordão de isolamento, pra tropa não passar, com 
uma corda" (Depoimento de José Ventura). 

Outros depoimentos, abaixo reproduzidos, também confirmariam a concentração 
de tropas do Exército nas mediações da Sede do Sindicato, no dia Io de abril, e a 
concentração operária protegendo a sede: 

"O BIB chegou perto do entardecer. Tomaram posição na descida da 
Amaral Peixoto onde agora tem o viaduto, bem ali tinha muitos operários 
na frente da sede e nós com o alto-falante ligado. Quando o BIB chegou 
perto da sede, alguns operários vaiaram a tropa. Aí chegou o carro 
blindado. Aí nos vimos que eles vinham mesmo para cima" (Depoimento 
de José Emídio). 

Houve na rua um momento inicial de resistência quando o comandante chegou 
com a tropa perto do cordão de isolamento, mas, quando foi dada a ordem de invadir a 
sede, a violência militar falou mais alto. Assim ficou na memória social de um dos 
operários, que segurava a corda com uma mistura de força e moral e uma certa 
ingenuidade de que as tropas respeitariam aquele limite: 
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"Estávamos firme segurando o cordão de isolamento na frente do 
sindicato. As tropas empurravam o cordão. 0 pessoal resistiu. 0 Coronel 
tentava passar e o pessoal empurrava com bandeiras do Brasil e gritando 
pelo Lima Neto: "Queremos Lima Neto!"; O Exército invadiu o Sindicato: o 
pânico se estabeleceu. Eu me refugiei numa banca de jornal. O pessoal se 
dispersou" (Depoimento de José Ventura). 

Dentro da Sede do Sindicato, no momento da invasão, um dos participantes da 
resistência relata o ocorrido: 

"Aí, quando nós vimos que eles vinham pra cima mesmo, o que nós 
fizemos? Colocamos o Hino Nacional no alto-falante e fugimos por ali, pelo 
muro dos fundos do Sindicato, e saímos na [rua] Gustavo Lira. A resistência 
nossa foi essa. Eles vinham invadindo mesmo e nós seríamos presos né? Aí 
eles tomaram a sede. Devem ter sequestrado os documentos porque 
depois eles botaram uma junta interventora" (Depoimento de Joel 
Mendonça). 

No depoimento de um dos ativistas preso no golpe de 64, fica patente a ação 
planejada,coordenada e encadeada de repressão ao movimento sindical: 

"... a CSN, com seu serviço de segurança, a tal de "gestapo", já estava a 
muito preparada. O golpe foi preparado com muita antecedência,todos 
nós estávamos vigiados. Eles sabiam dos nossos passos, provavelmente 
até quando a gente ia no banheiro, eles sabiam de tudo. Então cada um foi 
apanhado. Eles pegaram todas as possíveis lideranças e até ex- 
lideranças,apanharam todo mundo e prenderam. No passar de 48 horas 
eles prenderam todas essas pessoas. Na tarde do dia Io de abril o golpe já 
estava consolidado" (Depoimento de Joel Mendonça). 

4.1.9) VIOLAÇÕES: PRISÃO DAS LIDERANÇAS METALÚRGICAS 

Depois da prisão da liderança sindical pelo movimento golpista vitorioso, as 
possibilidades de resistência foram anuladas totalmente. A prisão em massa foi a 
cartada final do “Plano de Segurança da Usina”, executado com plena articulação entre 
o Diretor Industrial da CSN e o Comandante Militar do Golpe na região. A lista dos 
detidos, com o dia e o local, está no IPM-CSN (1569/64): 
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RELAÇAO DAS PESSOAS PRESAS E ENTREGUES AO Io BIB 

Data Nome Local de Detenção 

01/04 João Alves dos S. Lima Neto Usina Presidente Vargas (DAF) 

02/04 Antonio da Rocha Machado (X) Detido pela delegacia Polícia 

02/04 Joaquim Lourenço (X) Rua S. João Esq. Pres. Vargas 

02/04 Peterson Moreira de Resende (X) Detido pela delegacia 

02/04 Tito (alfaiate) (X) Detido pela delegacia 

02/04 lldefonso Jorge de Aquino Silva Detido pela delegacia 

02/04 Pedro Celestino de Matos Residência 

02/04 João Domingos Barra mansa 

02/04 Wandir Carvalho Ex-Diretor Secr. Residência 

02/04 Othon Reis Fernandes Residência 

02/04 Waldyr de Moura Apresentou-se ao BIB 

03/04 Querubino Dias Leão Hospital da CSN 

03/04 José Gonçalves Paulino Portão do Esc. Central 

03/04 Humberto Bartolomeu de Melo Passagem Superior 

03/04 Manoel Vidal Usina (Portão leste) 

03/04 Luis Gonzaga da Silva Residência 

03/04 José Ferreira de Araújo 

03/04 Samuel Antonio de Paula Reis Residência 

03/04 Paulo Lelis da Silva Usina 

03/04 Adelino Pereira Palmeira Usina 

03/04 Joaquim Martins Bastos Residência 

05/04 Olimar (inspetor de Trânsito ERJ) Delegacia 

06/04 Ari Martins de Araújo Escritório Central 

07/04 Israel Santana Passagem Superior 

07/04 José Amâncio da Silva Usina 

07/04 Joaquim Felipe de Barros Rua 24 de Agosto - VR. 
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07/04 Ubirajara Ramos Escritório Central 

08/04 Darci de Oliveira Detenção pelo BIB 

15/04 José Luiz Manhaes Gesualdi Usina 

17/04 Jalmar Astácio Rios Usina 

17/04 Waldyr Amaral Bedê Escritório Central 

18/04 Luiz Ferreira Bruno Usina 

18/04 José Emilio da Silva Usina 

18/04 Plácido Tenório de Silva Usina 

18/04 Marinho Santiago Residência 

18/04 Geraldo Marcelo Residência 

18/04 Jefferson Patrita Residência 

20/04 Antonio Nascimento da Silva Usina 

20/04 Cid Pereira Buarque de Gusmão Residência 

21/04 Gonçalo Araújo Lima Residência 

21/04 Anseio Alvares Usina 

25/04 Joaquim Leocádio Usina 

25/04 Alcides Lino Pereira Residência 

25/04 Marcello de Mendonça Pinto Residência 

26/04 José Rodrigues de Paula Praça Brasil 

26/04 Padre Bueno 

28/04 Eurípedes Estrela Usina 

28/04 Irannir Pereira da Silva Usina 

07/05 Fernando Pereira Residência 

11/05 José Machado Feitosa Rua 14 

01/06 Francisco Chagas Lopes Usina 

Dermeval Pereira da Silva Apresentou-se ao BIB 

Hélio Gonçalves Neves Sindicato dos metalúrgicos 

José Bonifácio de Castro Apresentou-se ao BIB 
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Odair Benedito de Aquino e Silva Apresentou-se ao BIB 

Estannislau Torres Apresentou-se ao BIB 

Nestor Lima Apresentou-se ao BIB 

João Ferreira de Souza 

Pela lista dos operários presos, pode-se deduzir que a única prisão ocorrida no dia 
Io de abril foi a do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lima Neto. No dia 2 de 
abril, mais dez pessoas foram presas, entre elas, Othon Reis Fernandes, era ex- Diretor 

Social da CSN e Wandir de Carvalho, também era ex-Diretor Secretário da CSN. Em 
uma semana, mais de 16 pessoas foram presas, somando 27 pessoas; até o final de abril, 

mais 20 pessoas foram presas, somando 47 detidos — no BIB, em Barra Mansa e no 
quartel da AMAN, em Resende. As prisões foram resultado do IPM-CSN (1569/64) 
promovido pelo Diretor Industrial da CSN parar apurar a atuação dos trabalhadores de 
cada departamento no movimento grevista do dia Io de abril. Nesse sentido, à medida 
que as pessoas iam sendo identificadas e os fatos iam sendo constatados pelo Inquérito, 
aqueles cuja atuação demonstrou mais determinação de parar a Usina, na avaliação do 
comando do Golpe, eram detidos com o passar dos dias do mês de abril. 

As experiências da detenção pelo Exército, vivenciadas pelas lideranças, foi 
relatada em diversas entrevistas a seguir reproduzidas: 

"Eu fui preso três vezes. A primeira prisão aconteceu porque no dia do 
golpe o Sindicato tava fazendo protesto contra a política contraria ao 
Sindicato. Botaram policiais dentro da Companhia. Eu estava trabalhando. 
Porem nós éramos do Sindicato, tomamos uma atitude; O Exército podia 
prender todos nós. Eu fui pra casa, como meu nome constava lá no 
Sindicato, no livro dos Delegados Sindicais, o Exército mandou uma 
patrulha de sete soldados na minha casa pra me prender. O Exército 
chegou lá numa caminhonete e falou assim:" O senhor está convidado pra 
ir lá a Barra Mansa no BIB." Entrei na caminhonete, e fui pro BIB. Acho que 
fiquei lá onze dias. não fomos interrogados. Só na terceira vez que fui 
preso que fui interrogado. Fui liberado e voltei pro trabalho. Fui trabalhar. 
A segunda prisão foi poucos dias depois. Fui chamado novamente. Eu tava 
no trabalho na Usina. Nessa segunda prisão fiquei lá uns 13 dias. Também 
não fui interrogado. Agora na terceira vez que eu fui preso, também 
dentro da CSN, fui ouvido. Fiquei no BIB uns três ou quatro dias daí me 
botaram num camburão e me levaram pra Resende na Academia. Entre a 
primeira e a segunda prisão foram poucos dias e entre a segunda e a 
terceira também foram poucos dias. Fiquei três dias na AMAN. O Coronel 
Luciano Salgado me interrogou. Achei as perguntas um tanto vazias, sem 
conteúdo mais interessante. Uma das perguntas feita pelo Coronel:" - O 
senhor comeu castanha no Natal?" Eu disse: "- Comi." " - Quem deu 
castanha pro senhor foi o Sr. Othon Reis?" Eu respondí: "- Não, eu comi a 
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castanha porque eu comprei pra comer com meus filhos na minha casa." 
Essa foi a verdade que eu dei pro Coronel. O senhor pertence ao 
Sindicato?" Eu pertenço ao Sindicato." " - Porque o sindicato é a 
aglomeração de trabalhador. Eu sou trabalhador, pertenço ao Sindicato. 
Tenho a obrigação de ser do Sindicato!" Ele virou pra mim e falou: Eu 
vou mandar o senhor pra casa." Peguei meus objetos e fui pra casa. Porém 
o processo continuou, eu tava lá como subversivo comunista" 
(Depoimento de José Emídio). 

Outros depoimentos de presos políticos e operários, em 1964, revelam uma 
mudança no rumo do Inquérito Policial Militar, deixando de abordar a resistência 
grevista no dia do golpe para se concentrar na apuração do “grupo dos onze”, em Volta 
Redonda e numa possível resistência armada a partir do Sindicato dos Metalúrgicos, 
como comprovam as entrevistas, o IPM-CSN N° 1569/64 e o Ato Institucional N° um 
aplicado sobre os sindicalistas de Volta Redonda. 

"Fui levado pra Resende, lá pelo mês de setembro de 64, o golpe foi em 
abril. O nome eu não sei, sei quem foi um Coronel lá que entrevistou; 
tinha um cidadão datilografando minhas respostas e um cidadão armado 
com um fuzil toda vez que ia responder. Ele me perguntou se eu 
participava do Grupo dos Onze. Eu não tinha conhecimento desse Grupo 
dos Onze, eu falava que não sabia; aí me cutucavam com aquele fuzil. 
"Mas você conhece José Emílio?" " É do mesmo departamento que eu 
trabalho, DRM!" " A conversa de vocês é sobre o Grupo dos Onze?" " Eu 
não sei o que é o Grupo dos Onze!"Aí eles me cutucavam com o fuzil. 
Chegou a me dar hematomas com tanta cutucada. Me perguntavam dos 
colegas do DRM, perguntou do Oto Gibbis, o Estrela, do José Bonifácio, do 
Clodoaldo, todos do DRM. Aí fez uma pergunta que me causou espanto, se 
eu tinha arma de fogo na minha casa. Eu tinha foice, enxada. Aí eles 
acharam que era deboche e tornaram a me cutucar. Aí mandaram um 
carro de Exército lá na minha casa, lá eles entraram, minha mulher ficou 
espantada, reviraram a casa toda, levantaram colchão, viraram a cama 
quando eles verificaram que não tinha mesmo que não tinha arma 
alguma. "Depois me dispensaram, fiquei vigiado e me convidaram a pedir 
demissão da CSN" (Depoimento de Jorge Fernandes). 

O Coronel, ao qual se referiu o entrevistado anterior, era o Tenente-Coronel 
Luciano Salgado Gomes, o mesmo que comandou o golpe, juntamente com o Diretor 
Industrial da CSN. A condução do IPM-CSN (1569/64), nos meses que se seguiram ao 
golpe de Io de abril, indicaria uma ação “subversiva” armada, organizada a partir o 
“Grupo dos Onze”, e os operários militantes sindicais, principalmente da FEM, do DOP 
e DRM, onde ocorreu a resistência grevista ao golpe, tornaram-se os principais 
suspeitos de envolvimento numa suposta “resistência armada”. 
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Essa linha de interrogatório pode ser confirmada na memória social de outro 
operário do DRM detido em Resende e interrogado pelo Coronel Salgado: 

"0 Coronel que comandou tudo aqui no Vale do Paraíba e sempre teve 
respeito pela CSN. Ele queria saber se nós tava preparando uma 
Revolução. Que nós tava recebendo arma de fora pra fazer a revolução. 
Houve um processo e a acusação era que recebia dinheiro de potência 
estrangeira pra fazer a revolução. Nenhum tostão eu sequer eu recebia do 
sindicato. "Qual sua participação no Sindicato?" " Sou diretor fiscal e 
minha função é fiscalizar a gestão financeira do Sindicato." "Mas você 
participava do " grupo dos Onze?" " Não, eu sou elemento do Sindicato!" " 
Mas as armas, o caminhão de armas que chegou lá no Sindicato?" Ele ficou 
três horas perguntando. A minha demissão foi arte do governo e não fui 
demitido pela companhia. 0 Ato Institucional N°1 cassou os primeiros 
operários aqui em Volta Redonda. Os primeiros cassados foi (sic) nós aqui; 
foram 10 elementos. Aposentadoria excepcional e dois demitidos. Eu 
fiquei um ano sem receber salário. Os colega do DRM durante seis meses 
mandaram o salário lá pra casa. Faziam uma vaquinha e uma comissão 
levava pra mim. Aí eu arrumei um bico na UGHT e falei pra turma: " Não 
precisa mais trazer a ajuda." Depois abri essa firma de instalações elétricas 
e muito colega da CSN vinha fazer serviço. A gente tem muitos amigos" 
(Depoimento de Eurípedes Estrela). 

4.1.10) ATO INSTITUCIONAL N° 1 NA CSN 

Esses depoimentos confirmam a mudança de rumos de investigação do IPM-CSN 
(1569/64), passando da apuração da resistência grevista do relatório de Diretor 

Industrial para apuração da resistência armada pelo “grupo dos onze” em Volta 
Redonda e o papel do Sindicato nessa resistência. Os dez elementos inicialmente 
punidos pelo AI-1, aos quais o entrevistado se refere, podem ser comprovado em 
documento abaixo reproduzido do Diário Oficial da União de 6 de outubro de 1964. 

"O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
7o, § Io, do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964, em tendo em vista o 
que foi apurado em Investigações Sumárias de que trata o Decreto N° 
53.897, de 27 de abril de 1964, resolve: 

APOSENTAR: 

Sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos, fazendo jus aos 
proventos correspondentes ao seu cargo, proporcionais aos anos de 
serviço, os seguintes empregados do Quadro de Pessoal da Companhia 
Siderúrgica Nacional: 

- ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - Almoxarife, padrão 41. 
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- FRANCISCO CHAGAS LOPES - Mecânico de Manutenção, padrão 34 

- ISRAEL SANT' ANNA - Mestre de Manutenção Elétrica, padrão 34 

-JOÃO FERREIRA DE SOUZA - Eletricista de Manutenção, padrão 34 

- JOSÉ EMÍLIO DA SILVA - Eletricista de Manutenção, padrão 31. 

- LUIZ BICCA DE ALENCASTRO - Auxiliar Técnico, padrão 31 

- NESTOR LIMA - Mecânico de Manutenção, padrão 32 

- ODAIR BENEDITO AQUINO E SILVA - Mestre de Aciaria, padrão 40. 

- PEDRO ELOY FRITSCH - Auxiliar Técnico, padrão 38 

- QUERUBINO DIAS LEÃO - Mecânico Montador, padrão 31 

- WALMIR BARBOSA DE MENEZES BRITTO - Desenhista, padrão 32 

Brasília, 3 de outubro de 1964; 143° da Independência e 76° da República - 
H. CASTELLO BRANCO" 

4.2) VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS E OS ATINGIDOS 

O Ministério Público encaminhou ao Auditor da Ia Região Militar o indiciamento 
de 77 Funcionários da CSN, CUJAS punições decorrentes das “Investigações Sumárias” 
foram as primeiras resultantes do IPM-CSN (IPM 1569/64). Além de todos terem sido 
presos após o Golpe de 1964, foram indiciados em crime de subversão, conforme 
denúncia abaixo reproduzida na íntegra. 

"Exm9 Sr. Dr. Auditor da 35 Auditoria da l5 Região Militar: 

O promotor abaixo, no desempenho de suas atribuições, vem denunciar a 
V.Excia. os indiciados adiante enumerados, e qualificados, com as 
respectivas implicações legais, fazendo antes uma rápida síntese dos 
acontecimentos. 

-I- Origina-se a presente denúncia do inquérito levado a efeito na 
Companhia Siderúrgica Nacional, onde eram intensas as atividades 
subversivas que, por sua própria natureza, estavam obviamente ligadas as 
que se processava em todo território da Nação; II- Assim, embora os 
respectivos processos criminais, nos vários órgãos judiciários do país, 
devem ser de ação restrita a cada instituição ou localidade, é 
imprescindível não perder de vista que a ação delituosa é de âmbito 
nacional, de forma a poder ser apreciada panoramicamente; III- Nessa 
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ordem de considerações, resulta evidente que, como parte de um todo, as 
atividades apuradas neste IPM tinham por escopo final a implantação de 
regime contrário as instituições, e, consequentemente, pretendiam mudar 
a ordem política e social estabelecida na Constituição Federal; IV- É 
também notório que essa faina delituosa, recebia ajuda do exterior, 
quando mais não seja, por meio de impressos, propaganda e, 
notadamente, instruções sobre a maneira de agir, como, por exemplo, os 
mapas encontrados a fls. 14 e 16 do 8Q volume calcado em atividades dos 
partidos comunistas de outros países; V- Ainda, ao lado das atividades 
descritas, outra era exercida na zona onde está localizada a CSN, e 
consistente em organizações tipo militar, como o chamado "Grupo dos 
Onze", com intuito de criar verdadeiros exércitos paralelos, o que ressalta, 
não só do mapa de fls. 14 do 8Q volume, já referido, como dos 
depoimentos tomados e constantes da lista de fls. 173, também do 8- 
volume, e encaminhados por cópia ao BIB, onde seriam juntos ao 
respectivo IPM; VI- Nessa organização do chamado "Grupo dos Onze" 
tomaram parte vários elementos da CSN, e por isso mesmo incluídos na 
presente denúncia; VII- Passa, pois o M.P. a enumerar os vários 
denunciantes, com o respectivo enquadramento penal, separados, 
inclusive os cabeças dos demais participantes; VIII- Incursos no art. 25 n5 III 
e art. 24 c/c 40, tudo da lei 1.802, de 05/01/1953"2: 

Todos os setenta e sete nomes abaixo listados tal como aparece no indiciamento 
do Ministério Público, inclusive com seus respectivos endereços, foram os 
trabalhadores da CSN demitidos pelo Golpe de 64: 

1- ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, casado. 50 anos, 
funcionário da CSN, residente na Rua 160, n5280, aptQ 22, em Volta 
Redonda; 
2- CARLOS CARBALLO PRIETO, espanhol, casado, 38 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 41, n5 92, em Volta Redonda; 
3- FERNANDO PARREIRA, brasileiro, casado, 30 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 3, n5 157, Retiro, em Volta Redonda; 
4- JOÃO ALVES DOS SANTOS LIMA NETO, brasileiro, casado, 41 anos, 
funcionário da CSN, residente na Av. Amaral Peixoto, n52, em Volta 
Redonda; 
5- JOSÉ BONIFÁCIO DE CASTRO, brasileiro, solteiro, 43 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 33, n592, em Volta Redonda; 
6- LUIZ FERREIRA BRUM, brasileiro, casado, 35 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua Mariana, n502, Retiro, em Volta Redonda; 
7- MARCELLO DE MENDONÇA PINTO, brasileiro, casado, 30 anos, 
Engenheiro da CSN, residente na Rua 40, n552, em Volta Redonda; 
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8- NESTOR LIMA, brasileiro, casado, 52 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 545, n557, Jardim Paraíba, em Volta Redonda; 
9- WALDYR FERNANDES DE MOURA, brasileiro, casado, 49 anos, Dentista, 
residente na Rua Arariboia n5211, São João, em Volta Redonda: 
10- FRANCISCO DE AGUIAR GUIMARAES, brasileiro, casado, 40 anos, 
funcionário da CSN, residente na Rua 230 n541, aptQ22, em Volta 
Redonda; 
11- FRANCISCO CHAGAS LOPES, brasileiro, casado, 40 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 209, n5861, casa 1 em Volta Redonda; 
12- GUILHERME CARLOS KOHLER, brasileiro, casado, 25 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 25-A n581, aptQ 608, em Volta Redonda; 
13- HÉLCIO TEIXEIRA, brasileiro, casado, 29 anos, Engenheiro da CSN, 
residente na Rua 25-A, n581, Vila, em Volta Redonda; 
14- JOACYR PATRIOTA, brasileiro, casado, 25 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua Marconi, n5682, em Volta Redonda; 
15- JOAQUIM MARTINS BASTOS, brasileiro, casado, 42 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 552, n5108, Jd. Paraíba, em Volta Redonda; 
16- JOSÉ EMÍLIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 42 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua General Rebelo, n515, Saudade, em Barra Mansa - RJ; 
17- JOSÉ LUÍS MANHÃES GESUALDI, brasileiro, casado, 30 anos, 
funcionário da CSN, residente na Rua Sávio Gama, n5362, em Volta 
Redonda; 
18- LUIZ BICCA DE ALENCASTRO, brasileiro, casado, 45 anos, funcionário da 
CSN, residente á rua48, n544, em Volta Redonda; 
19- NILSON COSTA, brasileiro, 28 anos, funcionário da CSN, residente na 
rua33 n565, St- Cecília, em Volta Redonda; 
20- PEDRO FLOY FRITSCH, brasileiro, casado, 49 anos, funcionário da CSN, 
residente na rua42, n556, St- Cecília, em Volta Redonda; 
21- WALMYR BARBOSA, brasileiro, casado, 39 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 17-B n5271, aptQll, em Volta Redonda; 
22- WILLY DO NASCIMENTO SALES, brasileiro, casado, 34 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 2 n554, Vila Mury, em Volta Redonda; 
23- ADALTO HELENO PEREIRA, brasileiro, casado, 38 anos, trabalhando na 
CSN, residente na Rua 4, n5370, Conforto, em Volta Redonda; 
24- ADY GIGANTE, brasileiro, casado, 45 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 412, n517, St- Cecília, em Volta Redonda; 
25- ARGENIL MENDES DE SÁ, brasileiro, casado, 42 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 551, n5 877, Nossa Senhora das Graças, em Volta 
Redonda; 
26- DEMERVAL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, 43 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 31, n525, em Volta Redonda; 
27- ESTANDISLAU TORRES, brasileiro, casado, 41 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 17-A, n5 266, Bella Vista, em Volta Redonda; 
28- EURIPEDES ESTRELA, brasileiro, 47 anos, funcionário da CSN, residente 
na Rua 21, n51119, em Volta Redonda; 
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29- FRANCISCO ARANHA VIRIATO, brasileiro, casado, 28 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua Machado de Assis, n5l, em Volta Redonda; 
30- GERALDO LEAL RIBEIRO, brasileiro, desquitado, advogado, residente na 
Rua Barão de Guapi, n5 128, em Barra Mansa - RJ; 
31- GERALDO MARCELO, brasileiro, casado, 45 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 53, n520, bairro 60, em Volta Redonda; 
32- GUSTAVO ALVES DE LIMA, brasileiro, casado, 45 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 249, n580, fundos, em Volta Redonda; 
33- HELIO GONÇALVES NEVES, brasileiro, viúvo, 33 anos, funcionário da 
CSN, residente na Av. Sávio Gama n52255, Retiro, em Volta Redonda; 
34- ISMAR ALVES RODRIGUES, brasileiro, casado, 48 anos, advogado da 
CSN, residente na Rua Henrique Dias, n526, aptQ 102, bairro Rocha na 
Guanabara; 
35- ISRAEL SANT'ANNA, brasileiro, desquitado, 48 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 2, n5305, em Volta Redonda; 
36- JOAQUIM ANTONIO SALES, brasileiro, casado, 50 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 50, n519, em Volta Redonda; 
37- JOÃO DOMINGOS, brasileiro, casado, 51 anos. Funcionário da CSN, 
residente na Rua 316, n525, bairro 60, em Volta Redonda; 
38- JOÃO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, 40 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 160, n5232, aptQ 31, em Volta Redonda; 
39- JOSÉ DE MOURA VILAS BOAS, brasileiro, casado, 34 anos, engenheiro 
da CSN, residente na Rua 159 n5164, Laranjal em Volta Redonda; 
40- JOSÉ FERREIRA ARAÚJO, brasileiro, casado, 41 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 221, n54, Conforto, em Volta Redonda; 
41- OTTO GIBSON CAMPOS DE CARVALHO, brasileiro, casado, 41 anos, 
funcionário da CSN, residente na Rua 545, n543, JD Paraíba, em Volta 
Redonda; 
42- ODAIR BENEDITO DE AQUINO E SILVA, brasileiro, casado, 37 anos, 
funcionário da CSN, residente na Rua 1, n514 em Volta Redonda; 
43- OTHON REIS FERNANDES, brasileiro, casado, 41 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 21, n548 - A, bairro Santa Cecília, em Volta 
Redonda; 
44- WALDYR AMARAL BEDÊ, brasileiro, casado, 26 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 230, n5109, aptQ 21, Volta Redonda; 
45- WANDIR DE CARVALHO, brasileiro, casado, 39 anos, funcionário CSN, 
residente na Rua 150, n559, em Volta Redonda; 
46- ADELINO PEREIRA PALMEIRA, brasileiro, desquitado, 45 anos, 
motorista da CSN, residente na Rua 552 n546, Jardim Paraíba, em Volta 
Redonda; 
47- ANAXIMANDRO RATTES, brasileiro, casado, comerciário, 34 anos, 
residente na Rua Oscar de Almeida Gama, em Volta Redonda; 
48- BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, funcionário da CSN, 
residente na Rua 539, bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta 
Redonda; 
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49- Cl D PEREIRA BUARQUE DE GUSMÃO, brasileiro, casado, 30 anos, 
engenheiro da CSN, residente na Rua 162, n545, em Volta Redonda; 
50- DARCY DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 32 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua Santa Terezinha, n5104, aptQ 2, em Niterói; 
51- DARLEY DE LACERDA ARNEIRO, brasileiro, casado, 30 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 245, n5 10, em Volta Redonda; 
52- DOMINGOS MAGALHAES, brasileiro, casado, 51 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 548, n5115, em Volta Redonda; 
53- ELY DA SILVA AGUIAR, brasileiro, casado, 36 anos, Agente da CSN, 
residente na Rua 39 N° 14, Conforto em Volta Redonda; 

54- FlDELIS PEREIRA CORTES, brasileiro, casado, 48 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 220 N° 75, em Volta Redonda; 

55- FLORIVALDO CIARELLI brasileiro, casado, 26 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua Toledo Piza N° 180-fundos, bairro São João em Volta 
Redonda; 

56- FRANCISCO CARVALHO DE CASTRO, brasileiro, casado, 31 anos, 
funcionário da CSN, residente no Grupo N° 203, casa 6, bairro 
Acampamento Central em Volta Redonda 

57- HJALMAR ASTÁCIO RIOS, nicaragüense, casado, 30 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 545 N° 645, em Volta Redonda; 

58- INALDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO, brasileiro, casado, 43 anos, 
funcionário da CSN, residente na Rua 233 N° 15, Conforto em Volta 
Redonda; 

59- IRACINDO DE MIRANDA, brasileiro, casado, 41 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 233 N° 18, Conforto em Volta Redonda; 

60- JOAQUIM FELIPE DE BARROS, brasileiro, casado, 44 anos, funcionário 
da CSN, residente na Rua 60 N° 583, bairro 60 em Volta Redonda; 

61- JOAQUIM LEOCÁDIO, brasileiro, casado, 42 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 62 N° 574, em Volta Redonda; 

62- JOÃO BATISTA DE ABREU, brasileiro, casado, 29 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 62 N° 219, bairro 60 em Volta Redonda; 

63- JOÃO CLÍMACO FILHO, brasileiro, casado, 38 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 205 N° 10, em Volta Redonda; 

64- JOÃO IGNÁCIO DA SILVA, brasileiro, casado, 44 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 166 N° 45, apt. 21, bairro Sta. Cecília, em Volta 
Redonda; 

65- JORGE FERNANDES, brasileiro, casado, 31 anos, funcionário da CSN, 
residente na Av. Bitis, lote 15, Retiro, em Volta Redonda; 
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66- JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, brasileiro, casado, 49 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 56 N° 1, em Volta Redonda; 

67- JOSÉ GARCIA DE SOUZA, brasileiro, casado, 37 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 551 N° 987, em Volta Redonda; 

68- JOSÉ MACHADO FEITOSA, brasileiro, casado, 42 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 239 N° 16, em Volta Redonda; 

69- LUIZ GONZAGA DA SILVA, brasileiro, casado, 36 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua São Paulo N° 164, Eucaliptal em Volta Redonda; 

70- MARINHO SANTIAGO, brasileiro, casado, 47 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 26 N° 40, em Volta Redonda; 

71- NELSON SILVA, brasileiro, casado, 47 anos, funcionário da CSN, 
residente na Rua 26, n540, em Volta Redonda; 

72- QUERUBINO DIAS LEÃO, brasileiro, casado, 37 anos, funcionário da 
CSN, residente na rua 41F, n5 134, Santa Cecília, em Volta Redonda; 

73- RUBEM PROTA, brasileiro, casado, 44 anos, funcionário CSN, residente 
na Rua 233, n5 11, em Volta Redonda; 

74- SEBASTIÃO VILELLA DE ANDRADE, brasileiro, casado, 25 anos, 
funcionário da CSN, residente na rua Cel. Macedo Soares, n5103, Retiro, 
em Volta Redonda; 

75- UBIRAJARA ALVES RAMOS, brasileiro, solteiro, 36 anos, funcionário da 
CSN, residente na Rua 33, n5106, em Volta Redonda; 

76- VICENTE FRANCISCO DE CARVALHO, brasileiro, casado, 48 anos, 
funcionário CSN, residente na Rua 245, n5ll, em Volta Redonda; 

77- WANILDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, 48 anos, Engenheiro da 
CSN, residente na Rua 4, n5 256, em Volta Redonda; 

Além dessas pessoas atingidas pela violação dos direitos humanos, por terem sido 

presas e demitidas da CSN, 120 operários militantes grevistas (citados anteriormente no 
relatório do Eng. Mauro Mariano para o Ten. Cel. Luís Salgado) foram demitidos da 
CSN no período de “caça às bruxas” resultado das investigações do IPM-CSN 1569/64. 

4.3) PERPETRADORES DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO IPM- 

CSN 1567/64: 

ENG. MAURO MARIANO DA SILVA - DIRETOR INDUSTRIAL DA CSN; 
ASSUMIU O CONTROLE DA EMPRESA A SERVIÇO DO GOLPE DE 64; 
COLOCOU EM PRÁTICA O PLANO GOLPISTA DE REPRESSÃO À GREVE; 
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INVESTIGOU OS DIRIGENTES E MILITANTES SINDICAIS ENVOLVIDOS COM 
A GREVE DE RESISTÊNCIA AO GOLPE NO DIA Io DE ABRIL DE 1964 NA CSN; 

GENERAL ENE GARCEZ - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 
DA CSN E RESPONSÁVEL PELAS PRISÕES DOS 77 DIRIGENTES E 

MILITANTES SINDICAIS METALÚRGICOS PELA POLÍCIA DA CSN QUE OS 
ENCAMINHOU PARA O Io BIB (BARRA MANSA) E PARA AMAN (RESENDE); 

TENENTE CORONEL LUCIANO SALGADO - RELATOR DO IPM-CSN 
1569/64; SUAS CONCLUSÕES DETERMINARAM AS PRISÕES DOS 77 

DIRIGENTES E MILITANTES SINDICAIS E A DEMISSÃO DE 120 ATIVISTAS 
DA CSN, ENTER ABRIL E JUNHO DE 1964; 

CAPITÃO HÉLIO REGUA BARCELOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO DO 
IPM-CSN 1569/64; 

CAPITÃO LUÍS MARCONDES MACHADO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 
DO IPM-CSN 1569/64; 

OBS: AGENTES INDIRETOS DA VIOLAÇÃO DOS DIREIROS HUMANOS NO 
IPM-CSN 1569/64, COMO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO DO IPM-CSN 
1569/64; 

CARLOS GONÇALVES GOMES; ANTONIO BASTOS DE MIRANDA; 
APARÍCIO DE MORAES; HEITOR LOPES CORRÊA; ARNALDO CORRÊA; 
JOSÉ ALVES; 
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