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IntRODUçãO
Escolhi escrever sobre os impactos da ditadura militar 

em Guarulhos para contribuir com a memória da cidade que 
nasci. a proximidade com São paulo é historicamente um 
problema para Guarulhos. os munícipes consomem o mate-
rial de mídia produzido para a Capital paulista. até as cam-
panhas eleitorais que passam pela tV são as de São paulo. 
ou seja, o guarulhense, muitas vezes, sabe o que ocorre no 
vizinho, mas desconhece o que existe dentro de casa. No 
caso da ditadura, a realidade é a mesma. Não existe obra 
específica sobre este tema, aliás, livros sobre a história de 
Guarulhos também são raros.

a ditadura militar promoveu grandes injustiças no país. 
Não saber o que ela teria feito na minha cidade era algo in-
cômodo. afinal, será que alguém morreu de forma injusta 
por decisões políticas? Houve resistência contra os milita-
res? Será que os guarulhenses apoiaram a deposição do pre-
sidente João Goulart em 1964? Várias dúvidas que guardava 
comigo, mas não tinha as respostas.

Durante uma aula no programa de Especialização em Jor-



nalismo político, na pontifícia universidade Católica (puC) 
de São paulo, em 2012, a professora Jô azevedo me sugeriu  
que pesquisasse algo sobre Guarulhos para contribuir acade-
micamente com minha cidade. Isso me animou. Me instigou. 
tratar de que tema? São tantos segmentos que poderiam ser 
retratados em uma cidade com 1,3 milhão de habitantes e a 
segunda economia do Estado. porém, a ditadura me impres-
sionou. Era o momento de descobrir de que forma a ditadura 
agiu em Guarulhos e o que fizeram os moradores desta cida-
de nos anos de chumbo.

Sem ter nenhum livro de referência deste tema na cida-
de, busquei obras que contassem um pouco a história do 
município. procurei materiais na Biblioteca Municipal, na Bi-
blioteca da Câmara, nos arquivos Históricos do Município e 
do Estado. Conversei com pessoas que atuaram contrários à 
ditadura – e alguns favoráveis. ouvi bastante. li muito. Re-
fleti. apurei. Escrevi. aí está o fruto de minha pesquisa. para 
mim não é apenas o meu trabalho de conclusão de curso de 
pós-graduação. Foi uma forma de agradecer à cidade que me 
criou pelos maravilhosos anos que vivi nela. Retribuir com 
conhecimento que, aos que tiverem, poderá ajudar a criar 
senso crítico e entender as mazelas de hoje sob um olhar 
atento aos problemas já vivenciados. 
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Capítulo 1

O  GOlpE
25 de agosto de 1961. o então presidente da República, 

Jânio Quadros, renuncia ao cargo, sai de Brasília e se refu-
gia na Base aérea de São paulo, em Cumbica, Guarulhos, na 
expectativa de o povo pedir sua volta triunfal ao poder. a 
escolha pelo território guarulhense é um acaso na história, já 
que o presidente quis ficar protegido no principal quartel da 
aeronáutica no estado de São paulo desde a década de 1940.

a rebelião popular não aconteceu. Jânio ficou sob a 
proteção dos militares por mais alguns dias e, sem apoio 
político, deixou a Base aérea. o presidente eleito com o 
bordão “Varre, varre, vassourinha”, que iria varrer os cor-
ruptos do país, ficou apenas sete meses na Granja do tor-
to. Ele conseguiu proibir o uso de biquínis nas praias e 
de maiôs em concursos de beleza. abandonou o cargo, se 
escondeu em Guarulhos e deu um passo importante para 
a tomada do país pelos militares três anos depois.

o cabo Edson Moreira da Silva foi obrigado a levar Jânio, 
de carro, até o comando da Base aérea. Silva presta conti-
nência ao renunciante chefe de Estado sem ter ciência que 



oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS14 o  GolPE

aquele dia entraria para história do país. “Foi comunicado 
que o presidente iria para Cumbica. Eu era o motorista de 
operações da época, então fui lá taxiar o avião”, relembrou.

o clima no mundo era de tensão. o liberalismo norte-
-americano e o socialismo soviético estavam em crise e em 
ampla disputa por apoiadores nos demais países. Em 1962, 
a situação piorou com a crise dos mísseis, quando a união 
Soviética recuou na tentativa de instalar ogivas nucleares em 
Cuba, algo que poderia provocar a terceira Guerra Mundial.

as influências norte-americana e soviética também es-
tavam presentes no Brasil. Do lado dos empresários havia 
o desejo da livre-concorrência e qualquer iniciativa gover-
namental de interferência na sociedade era encarada como 
“ameaça comunista”. Já os trabalhadores eram submissos 
aos patrões, com baixos salários, infraestrutura precária no 
país, baixa escolaridade e com expectativa de vida de apenas 
48 anos. Inspirados pela Revolução Russa de 1917, eles viam 
na união Soviética um modelo adequado de nação e passa-
ram a atuar de forma mais organizada pelos sindicatos.

o quadro nacional se repetia em Guarulhos com parti-
cularidades. a cidade que atualmente é a segunda maior 
economia paulista - atrás somente da capital - possuía ape-
nas 101 mil habitantes – hoje tem 1,3 milhão. o município 
começava a se desenvolver com a vinda de novas fábricas, 
que geraram empregos e trouxeram migração de famílias 
de São paulo para Guarulhos. o território, entretanto, já 
tinha seus “donos”. proprietários de terra e comerciantes 
formavam a aristocracia, comandavam a política e queriam 
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distanciamento das demandas sindicais.

Diálogo entre a alta classe guarulhense e o sindicalismo? 
Nenhum. Cada qual defendia seus interesses e acompanhava 
atentamente os desdobramentos do cenário nacional pola-
rizado entre os adeptos de João Goulart, vice de Jânio, que 
conseguiu a muito custo assumir a presidência - era tido 
como comunista -, e os adversários de Jango, capitaneados 
pelos governadores de São paulo, ademar de Barros, e do 
Rio de Janeiro, Carlos lacerda, que defendiam a abertura do 
país ao capital estrangeiro.

Jango era um latifundiário. Não tinha nada de comunis-
ta, mas era tido como ameaça por conclamar “reformas de 
base”. ou seja, prometer melhorias aos vários aspectos so-
ciais do Brasil. a mais “comunista” de todas as reformas se-
ria a agrária que nada mais era do que expropriar um quilô-
metro de cada lado das rodovias federais para o cultivo de 
pequenos agricultores. para os Estados unidos, empresaria-
do e parte dos militares, esse tipo de política representava 
uma possível e perigosa aproximação com os soviéticos que 
poderia levar o Brasil ao socialismo.

antes do golpe de 1964, Guarulhos contava com seis sin-
dicatos: Condutores de Veículos, Construção Civil, Quími-
cos, Metalúrgicos, têxteis e Comerciários. apesar da falta de 
diálogo com a classe política, os trabalhadores começaram 
a incomodar. a primeira greve no município foi motivada 
justamente pelo Sindicato da Construção Civil, em 1963, pe-
los trabalhadores que atuavam na construção da fábrica da 
pfizer, próximo ao parque Cecap. o movimento sindical ga-



nhava força pelo país, tanto que em São paulo teve a famosa 
greve dos 700 mil, em outubro de 1963.

O cOmíciO

o jovem Edmilson Felipe Nery, aos 19 anos, membro do 
partido Comunista desde João pessoa (pB), chega à Estação 
Brás de trem na gelada noite de 12 de março de 1964. Ele in-
tegra um grupo de 15 filiados ao Sindicato dos Metalúrgicos 
de Guarulhos, que se une com sindicalistas de outros luga-
res que lotam todos os vagões. o destino: Central do Brasil, 
no Rio de Janeiro.

após uma viagem de cerca de oito horas, os sindicalistas 
chegam à estação, que está repleta de trabalhadores. a esti-
mativa é que 150 mil participaram do principal ato político 
do presidente João Goulart, que assinou decretos de implan-
tação das reformas de base. Era a esperança de um grupo 
que acreditava na modernização do Brasil, sob os olhares 
atentos e desconfiados do empresariado nacional.

Nery lembra que havia divisão entre os trabalhadores, 
porque parte preferia João Goulart, que era mais modera-
do, enquanto outros tinham preferência pelo ex-governador 
do Rio Grande do Sul, leonel Brizola, que também estava 
no ato, e ganhou respeito na esquerda por ter encampado 
refinarias de petróleo. “levamos muita gente de Guarulhos. 
Voltamos só pela manhã, depois de passar mais uma noite 
no trem”, contou. 
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a movimentação de Jango ganhava muitas críticas, princi-
palmente dos meios de comunicação ligados ao empresaria-
do. Em Guarulhos só havia dois jornais: Gazeta de Guarulhos 
e Diário de Guarulhos1, que tratavam mais dos bastidores 
locais, mas deixavam espaços para críticas contra a política 
nacional em curso.

para “dar o troco”, a chamada direita organizou a famosa 
Marcha da Família com Deus pela liberdade, com apoio da 
Igreja Católica, em 19 de março, festa de São José operário. 
Cerca de meio milhão de pessoas foram às ruas em São pau-
lo pedir a saída de Jango, o fim da ameaça comunista e a 
preservação dos bons costumes e dos valores cristãos, como 
a família. o apoio da Igreja ocorre porque, na avaliação da 
cúpula da instituição, o comunismo pregado por Karl Marx 
defende o ateísmo, por isso, a Igreja se posicionou contra 
esse tipo de política, o que ecoou no Brasil naquele ano.

outro jovem, antonio Gonçalves, também era metalúrgi-
co e ligado ao recém-criado sindicato e à Juventude operária 
Católica (JoC). Guarulhos era vinculada a Diocese de Mogi 
das Cruzes e o movimento se mantinha ativo nas paróquias 
da cidade com apoio de padres de outros municípios. Gon-
çalves participava na paróquia São pedro, na Vila Galvão, e 
as reuniões aconteciam em Embu-Guaçu. Era o começo nas 
comunidades eclesiais de base (CEB). 

o metalúrgico foi chamado para participar da Marcha da 
__________________
1 o primeiro Diário de Guarulhos era controlado pelo ex-vereador José ribamar Matos da 
Silva e durou até 1994. o nome foi reutilizado no século XXI para substituir o jornal olho 
Vivo, quando o mesmo foi vendido. 
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Família, mas disse ter sido enganado. “Juntou todo mundo 
da igreja. o objetivo era apoiar as manifestações populares. 
Não imaginei que seria manipulado. a maioria não percebeu 
que iria resultar no que resultou.”

A virAdA de mesA

Jango caiu. Ciente do avanço das tropas militares, o pre-
sidente João Goulart deixa o palácio laranjeiras, no Rio de 
Janeiro, em 31 de março de 1964. os norte-americanos que-
rem a queda de Jango e a operação Brother Sam2 está a todo 
vapor. a Marinha dos Estados unidos vai até as imediações 
de Santos, no litoral paulista, com seis destroyers, um porta-
-aviões, um porta-helicópteros e quatro petroleiros. a ideia 
é ajudar os golpistas, caso ocorra uma guerra civil no Brasil.

Sem boas perspectivas no Rio, Jango vai para Brasília em 1º 
de abril, onde também não encontra apoio. Ele deixa a Granja 
do torto em um avião da Força aérea Brasileira (FaB) rumo ao 
Rio Grande do Sul. No dia seguinte foge para o uruguai. 

o presidente do Senado, auro de Moura andrade, convoca 
sessão extraordinária e declara vacante a presidência após a 
saída de João Goulart da Granja do torto. o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini, assume o palácio 
do planalto. Em 11 de abril, o general Humberto de alencar 
Castello Branco é indicado à presidência da República pelo 
Congresso Nacional.
__________________
2 operação Brother Sam é realizada pelos Estados unidos para apoiar o golpe militar no Brasil. 
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a movimentação pelo país conta com particularidades em 
Guarulhos. Claramente, a cidade, dividida em dois blocos, 
reproduz o cenário nacional. a classe política se reúne em 
sessão extraordinária às pressas na Câmara Municipal para 
fazer uma vigília cívica pró-golpe a fim de mostrar a fideli-
dade dos políticos locais ao governador ademar de Barros 
- e evitar deposições. Na prática, a medida visava deixar o 
legislativo aberto permanentemente para mostrar apoio aos 
militares até a conclusão do golpe. 

participam do início da vigília cívica em 1º de abril de 
1964, às 17h:

Mário antonelli, prefeito de Guarulhos
antunes Filho, vice-prefeito
João Ranali, chefe de gabinete do prefeito
José Ribamar Matos da Silva, presidente da Câmara
Carlos Bastos aranha, secretário da Câmara
aparecido Dias Cassiano, vereador
antônio Darci pannochia, vereador
Nabais Moreno, vereador
antônio petito, vereador
Carlos aranha, vereador
Casal de Rey, vereador, 
Elísio de oliveira, vereador
Maurício de oliveira, vereador
Moacir Mesquita, vereador
Rinaldi Barbosa, vereador
alfredo Nader, vereador
Gasparino José Romão, vereador
Dárcio Sacchi, vereador
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Moises Zeraibe, vereador
Moriô Sakamoto, vereador
oswaldo Celeste, vereador
Geraldo penteado de Queiroz, vigário da Catedral de Gua-

rulhos

Ribamar Matos informa que a sessão especial foi convo-
cada para “deixar clara e marcada a posição da Casa”. a as-
sembleia legislativa de São paulo também tinha entrado em 
estado de sessão permanente para “preservação da Consti-
tuição e do regime democrático”.  o clima é de tensão, tanto 
que o presidente do legislativo municipal solicita que todos 
os vereadores deixem seus telefones e endereços para serem 
informados de qualquer emergência. ainda havia temor de 
guerra civil e de que João Goulart tentasse reagir. 

os discursos dos vereadores exaltavam as Forças arma-
das, a democracia e a legalidade. teve até poesias anticomu-
nistas declamadas pelos vereadores Gasparino José Romão, 
Moacir Mesquita e Ribamar Matos. “Vizinha-se o Brasil no 
escurecer da noite/Que leva a liberdade aos pés de lucífer/
pois que é chegado o fim. Que salve quem puder,/que o ca-
pataz vermelho já aponta o seu açoite”, disse Romão. 

o discurso mais duro foi do prefeito Mário antonelli que 
pedia a perseguição dos comunistas e (indiretamente dos) 
sindicalistas. “Há falsos democratas entre nós, que precisam 
ser apontados, que precisam ser afastados do nosso meio. 
Não podemos mais permitir a ação livre daqueles que vivem 
constantemente provocando agitações, badernas e levando o 
país para um caos vertiginoso”, disse, na ocasião.
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Naquele dia, após três horas, os vereadores aprovaram re-
querimento para informar o governador de São paulo, ade-
mar de Barros, e o presidente da assembleia legislativa, Ciro 
albuquerque, que a Câmara de Guarulhos estava em vigília 
permanente “em solidariedade às mesmas [instituições], na 
defesa dos princípios democráticos e cristãos”, colocando 
também os integrantes da Casa à disposição do governador.

a sessão foi suspensa após a aprovação do requerimento e 
os vereadores fizeram plantões. os trabalhos foram retomados 
apenas em 4 de abril, às 10h, quando o golpe já estava consoli-
dado e não havia mais temor de guerra civil, nem de reação de 
Jango. o fim da vigília cívica foi mais concorrido, com a parti-
cipação de outras autoridades que estava ausentes no início3.

Ribamar Matos retomou os trabalhos da vigília-cívica para 
“anunciar uma vitória retumbante das forças do bem sobre 
o mal”. Houve discursos semelhantes aos do primeiro dia, 
com destaque ao do vereador Maurício de oliveira que admi-
tiu que as reformas prometidas por Jango eram necessárias, 
mas tinham sido propostas de forma equivocada. Gasparino 
José Romão utilizou versos de Gonçalves Dias para enaltecer 

__________________
3 Participaram do fim da vigília cívica, além dos vereadores, as seguintes autoridades: Má-
rio Antonelli, prefeito de Guarulhos; Alfredo Nader, secretário da Câmara; ribamar Matos, 
presidente da Câmara; Paschoal Manteca, delegado de polícia; Padre Geraldo Penteado 
de Queiroz, vigário da Catedral; Irineu de Castro Andrade, coletor federal; Ary Carvalho, 
coletor estadual; André Cano Garcia, diretor do Instituto Educacional Padre Bento Dias Pa-
checo; Nahin Hassan rachi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Guarulhos
Faustino Camilo ramalho, suplente de vereador; Aldo Augusto Nunes, diretor do Instituto 
de Ensino Monteiro lobato; Gregório rodrigues Dias, diretor da Gazeta de Guarulhos; 
Júlio Augusto Soave, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos
José Nascimento dos Santos, diretor da Empresa de Ônibus Guarulhos; José Braz romão, 
advogado; José Milbas de Queiroz, advogado; Newton Piva, advogado
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a vitória das Forças armadas contra os comunistas.

Mário antonelli voltou a fazer o discurso mais duro no 
encerramento da sessão permanente e pregou a caça ao su-
posto Grupo dos onze que atuava em Guarulhos. Ele acredi-
tava que havia munícipes que estariam à espera de ordens 
de Brizola para uma rebelião que precisariam ser denuncia-
dos. o ex-governador do Rio Grande do Sul, leonel Brizo-
la, comandou a Frente de Mobilização popular (FMp) para 
defender as reformas de base propostas por João Goulart 
e capitaneava apoio em grupos chamados de onze Compa-
nheiros, também conhecidos como Comandos Nacionalistas, 
para fazer pressões políticas em prol das reformas. Brizola 
conseguiu adquirir a Rádio Mairink Veiga, do Rio de Janeiro, 
para difundir essas ideias. Na opinião de antonelli, a cidade 
também aglutinava seguidores de Brizola.

“Senhor presidente e senhores vereadores, assumam a 
responsabilidade de, juntos, apontarmos às autoridades 
aqueles que, aqui dentro, formam nos Grupos dos onze. 
Dentro de mais algumas horas terei os nomes de todos eles. 
Não terei dúvida em apontá-los à opinião pública de Gua-
rulhos e às autoridades que, no momento, respondem pelo 
progresso da pátria”, disse o prefeito. 

Não há registros de que antonelli tenha realmente indica-
do quais seriam os Grupos dos onze no município. a suspei-
ta é que tenham sido os sindicalistas depostos e integrantes 
do partido Comunista Brasileiro que podem ter ido prestar 
depoimento na Base aérea de São paulo, em Cumbica. Isso 
dificilmente será esclarecido já que os documentos de entra-
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da e saída de pessoas na década de 1960 em áreas da aero-
náutica foram todos incinerados.

cAçA às brUxAs

o golpe militar também trouxe grande mudança aos sindi-
catos que estavam com grande efervescência política. Em Gua-
rulhos, o dia 1º de abril amanheceu com tanques do Exército 
na Rodovia presidente Dutra, principal ligação com a capital 
paulista. No dia seguinte, os militares foram aos sindicatos e 
depuseram as respectivas diretorias. para enfraquecer os tra-
balhadores, o novo regime indicou lideranças que lhes fossem 
fiéis, ou seja, longe das ideias reformistas de João Goulart ou 
do Grupo dos onze, a ser cassado por antonelli.

No Sindicato dos Metalúrgicos, o presidente José Mathias 
entregou os documentos aos militares e saiu. 

Em entrevista ao jornal Repórter de Guarulhos, em maio 
de 1979, ele deu detalhes da intervenção. “No dia 2 de abril 
o Dops [Departamento de ordem política e Social] chegou. Eu 
estava lá. Eles me comunicaram que estava decretada a inter-
venção e que eu não podia sair do sindicato até a chegada do 
interventor. ainda de manhã chegou o interventor nomeado 
pelos militares. o Joaquim já entrou para quebrar. Bateu um 
memorando às 10h da manhã pelo qual eu, destituído da di-
retoria, teria que me apresentar ao meio-dia na Borlem4 para 
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voltar a trabalhar, sob pena de perda da minha remuneração. 
o Joaquim nomeou uma peritagem nas finanças do sindicato, 
mas não acharam nada de errado. ao contrário, os peritos 
concluíram que o sindicato estava devendo o salário dos di-
retores e funcionários. Nós mantínhamos sempre a contabili-
dade de acordo com as exigências do Ministério. o que exigia 
inclusive que tirássemos de nosso bolso gastos que deveriam 
ser do sindicato, como despesas com viagens em que íamos 
representar o sindicato em pactos sindicais, em manifesta-
ções como o comício de 13 de março no Rio [sic] pelas refor-
mas de base. o Joaquim andrade ficou aqui tempo suficiente 
para formalizar outra diretoria do sindicato. Não houve nem 
condições de sair uma oposição, pois os antigos diretores ou 
eram constantemente perturbados pela polícia ou tiveram até 
que sair de Guarulhos, e os companheiros mais atuantes das 
fábricas foram mandados embora”.

Joaquim dos Santos andrade, o Joaquinzão, foi nomeado 
presidente-interventor pelos militares e ficou por um ano no 
comando do sindicato. Ele era da oposição metalúrgica pau-
listana. Depois da experiência em Guarulhos foi nomeado 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São paulo. ape-
sar de ter saído do município guarulhense em 1965, Joaquin-
zão teve grande influência nos anos seguintes. o próprio Ed-
milson Felipe Nery, que na década de 1970 virou presidente 
do sindicato, admitiu ter ligação com Joaquinzão. “Éramos 
amigos. Nos conhecemos no sindicato. Ele [Joaquinzão] era 
um líder de sessão. Vim para negociar para não prender ne-
nhum dos companheiros. Ninguém foi para cadeira e ajuda-
mos ele [Joaquinzão] a manter o comando.”
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Segundo antonio Gonçalves, que ocupou vários cargos 
em diretorias do sindicato nos anos seguintes, Mathias foi 
interrogado antes de deixar o sindicato, além de ver confis-
cado todos os documentos. “alguns correram do que pode-
ria acontecer, mas o Mathias entregou a chave da sede do 
sindicato para o interventor. Ele não ofereceu resistência 
porque seria loucura. Seria sangue derramado”, avaliou.

PrisãO nA bAse AéreA

o cabo Edson Moreira, que conduziu o ex-presidente Jânio 
Quadros em 1961, também guarda uma história do complô 
sofrido por Jango. Ele foi preso em 31 de março de 1964, às 
vésperas do golpe militar, por dirigir um ônibus com solda-
dos e estacionar em um pátio na Base aérea, o que, naquele 
dia, estava proibido. o cabo estava há 30 dias de férias e não 
foi informado da restrição. Ficou detido apenas por algumas 
horas e liberado após pedir desculpas ao tenente. 

No dia seguinte, veio o golpe militar. João Goulart não era 
mais presidente. as tropas do Exército, Marinha e aeronáu-
tica estavam de prontidão e nas ruas. o cabo estava na gara-
gem com uns 10 soldados e disse que não concordava com 
a chamada “revolução”. Dois dias depois, foi preso e levado 
para a Base aérea de Santos, onde permaneceu por 50 dias. 
Ele lembrou que vários militares que serviam em Guarulhos 
foram presos, mas não teve mais contato com eles. “Falei 
que estava errada [a revolução]. No futuro vocês [soldados] 
se cuidem que vão passar fome. Dois dias depois estava pre-

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS o  GolPE 25



so como comunista só porque falei isso.”

Edson Moreira disse que nunca se envolveu com política, 
apesar de gostar de ver os movimentos pelo mundo. Ele con-
tou que ficou preso junto com cerca de 300 pessoas, entre 
integrantes da aeronáutica e alunos de engenharia do Ins-
tituto de tecnológica da aeronáutica (Ita), de São José dos 
Campos, todos acusados de serem comunistas. “Nos primei-
ros dias me puseram num paredão e me filmaram de frente 
e de costas como se eu fosse um assassino”, desabafou. 

Enquanto esteve preso, o cabo não pode falar com seus 
familiares que moravam em presidente prudente. Ele não foi 
torturado e, depois de liberto, pôde retomar o posto na Base 
aérea de Guarulhos. Entretanto, após este episódio, passou a 
ser mal visto pelos colegas e superiores. Nunca soube quem 
foi seu delator, mas garantiu não se importar com isso. “Esse 
que me delatou não sei quem é. Que tenha sido feliz.”

Edson Moreira sonhava seguir carreira na aeronáutica, 
mas teve que abandonar a vida militar em 1967 após a ins-
tituição do limite de oito anos de serviço para cabos. por 
causa da suspeita de ser comunista não conseguiu novas 
condecorações. antes disso, passou por outra tragédia en-
volvendo o golpe militar. Ele era cunhado de Isídio Cabral 
de Jesus, presidente do Sindicato dos Condutores de Guaru-
lhos, primeira entidade sindical da cidade, fundada em 1958. 
Enquanto dirigia ao lado de um suboficial, Edson Moreira foi 
avisado da morte do cunhado. Ele foi até a sede do sindica-
to, entrou na sala do presidente e o viu caído, morto, com 
um tiro no lado esquerdo da cabeça. Membros da diretoria 
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disseram que Isídio gostava de brincar com armas, hábito 
desconhecido pelos familiares. a polícia considerou o caso 
como suicídio, algo que a família desconfia não ser verdade. 
o ex-cabo conta que o cunhado era amigo de um comandan-
te da aeronáutica (ele não quis dizer o nome) que, quando 
soube da morte, teria dito: “Morreu o comuna”.

o ex-cabo disse que o sindicalista tinha aparentemente 
boas relações com os militares e com os poderes constitu-
ídos. “o Isídio simplesmente pegou algumas propagandas 
de sindicatos negativas e deu um fim nelas e ficou na dele”, 
explicou Edson Moreira. o caso foi ouvido pela Comissão 
da Verdade de Guarulhos, em 2013, que também não en-
controu elementos suficientes para definir o motivo da 
morte do sindicalista.

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS o  GolPE 27



Helenira Rezende 



Capítulo 2

MORtOS E
DESApARECIDOS

A GUerreirA dO ArAGUAiA

a Guerrilha do araguaia foi o principal foco de resistência 
durante a ditadura militar. após as intervenções nos sindi-
catos, os operários não fizeram mais as constantes manifes-
tações mobilizadas na gestão Jango. a classe estudantil foi 
a única que se levantou para tentar enfrentar os militares. 
Castello Branco, ao assumir o comando do país, prometeu 
devolver o poder aos civis depois de dois anos. Mas não foi 
isso que aconteceu.

Em 1965 os partidos políticos foram extintos, restando 
apenas a aliança Renovadora Nacional (arena), que mantinha 
os interesses dos militares, e o Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB), que era o partido de oposição. No ano seguinte, 
as eleições foram suspensas e vários deputados federais, cas-
sados. o Congresso Nacional ficou fechado por um mês.

Em 1967, o marechal Costa e Silva assumiu a presidência 
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e, no ano seguinte, decretou o ato Institucional 5 (aI 5), que, 
na prática, retirou os direitos civis. Qualquer um podia ser 
detido para averiguação, mesmo que não tivesse cometido 
nenhum crime. a linha dura do regime dificultou a organiza-
ção dos comunistas, que eram contrários ao golpe.

uma estudante morena, bonita e inteligente se destacou 
neste contexto: Helenira Rezenda de Souza Nazareth. Nas-
cida em Cerqueira Cesar, no interior de São paulo, tinha 20 
anos quando os militares deflagraram o golpe com apoio do 
empresariado. 

Filha do primeiro médico negro de assis, Helenira sonha-
va em ser crítica de arte. Desde cedo mostrou opinião forte, 
tanto que foi responsável pela distribuição do jornal A Clas-
se Operária, em Santos. Era presidente do grêmio estudantil 
do colégio e concedia entrevistas à Rádio Difusora de Assis.

a jovem ingressou no curso de letras da Faculdade de 
Filosofia, letras e Ciências Humanas da universidade de São 
paulo (uSp). para conseguir dinheiro, dava aulas na rede es-
tadual de ensino em Guarulhos e São paulo. Em território 
guarulhense, lecionava português e gostava de preparar pe-
ças teatrais para incentivar os alunos a terem visão crítica do 
mundo. Seu principal objetivo era fazer os estudantes per-
ceberem que viviam sob um regime ditatorial, sem as liber-
dades civis. atitude considerada subversiva pelos militares.

antes de lecionar em Guarulhos, Helenira se aproximou 
do pC do B, que, diante do contexto desfavorável, defendia 
a luta armada no campo para tentar uma revolução no país, 
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nos mesmos moldes feitos por Fidel Castro e Che Guevara 
em Cuba, em 1959.

Helenira foi uma das organizadoras do Congresso da união 
Nacional dos Estudantes (uNE), em Ibiúna, no interior de São 
paulo. o evento foi interrompido pela polícia em 12 de outubro 
de 1968, que prendeu 693 estudantes. Ela ficou um dia no pre-
sídio tiradentes, foi transferida para o Dops e interrogada pelo 
delegado Sérgio paranhos Fleury que a chamou de “vaca comu-
nista”, torturou-a e a ameaçou de morte. a jovem permaneceu 
na penitenciária de Mulheres do Carandiru até ser solta em 12 
de dezembro, um dia antes da promulgação do aI 5. 

após a prisão, Helenira não pôde retornar para as aulas 
em Guarulhos. Daí decidiu ir para Guerrilha do araguaia. 
passou a ser chamada de “Fátima”. Foi personagem de re-
portagem de osmar luís, único jornalista que recebeu au-
torização do Comando das Forças Guerrilheiras para entrar 
no território. o texto foi publicado em 1973 por um jornal 
francês, um ano depois da morte da professora.

“Helenira - Muitos foram assassinados e não podemos 
esquecê-los. outros estão na prisão ou no exílio. São nume-
rosos os que mantêm, em diversas frentes de luta, o mesmo 
ardor daquele tempo. Não é verdade?

osmar luis - Como você se tornou guerrilheira?

Helenira - Bem, parece que a ditadura não me adora e eu 
lhe retribuo esse sentimento. Eu também não a adoro. Con-
tinuar nas cidades era para mim impossível. Eu não poderia 



e não queria largar tudo e me preocupar somente com a mi-
nha modesta vida. Então, a única saída foi vir para cá. Esse 
regime que ensanguenta o Brasil precisa ser derrubado. Isso 
é o que está na cabeça e no coração de milhões de jovens. 
Isso é o que se passa dentro de mim, também... Quem persis-
te na luta acaba triunfando.”

a jovem estava no Destacamento a, sob o comando do 
operário italiano líbero Giancarlo Castiglia, na região de Fa-
veira, próximo da Serra das andorinhas. a guerrilha contou 
com 69 militantes do pC do B e 30 camponeses contra 5 mil 
militares, e durou de 1968 a 1975.

a coragem de Helenira a manteve viva até 29 de setembro 
de 1972, quando foi capturada, torturada e morta. apesar da 
ação que a matou constar no Relatório da Manobra araguaia, 
de 30 de outubro de 1972, o corpo de Helenira nunca foi 
encontrado. após quatro décadas, a família ainda tenta des-
cobrir o paradeiro dos restos mortais da jovem que sonhava 
em ser crítica de arte.

Ângelo arroyo, um dirigente do pC do B, descreveu a mor-
te de Helenira da seguinte forma:

“No dia 29 de setembro, houve um choque do qual resul-
tou a morte de Helenira Resende. Ela, juntamente com outro 
companheiro, estava de guarda num ponto alto da mata para 
permitir a passagem, sem surpresas, de grupos do destaca-
mento. Nessa ocasião, pela estrada, vinham tropas. Como 
estas achassem a passagem perigosa, enviaram “batedores” 
para explorar a margem da estrada, precisamente onde se 
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encontrava Helenira e o outro companheiro. Este quando viu 
os soldados, acionou a metralhadora, que não funcionou. Ele 
correu e Helenira não se deu conta do que estava suceden-
do. Quando viu, os soldados já estavam diante dela. Helenira 
atirou com uma espingarda 16. Matou um. o outro soldado 
deu uma rajada de metralhadora que a atingiu. Ferida, sacou 
o revólver e atirou no soldado, que deve ter sido atingido. Foi 
presa e torturada até a morte. Elementos da massa dizem que 
seu corpo foi enterrado no local chamado oito Barracas.”

um morador da região, José Moraes Silva, prestou o se-
guinte depoimento ao Ministério público Federal, em 2001: 

“teve conhecimento da morte da Fátima (Helenira Rezen-
de), guerrilheira, através do senhor Mamede, também guia 
do Exército e da região de São José; que o senhor Edite carre-
gou Fátima [nome como era chamada Helenira] na cangalha 
de um burro ainda viva, a qual teria dito ao senhor Edite que 
não fizesse aquilo com ela, pois ela o havia ajudado; que 
os soldados do Exército a enrolaram numa lona e posterior-
mente a levaram de helicóptero até o igarapé taurizinho, 
local em que ficava a base militar de oito Barracas; que o 
senhor Salomão ou absalão, marido de Dona luzia, morado-
ra de São Domingos do araguaia, contou ao declarante que 
passava todos os dias muito próximo do local onde a guerri-
lheira Fátima foi enterrada, que ficava entre duas árvores de 
Inajá, próximo ao igarapé taurizinho.”

Morta pelos militares e com o corpo escondido, Helenira 
entrou para história do país como uma das 43 pessoas ofi-
cialmente mortas ou desaparecidas políticas durante a dita-
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dura no Brasil - o número pode ser bem maior. a passagem 
dela em Guarulhos foi curta, onde tentou inspirar outros jo-
vens a sonharem por um país melhor. o curioso é que alguns 
livros citam que ela foi homenageada com o nome de uma 
rua em Guarulhos. Na verdade, a prefeitura e Câmara nunca 
fizeram isso. talvez os políticos locais nem saibam a histó-
ria dela na cidade.

exPlOsãO nA cOnsOlAçãO

os restos mortais de Ishiro Nagami estão enterrados no 
Cemitério São Judas tadeu, na Vila Hulda, em Guarulhos, 
desde 4 de setembro de 1969. a escolha do local foi porque 
os familiares de Nagami viviam no município naquele ano. 
Mas a atuação política dele foi centralizada em São paulo 
como militante da ação libertadora Nacional (alN), além 
de professor e tesoureiro do cursinho Equipe. Contrário ao 
regime militar, ele passou a viver na clandestinidade e era 
conhecido como Charles.

Nagami entrou na linha armada da alN. Em 20 de julho 
de 1969, ele participou do assalto ao Supermercado Gon-
çalves, no City pinheiros, em São paulo, onde ficou com o 
dinheiro, segundo depoimento de Gilberto luciano Beloque 
ao Dops, em 12 de junho de 1970. Beloque também disse ter 
participado da ação.

Nagami participou de assalto à empresa Instrumental 
Berse, em São paulo, em 29 de agosto de 1969, onde a alN 
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roubou 10 mil cruzeiros novos em aparelhos científicos, de 
acordo com documentos encontrados pela polícia paulista 
nas residências de antenor Meyer e José Wilson lessa Sab-
bag – ambos atuaram na alN.

Na manhã de 4 de setembro de 1969, Ishiro supostamen-
te levaria uma bomba no Volkswagen azul que dirigia junto 
com Sérgio Roberto Correa, quando o veículo explodiu, às 
5h45, na Rua da Consolação, na esquina com a Rua Maria 
antonia, no Centro de São paulo. Ele morreu na hora. as cau-
sas da explosão ainda são desconhecidas. Na época surgiram 
rumores que a dupla iria cometer um atentado no edifício da 
Nestlé, próximo dali. Curiosamente, a polícia encontrou logo 
depois da explosão o endereço do Nagami, na Rua Jaguaribe, 
em Santa Cecília, na capital paulista, onde foram presos os 
professores do cursinho Francisco Roberto Savioni e Suziko 
Seki, além de 50 cartuchos de dinamite e lista com nomes e 
endereços de militantes do movimento estudantil.

TOrTUrA nO dOPs

Na Rua Francisco antunes, na Vila augusta, olavo Han-
sen passou quatro anos de sua vida junto com outros três 
irmãos e os pais, Harald Hansen e Borborema Hansen. Ele 
estudava na Escola Capistrano de abreu, no Centro. o irmão 
Castelo Hansen, mais novo, lembra de ver olavo chegar da 
escola. Em 1949, a família se mudou para São Bernardo. Cas-
telo voltou a viver em Guarulhos 21 anos depois. Já olavo 
morreu pela ditadura militar.
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olavo ingressou na Escola politécnica da universidade de 
São paulo (uSp) e foi office-boy em várias empresas. traba-
lhou em bancas de jornal e montou uma escola de datilogra-
fia em Mauá, cidade que foi viver em 1954. o jovem começou 
a trabalhar na Massari S.a., uma fábrica de carrocerias, na 
Vila Maria, em São paulo, e se filiou ao Sindicato dos Me-
talúrgicos. Entusiasmado com o movimento sindical, olavo 
largou a universidade.

Em 7 de março de 1963, um ano antes do golpe, ele foi 
preso pela primeira vez por distribuir panfletos sobre a re-
volução cubana. No ano seguinte, em 1º de novembro, olavo 
fez apelo pela liberdade sindical em uma assembleia, apesar 
de o sindicato ter sofrido intervenção pelos militares, e foi 
preso novamente. Ele voltou à liberdade em 30 de março de 
1965 e continuou com atuação política, sendo dirigente do 
partido operário Revolucionário trotskista (poRt).

a terceira prisão foi fatal. No Dia do trabalho, em 1º de 
maio de 1970, olavo foi preso por distribuir panfletos na pra-
ça de esportes da Vila Maria Zélia, em São paulo. torturado 
no Dops por seis dias, e sem atendimento médico adequado 
nos dias seguintes, ele morreu em 9 de maio. após quatro 
dias a família foi informada que o jovem teria se suicidado. 

olavo teve intoxicação pelo inseticida paration, além de 
oito ferimentos e várias escoriações. Sem investigações sé-
rias no Brasil, a organização dos Estados americanos (oEa) 
considerou a morte de olavo como grave violação dos direi-
tos humanos. a família dele recebeu indenização do governo 
brasileiro pelo assassinato apenas em 1998.
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Castelo virou jornalista e poeta. adepto à esquerda, se 
reunia sempre com outros jornalistas e poetas nas sextas à 
noite no Greguinho, bar ao lado da Catedral Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, no centro de Guarulhos. Ele lembra 
que havia um encontro mensal na Biblioteca Monteiro loba-
to, também na região do Centro, a partir da década de 1980, 
para recitar poesias. “todo mundo era de esquerda. a moda 
era ser de esquerda.” Ciente das mazelas que o país viveu, 
e que afetaram sua família, ele encara a realidade brasileira 
com tristeza. “Não acho que vale a pena morrer por essa 
porcaria que está aí.”

a morte de olavo ganhou repercussão. Várias instituições 
enviaram telegramas aos jornais para pedir investigação ri-
gorosa dos fatos. Entre os que assinaram o documento es-
tavam os sindicatos dos Metalúrgicos, dos Químicos, e dos 
trabalhadores da alimentação. todos de Guarulhos.

O POrTeirO

Grenaldo de Jesus da Silva chegou a Guarulhos foragido. 
Marinheiro de 2ª classe, foi preso em 30 de setembro de 
1964, seis meses após o golpe militar, e expulso da corpo-
ração junto com outros 414 marinheiros por supostamen-
te apoiar o presidente deposto João Goulart. levou pena de 
cinco anos e dois meses de prisão.

ao chegar em Guarulhos, Grenaldo virou porteiro e vigi-
lante noturno na Camargo Correia, entre 1965 e 1970. Neste 
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período, se casou com Mônica Edmunda Messut, com quem 
teve o filho, Grenaldo da Silva Messut. o então porteiro não 
queria mais saber do passado. Vivia em paz em Guarulhos, 
sendo que não obteve êxito na tentativa de alavancar uma 
banca de jornal e um posto de gasolina. 

Em 1971 recebeu algumas cartas que indicavam que te-
riam descoberto o seu paradeiro. Com medo, fugiu de casa 
com a promessa de voltar para levar a família a um lugar se-
guro. Em 30 de maio de 1972, a grande surpresa: a imprensa 
nacional noticiou o sequestro de um avião da Varig no aero-
porto de Congonhas por um homem: Grenaldo.

o porteiro e ex-marinheiro ficou sozinho na cabine do 
avião com um mecânico, já que tinha orientado os passagei-
ros a descer e a tripulação fugiu. os agentes do Dops invadi-
ram o avião, mataram Grenaldo e disseram à imprensa que 
ele tinha se suicidado com um tiro na cabeça. Foi enterrado 
como indigente no Cemitério de perus.

a família nunca entendeu o que aconteceu. o filho de Gre-
naldo só soube da história após 30 anos. Em reportagem 
da revista Época, a repórter Eliane Brum relatou o drama de 
Grenaldo Messut na descoberta da verdade sobre o pai. o 
engenheiro, ex-sargento da aeronáutica e ex-controlador de 
tráfego aéreo de Congonhas, José Barazal alvarez, cuidou 
da comunicação com a tripulação do avião nas oito horas do 
sequestro, e disse a Messut: “Seu pai não era um bandido. 
Não machucou ninguém. Deixou todo mundo sair do avião e 
foi executado. Sabe o que era a granada que diziam que ele 
tinha? um carretel daqueles de pescaria, enrolado com fita 
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crepe. Na carta para você ele explicou que estava sendo per-
seguido, que não podia trabalhar por causa dos documentos 
e que cometia aquele ato de loucura para chegar ao uruguai 
e construir uma nova vida. Depois, mandaria buscar você e 
sua mãe”. 

a citada carta jamais chegou às mãos do professor. a 
mulher de Grenaldo teve um acidente vascular cerebral em 
1982 e morreu cinco anos depois.  “até então, eu tinha vi-
vido sem nada atrás de mim. Não sabia nem de onde vinha 
o meu nome. Foi preenchida uma enorme lacuna na minha 
vida. Ganhei uma identidade e uma história”, disse o filho do 
ex-marinheiro à jornalista.
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BASE AÉREA DE SãO pAUlO



Capítulo 3

A BASE DO MEDO
Fundada em 1945, a Base aérea de Cumbica, em Guaru-

lhos, exerceu grande influência sobre a vida do município. 
Nela eram feitos relatórios sobre as atividades políticas para 
órgãos do governo federal, Dops e operação Bandeirante5. 
apesar de a cidade ser carente de resistência pela ausência 
de movimentos estudantis, além de ter uma classe trabalha-
dora desarticulada pela intervenção nos sindicatos, era de-
sejo do regime militar que as coisas ficassem “em ordem”.

Em Guarulhos havia a figura influente dos inspetores de 
quarteirão, que faziam valer as leis no município na primei-
ra metade do século XX. Essa figura deixou de existir com a 
criação do Fórum de Guarulhos. Entretanto, o comando da 
Base aérea mantinha contatos políticos ou pessoas que pas-
savam informações em troca de alguns privilégios. 

o aposentado, caminhoneiro e ex-proprietário de olaria, 
Valadar Dhein, que exerce grande influência política bairro 
lavras, próximo ao Jardim São João, desde a década de 1970, 

__________________
5 operação Bandeirante foi um centro de investigações, coordenado pelo Exército, para 
combater às ações de esquerda no Brasil. 



admitiu ter contatos na Base aérea. Ele serviu na aeronáu-
tica nos anos de 1959 e 1960 e manteve amizades que lhe 
deram benefícios durante o regime. “tinha mais mordomia. 
Eu tinha o certificado militar. Sempre pedia algo. preciso dis-
so ou daquilo de vocês. Eu arrumei muita briga com político, 
com delegado.”

o comando da Base aérea intermediava conflitos que 
julgasse conveniente. Na prática, interferia na política local 
para não incomodar quem não devesse. Dhein relatou que a 
relação com a aeronáutica não era aberta e, em caso de de-
núncias graves, era necessário formalizar por escrito. “Che-
guei a assinar documento.”

Dhein gostava da gestão dos militares, que considerava 
mais segura e próspera para o país. Com os constantes escân-
dalos políticos da democracia, ele faz parte do grupo de bra-
sileiros que sente saudades daquele tempo. “Eu não meto pau 
na ditadura. Foi o período em que eu mais ganhei dinheiro. 
para quem trabalhava melhorou, mas para quem era contra o 
governo era uma merda. Se tinha o pessoal na esquina, a polí-
cia levava tudo e depois via quem era. Não tinha banditismo. 
Você andava na rua à vontade. Devo ter umas 40 passagens 
para porto alegre. Eu viajava sempre. Sobrava dinheiro.”

os olhares da Base aérea estavam atentos aos mínimos 
movimentos dos indivíduos, tanto que isso explica a prisão 
do professor laércio Barros dos Santos, 23 anos, que lecio-
nava no Colégio Claretiano, no Centro, em 1969, e ficou pre-
so por um ano. professor de religião, tentava levar os alunos 
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a criarem senso crítico. Entretanto, um dos estudantes do 
ginásio era o filho do comandante da Base. a história não 
ficou boa para laércio. 

Ex-seminarista, laércio conseguiu emprego no principal 
colégio de Guarulhos. os professores não arriscavam falar 
sobre a ditadura ou política, com receio do que pudesse 
acontecer, principalmente após o aI 5. laércio pediu aos 
alunos do primeiro ano do ginásio, o que hoje seria a sex-
ta série do Ensino Fundamental, que fizessem um trabalho 
sobre guerra. um dos estudantes era o garoto Sérgio tei-
xeira, filho do tenente coronel Gilberto teixeira, que ser-
via na Base. o menino tinha dúvidas sobre o trabalho e foi 
questionar o pai, que considerou estranho o tema para uma 
aula de religião. laércio estaria ajudando aqueles jovens a 
criarem senso crítico sobre o momento do país, o que não 
foi bem visto por Gilberto. o tenente denunciou o profes-
sor ao comandante da Base, luiz Maciel Junior.

Cinco alunos (isso mesmo, crianças) do Claretiano, entre o 
primeiro e terceiro ano do ginásio, prestaram depoimento aos 
investigadores e tiveram os cadernos de religião recolhidos. 
laércio não teria falado de religião em oito aulas. os livros 
utilizados por ele foram “o Diário de Dany”, “o Diário de ana 
Maria” e “o terceiro Mundo”. Relatório da aeronáutica apon-
ta que o professor falava dos problemas sociais e políticos, 
como o subdesenvolvimento, tendo até citado a guerra civil 
no Camboja como exemplo de luta contra as desigualdades 
sociais. o padre Roque Beraldi, diretor do Claretiano, foi acu-
sado de crime contra segurança nacional por supostamente 
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não ter demitido laércio e não ter fiscalizado suas aulas. 

laércio foi acusado de aliciar estudantes, formar grupos 
e levá-los para seu apartamento para doutriná-los no comu-
nismo chinês. José Benedito da Silva, olga Castillo Modesto, 
Edna Calil Daher e Darcy Camargo, que atuavam com laér-
cio, também tiveram as prisões decretadas, conforme cons-
ta no relatório do tenente-coronel aviador alfredo Bruno 
de abreu Menescal, datado de 13 de outubro de 1969. No 
entanto, os companheiros de laércio foram absolvidos pelo 
Superior tribunal Militar.

os relatórios da aeronáutica mostram que laércio seria 
subversivo por dar aulas para difusão do comunismo. Se-
gundo anotações de um dos alunos - que foram incluídas no 
processo judicial contra o professor - ele disse que o mundo 
subdesenvolvido é “dominado pela fome, pela doença, pela 
morte prematura, pela ignorância, pela promiscuidade, pela 
ausência de posse, pela guerra e pela revolta”. Há ainda com-
parações entre a expectativa de vida nos Estados unidos, pa-
íses europeus e o Brasil. um dos trabalhos solicitados pelo 
professor foi um texto sobre “a Guerra” (que se tratava da 2º 
Guerra Mundial) ou “Gandhi e luther King”. 

um dos fatos que mais chama atenção no caso de laércio 
é que crianças foram ouvidas na Base aérea para coleta de 
depoimentos para incriminá-lo - todos filhos de graduados 
da aeronáutica. o primeiro-tenente Brazilio Stkoheayel foi 
o encarregado de ouvir dois estudantes nos dias 11 e 12 de 
junho de 1969. Walter Coutinho e Silva, 12 anos, filho do 
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capitão Walter Coutinho e Silva, e de lucy Vera Ferreira e 
Silva - família que morava na Base aérea -, disse, segundo 
o termo de declarações, que as aulas de laércio eram cha-
tas por “depreciarem” o Brasil e que o professor falava em 
quase todas as aulas da Guerra do Vietnã.  José luiz Dias de 
oliveira Filho, 10 anos, filho do major-aviador José luiz Dias 
de oliveira e de Nélvia Dias de oliveira, contou que laércio 
disse que para haver justiça era necessária a igualdade entre 
os homens e que, muitas vezes, a guerra era um mecanismo 
necessário para se alcançar a paz. os irmãos Rubens Ma-
laguti Neto, 13 anos, e Regina Malaguti, 11 anos, filhos do 
major-aviador Rosalvo Malaguti e de Ruth Malaguti, afirma-
ram que o professor chamou o Brasil de “país de terceiro 
mundo”, enquanto Estados unidos e Rússia seriam desen-
volvidos, além de querer mostrar os piores aspectos da vida 
sócio-administrativa brasileira. 

laércio passou a ser monitorado pela aeronáutica apenas 
em maio daquele ano, quando o tenente-coronel aviador Gil-
berto José Weinberger teixeira foi abordado pelo filho Sér-
gio tangivo teixeira, 12 anos, sobre um trabalho de guerra 
da aula de religião. o tenente disse ter procurado o diretor 
do Claretiano, o padre Roque Vicente Beraldi, que prometeu 
demitir o ex-seminarista. o depoimento de Sérgio foi coleta-
do em 13 de junho. o jovem repetiu as “acusações” feitas pe-
los filhos de outros militares, com alguns acréscimos, como 
laércio exaltar as manifestações estudantis na argentina.

oito dias após o depoimento de Sérgio, o professor foi 
preso. o irmão dele, Roberto Rodrigues dos Santos, também 
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teve que prestar esclarecimentos na Base. Em 25 de junho, 
foi a vez do padre Beraldi “conversar” na Base. o sacerdote 
se disse enganado por laércio, que utilizava livros sem foco 
na religião, além dos ensinamentos dele causarem “revolta 
nas crianças”. 

No dia 2 de julho, foi a vez de laércio ficar de frente com 
o tenente-coronel aviador alfredo Bruno de abreu Menescal, 
e ser interrogado. o professor, que morava na Rua abolição, 
na Bela Vista, em São paulo, disse que frequentou o grupo 
de estudos sobre a encíclica do papa paulo VI “populorum 
progressio”, dedicada à cooperação dos povos de países sub-
desenvolvidos, na Folha de S. Paulo, em 1967, e que foi dou-
trinado nos movimentos universitários daquele ano. Ele con-
tou ao interrogador que costumava ouvir sermões de frades 
dominicanos que defendiam a renovação da Igreja Católica 
e que os grupos de universitários eram liderados por estu-
dantes da universidade de São paulo (uSp) e da pontifícia 
universidade Católica (puC), entre os quais, José Dirceu - que 
em 2012 foi condenado no processo do mensalão. laércio 
era muito ligado ao frei Chico, líder do Movimento da paz, 
de 1967, que fazia discursos sobre a renovação da Igreja, 
provavelmente inspirado no Concílio Ecumênico Vaticano II, 
e também abordava o socialismo.

o depoimento de laércio fez com que o diretor superin-
tendente da Folha de S. Paulo, Carlos Caldeira Filho, fos-
se também prestar esclarecimentos na Base. Isso porque o 
Movimento da paz, citado pelo professor, teve ampla cober-
tura pelo jornal. laércio voltou a ser interrogado, de forma 
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mais incisiva, no dia 15, também por abreu Menescal para 
explicar as razões da saída dele do Seminário de Campinas, 
junto com um grande grupo de ex-seminaristas. Ele expli-
cou que não havia mais compatibilidade entre as regras im-
postas pela Igreja e a vontade do grupo, que desejava uma 
religião mais “moderna” e que, apesar disso, participou de 
diversos grupos de estudos sobre cristianismo e política. 
laércio conheceu grandes nomes do país, como Helenira 
Rezende (citada no capítulo anterior), que organizava as 
manifestações estudantis, e os sociólogos Florestan Fer-
nandes e Fernando Henrique Cardoso (o mesmo que virou 
presidente do Brasil de 1995 a 2002), que lideraram protes-
tos em prol da reforma universitária. 

a prisão no Dops por causa de uma manifestação em 
agosto de 1968 fez com que laércio se afastasse dos movi-
mentos sociais. Ele foi acusado de integrar a ação popular, 
apesar de negar tal participação. a condenação de laércio 
pelo Conselho permanente de Justiça da aeronáutica veio 
em 2 de setembro de 1970 por “solidariedade a atos de pro-
paganda subversiva”.

Não é possível precisar quantas pessoas foram levadas à 
Base aérea para interrogatórios. Há documentos no acervo 
do arquivo Histórico do Estado de São paulo e no projeto 
Brasil Nunca Mais, do Ministério público Federal. Contudo, 
boa parte dos arquivos não foi preservada. o brigadeiro do 
ar Marcelo Kanitz Damasceno, chefe do Centro de Comunica-
ção Social da aeronáutica, informou à Comissão da Verdade 
da Câmara de Guarulhos que não dispõe da documentação 
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de entrada e saída de pessoas da Base aérea de Cumbica en-
tre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, período 
superior ao regime militar. De acordo com o brigadeiro, esse 
material é eliminado após um tempo estabelecido pelo Con-
selho Nacional de arquivos. a aeronáutica possui apenas a 
relação de controle de acesso dos anos de 2010 a 2014, que 
em nada interessaram à comissão.

apesar da fiscalização rigorosa da Base aérea em Gua-
rulhos, é bom esclarecer que o Exército também mantinha 
acompanhamento das atividades políticas locais, junto com o 
Dops. No acervo do arquivo Histórico do Estado de São paulo, 
onde estão guardados os arquivos do Dops, constam 235 mo-
nitoramentos, entre entidades, instituições e eventos. um dos 
casos com mais documentos preservados retrata a deposição 
do prefeito alfredo Nader (MDB), em 1970, cujo episódio será 
contado no próximo capítulo. os arquivos contêm relatórios 
da aeronáutica, Exército, Comissão Geral de Investigações 
(CGI) e Secretaria estadual de Segurança pública sobre as ati-
vidades de Nader e da classe política guarulhense.

Entre as centenas de monitorados em Guarulhos, esti-
veram: Sindicato dos Condutores Rodoviários; aeroporto 
Internacional; associação dos Engenheiros, arquitetos e 
agrônomos (asseag); Cadeia pública; 1º Congresso dos tra-
balhadores Metalúrgicos de Guarulhos; 1º Distrito policial 
(Dp); Faculdade de Direito; greve dos vigilantes de Guarulhos; 
pastoral Carcerária; plasmatic Indústria e Comércio; progres-
so e Desenvolvimento de Guarulhos (proguaru); Santa Casa 
de Misericórdia; Sindicato dos Carregadores e transportado-
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res de Bagagens; Sindicato dos Condutores de transportes 
urbanos; Sindicato dos Despachantes aduaneiros do Estado 
de São paulo; Casa de Cultura paulo pontes; prefeitura de 
Guarulhos; Sindicato dos trabalhadores da Construção; cor-
rupção no trânsito; assembleia da Faculdade de arquitetu-
ra e urbanismo da universidade de São paulo em 1979; as-
sociação Comercial e Industrial de Guarulhos; associação 
dos advogados de Guarulhos; associação dos Servidores 
Municipais; auto Escola treve; Câmara Municipal; comitê 
municipal do partido Comunista Brasileiro; Convergência 
Socialista; Empresa de Ônibus Guarulhos; Empresa Marmo-
aria; Escola Superiora de Educação Física e práticas Esporti-
vas; Faculdade de Filosofia, Ciências e letras de Guarulhos 
(Faficil); Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG); Sindica-
to dos Metalúrgicos; oposição Sindical; greve de estudan-
tes em 1977; greves metalúrgicas; Sindicato dos Químicos; 
pMDB; jornal “Repórter de Guarulhos”; Sindicato dos Em-
pregados do Comércio de Guarulhos; Sindicato dos traba-
lhadores da Indústria da alimentação; Sindicato dos traba-
lhadores das Indústrias têxteis e tecelagem de Guarulhos; 
Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias de artefatos 
de Borracha; Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias 
de Construção do Mobiliário; Sindicato dos trabalhadores 
nas Indústrias de Fiação e tecelagem; Sindicato dos traba-
lhadores de papel papelão e Cortiça; Sindicato dos traba-
lhadores nas Indústrias Metalúrgica Mecânica e de Material 
Elétrico; união operária e Yara turismo.
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Capítulo 4

A qUEDA DO pREfEItO
a maior demonstração do monitoramento da ditadura 

militar sobre a política guarulhense foi a deposição do pre-
feito alfredo Nader, conhecido como alfredinho, em 11 de 
junho de 1970. Foi o ápice da crise que assolou o município, 
iniciada na eleição municipal de 1969. o então prefeito Wal-
domiro pompêo rompeu com o vice alfredo Nader. a are-
na estava em crise, decidiu não lançar candidatos e apoiar 
Nader, com oswaldo de Carlos como vice na chapa. o MDB, 
que era de Nader, também lançou o vereador e presidente 
da Câmara, Moriô Sakamoto, que tinha apoio de pompêo. a 
disputa foi acirrada. Começou um boato que Sakamoto não 
poderia ser prefeito por ser japonês – ele foi naturalizado 
brasileiro. Nader venceu por diferença de 1,3 mil votos.

o então superintendente do Serviço autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), plinio tomaz, contou que o clima 
na cidade era de denuncismo. “os políticos denunciavam 
uns aos outros. todo mundo contou os podres para todo 
mundo. Daí o governo [federal] fez uma rapa. Foi algo 
horrível. lembro que achava que não ia dar certo um fa-
lar mal do outro”, recordou. 



De fato, a arena queria ser mais influente na cidade e, 
segundo Nader, fez um convite para ele mudar de partido. 
o convite foi recusado o que, segundo Nader, teria sido o 
estopim para a crise política. o prefeito passou a ser alvo de 
várias denúncias. 

Relatório do Dops de 14 de abril de 1972, após a inter-
venção federal, afirma que Nader pediu a demissão de todos 
os seus auxiliares “onde havia bons elementos da arena e 
do MDB” para colocar alguns homens de confiança de pom-
pêo, com quem, supostamente, teria um acordo. a troca 
de servidores teria sido sugestão dos militares. as demis-
sões fizeram com que parte da classe política guarulhense, 
incluindo o vice, De Carlos, se voltasse contra Nader. por 
volta de março surgiu a denúncia que o prefeito teria feito 
uma negociata com uma empreiteira para reformar a escola 
anita Saraceni, no Gopoúva.

Nader negou qualquer irregularidade. Disse que o contrato 
tinha sido feito uma semana antes de pompêo deixar a pre-
feitura. apenas assinou o documento. “Eu peguei esse pro-
jeto pronto haja vista que estava aprovado e só dependia da 
assinatura. Foi no final do mandato do pompêo, tanto que 
estava no nome dele. apagaram o nome dele, puseram o meu 
e assinei. alegaram que ele ia autorizar, que a empresa era 
prestadora de serviço e não tinha concorrência para reforma 
da escola. assumi em janeiro e não tinha quem concorresse. 
Então o pompêo foi cuidadoso e deixou para mim. a reclama-
ção de falta de escola era um horror”, afirmou o ex-prefeito, 
mais de 40 anos depois de deixar o paço Municipal.
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a classe política de Guarulhos, em geral, foi interrogada 
na CGI, sendo que relatórios eram enviados ao governo fe-
deral. Guarulhos era uma cidade estratégica por contar com 
a Base. Nader foi o alvo principal dos investigadores. “Fui 
prestar esclarecimentos e houve muita injustiça. Muitos ca-
sos tinham razão de apurar, mas outros... Era um festival de 
arbitrariedade. Fui sozinho. a intervenção foi em junho, mas 
as convocações foram dois meses antes, com idas e vindas. 
Não fomos bem tratados. Ninguém. Inocentes e pecadores. 
Nenhum foi bem tratado. Já era de se esperar”, afirmou. 

Em 18 de abril daquele ano, a CGI enviou ao Ministério da 
Justiça um relatório com acusação de recebimento de pro-
pina por parte de Nader para executar a reforma da esco-
la, além de subserviência da Câmara que “desceu aos mais 
baixos níveis de degradação moral” e “ausência de caráter 
que marca a grande maioria de seus membros, desde seu 
presidente, também corrupto confesso, até a quase totalida-
de dos edis comprometidos em notórios casos de peculato, 
exploração de prestígio e defraudação premeditada de resul-
tados de concursos públicos para ingresso no funcionalismo 
da Casa”. a intervenção federal foi solicitada naquele dia. 
o pedido foi encaminhado ao presidente Emílio Médici, que 
autorizou o procedimento. 

os depoimentos foram coletados sob pressão, conforme 
a própria Justiça admitiu anos depois. Entretanto, as falas 
dos interrogados são polêmicas e cheias de intrigas que 
mostram o clima tenso da política guarulhense naquele ano. 
Não há provas que as irregularidades ditas nos interroga-
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tórios eram verdadeiras, o que explica porque ninguém foi 
condenado. 

Julian perea, responsável pela empresa que fez a reforma 
da escola, disse que o esquema irregular para construção de 
grupos escolares começou no mandato de pompêo e teve 
continuidade com propinas na gestão de Nader, que seria de 
6% do valor das obras.

Nader, por sua vez, sob pressão, disse ter cometido al-
guns “deslizes na vida política administrativa” e recebido 
propina que teria sido utilizada para compra de títulos junto 
ao Banco de Investimento Cofibens S/a em um momento de 
“irreflexão”, no qual foram esquecidos “os princípios morais 
que devem nortear o administrador público”.

o prefeito durante os interrogatórios na CGI também acu-
sou outros políticos de atividades suspeitas. Disse que “em-
prestou” 1,5 mil cruzeiros novos ao presidente da Câmara, 
capitão antonio Ribeiro da Costa, e mil cruzeiros novos ao 
vereador Raimundo trindade, que o apoiaram integralmente 
no legislativo. Contou ainda que o ex-diretor da prefeitura e 
delegado João Ranali recebeu comissões ilícitas e reforma de 
uma casa em Caraguatatuba da empresa de perea. Disse que 
o ex-prefeito Mário antonelli, que estava no cargo durante 
o golpe militar, teve negócios suspeitos com empreiteiros. 
acusou o vereador oswaldo Celeste de ter desviado material 
da prefeitura para o campo de futebol de um clube que o 
parlamentar presidia. Citou casos de suposta corrupção dos 
vereadores aparecido Dias Cassiano e José Ribamar Mar-
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ques da Silva, além de funcionários de confiança de pompêo. 
Sobre o ex-aliado pompêo, Nader falou que a administração 
dele foi repleta de irregularidades.

Ranali também sentou no banco da CGI e foi um crítico 
feroz da classe política. Contou algumas supostas irregula-
ridades de pompêo e disse que Nader recebeu apenas um 
empréstimo da empreiteira. Ele afirmou que pediu um orça-
mento para a empresa fazer reparos na residência no litoral 
paulista, mas não teve obteve retorno - apesar da reforma ter 
sido feita - já que a empresa foi fechada. a CGI investigou 
os funcionários da Câmara Gregório Rodrigues Dias, Renato 
Rinaldi Barbosa, antonio Nabais Moreno e Gasparino José 
Romão por suposto envolvimento na falsificação de notas 
de provas de concurso público promovido pelo legislativo. 
o ex-vereador João Dárcio Sacchi foi averiguado por supos-
tamente utilizar veículos da Câmara em causa própria. o 
diretor da Divisão de Higiene e Saúde Sebastião Carlos pan-
nochia Filho foi investigado por supostamente fornecer um 
atestado falso para abono de faltas de uma servidora. 

a CGI pediu à presidência da República a cassação de Na-
der, antonio Ribeiro, José Ribamar, oswaldo Celeste e anto-
nio petito. Exigiu também a suspensão dos direitos políticos 
de pompêo, Heraldo Hevans e Vicente Moreira Mendes. E so-
licitou ainda que a procuradoria-Geral do Estado investigas-
se 29 agentes políticos. a comissão requereu a procurado-
ria-Geral da República investigação criminal contra pompêo, 
Vicente Moreira Mendes, Moriô Sakamoto, amâncio Gomes 
Correia, e perea por suposto crime eleitoral, em 1969. ao 
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que consta, apesar dos vários indiciamentos e interrogató-
rios, a única denúncia que foi a frente realmente foi a que 
colocou Nader como réu.

Segundo Nader, os agentes do CGI iam à prefeitura no fi-
nal do expediente para levá-lo aos interrogatórios, que dura-
vam algumas horas. Ele voltava para casa à noite e o ritual se 
repetia ao longo dos dias. o ex-prefeito garante que não foi 
agredido, mas sofreu forte pressão psicológica. a pior situa-
ção era quando iam para a casa dele falar com sua mulher e 
seus filhos. admite ter mágoa de “dois promotorzinhos”, que 
pediu para não divulgar os nomes por medo de represálias. 

Em 11 de junho de 1970, Médici decretou a intervenção. 
Nader caiu. a grande parte da classe política, sejam verea-
dores, ex-vereadores, secretários e homens de confiança de 
Nader, foi detida. “Chegaram com uma perua que levou a 
classe política. Estava isolado, não vi nenhum deles”, disse. 

De acordo com tomaz, os detidos eram transportados em 
uma perua Veraneio azul e levados para ônibus estaciona-
dos na Rodovia presidente Dutra. Naquela noite, os jornais 
televisivos divulgaram que o presidente Emílio Médici tinha 
afastado Nader. o então prefeito só soube de sua destituição 
por amigos que telefonaram ao verem a notícia.

No dia seguinte apenas três pessoas apareceram na pre-
feitura. tomaz, o secretário de Saúde Roberto Barbosa e o 
secretário de Educação, Ronaldo Saraceni. o restante dos 
cargos comissionados, inclusive de diretores, não foi ao tra-
balho. Quem não foi preso fugiu com medo. Na madrugada 
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daquela noite, tomaz pensou que estaria entre os detidos. a 
prima dele tinha morrido no dia anterior. Ele foi ao velório 
e, à noite, numa festa alemã com a esposa. “Não contei para 
minha mãe porque ela ficaria com vergonha.”

o baile aconteceu no tibagi Clube, na travessa da alame-
da Yaya com a Rua Soldado Hugo Gonçalves. À noite, uma 
pessoa do clube informou que alguém ao telefone queria fa-
lar com tomaz. Ele ficou surpreso já que ninguém sabia que 
estava ali. Quando atendeu, conversou com um coronel do 
Serviço Nacional de Investigações (SNI), do governo federal:

- o senhor tem alguma denúncia sobre corrupção para 
fazer contra o senhor Waldomiro pompêo?

- Não, nenhuma.

- o senhor tem alguma denúncia para fazer contra o vere-
ador Ribamar Matos da Silva, que sempre fala mal do senhor 
na Câmara Municipal?

- Não, o que ele fala de mim são assuntos administrativos 
e não tenho nenhuma denúncia contra ele. 

- o senhor tem alguma denúncia de corrupção contra al-
guma pessoa?

- Não, não tenho.

- Então pode continuar a dançar na festa em que você 
está, pois você não será preso.
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a chamada caiu. o coronel desligou o telefone. tomaz fi-
cou atordoado e disse ter bebido bastante naquela noite. “al-
guém estava me seguindo. Depois disso tomei mais chope.”

Em Brasília, Médici já havia nomeado o interventor federal 
Jean pierre Heman de Moraes Barros, advogado do Ministério 
da Justiça, assessor do ministro alfreto Buzai e oficial da re-
serva do Exército. Moraes Barros chegou ao paço Municipal 
com uma comissão de militares na manhã de 12 de junho. to-
maz, Barbosa e Saraceni ficaram para receber o novo prefeito.

o interventor chegou à prefeitura, disse que já tinha to-
mado posse em Brasília e estava ali só para assumir o man-
dato. Ele foi para o gabinete e chamou cada um dos três que 
restaram. apreensivo, tomaz disse que entrou na sala e o 
interventor perguntou seu nome. “Depois, pegou uma pasta, 
olhou para mim e falou que eu poderia sair e continuar no 
cargo. a classe política voltou, mas o assunto ficou nos bas-
tidores. Ninguém falava mais no assunto. Não dá para saber 
quem foi preso e quem fugiu naquela semana.”

Nader também foi à prefeitura. Ele conversou com o inter-
ventor pela primeira e última vez um dia depois de ter sido 
afastado. “Ele [Moraes Barros] disse que lamentava muito, 
mas foi indicado para a intervenção.”

É interessante observar que Nader não foi cassado. Ele foi 
afastado e não voltou a ser interrogado na CGI. o processo 
judicial tramitou até 1979, no tribunal de Justiça do Esta-
do de São paulo, quando Nader foi inocentado por falta de 
provas. Contudo, o mandato dele tinha duração até 1973, 
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ou seja, ele não poderia retornar ao cargo. Em 1º de abril de 
2014, a Câmara de Guarulhos fez a devolução simbólica do 
mandato de Nader. 

Mesmo com o interventor, o governo federal manteve 
estreito acompanhamento das atividades políticas em Gua-
rulhos, inclusive ao monitorar as convenções partidárias de 
arena e MDB em 1972. pompêo migrou para arena e reto-
mou o comando da prefeitura no ano seguinte.

Em 24 de setembro de 1979, o tribunal de Justiça de São 
paulo (tJ-Sp) absolveu Nader e os demais suspeitos de ir-
regularidade na contratação da empresa que reformaria a 
escola. Segundo o acórdão da Segunda Câmara Criminal não 
existem elementos que comprovem ilegalidades. o presiden-
te do tJ-Sp, Rezende Junqueira, admitiu a existência de in-
dícios de que “algo irregular” foi realizado por Nader e pelo 
dono da J Construção-Comércio e Indústria ltda. Nader teria 
recebido dinheiro, supostamente para facilitar a contratação 
da empresa, mas alegou que era apenas um empréstimo. 
além disso, o Judiciário concluiu que não havia necessida-
de de licitação para escolha da empresa que faria a reforma 
da escola. o tJ considerou que os depoimentos coletados 
foram obtidos por meio de “pressões inaceitáveis”. após a 
absolvição, Nader concorreu novamente a vereador. Exerceu 
o mandato por quatro anos e depois não se envolveu mais 
em política. Ele é filiado ao pt e guarda uma certeza deste 
episódio. “Se tivesse ido para arena, não teria caído.”
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Capítulo 5

A COnDEnAçãO
DO DElEGADO

23 de novembro de 1968. Manhã de sábado. Duas vans e 
duas viaturas com policiais civis chegam à Vila Fátima, em 
Guarulhos, por volta das 9h30. o padre canadense Geral-
do Monzeroll, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
está na igreja e percebe que os veículos estacionam. aproxi-
madamente 15 policiais desconhecidos começam a circular 
nas proximidades da igreja. o sacerdote viu um homem com 
uma tipoia no braço dar ordens aos demais. o clérigo não 
sabia, naquele momento, que se tratava do famoso delegado 
do Dops, Sérgio Fernando paranhos Fleury, conhecido como 
um dos principais carrascos da história da polícia Civil. 

Fleury entrou no Dops como investigador em 1956, foi fa-
vorável ao golpe militar e alcançou o posto de diretor do De-
partamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ele 
ficou conhecido por perseguir e matar inimigos do regime 
militar, como Carlos Marighela e Joaquim Câmara Ferreira, 
além da perseguição a Carlos lamarca. os três eram ícones 
da esquerda brasileira.



a caçada em Guarulhos, porém, era de um desconhecido 
sem qualquer envolvimento político. os policiais estavam 
à procura de antonio de Souza Campos, conhecido como 
Nego Sete, que seria suspeito de participar do assassinato 
do policial David Romero parré cinco dias antes e integrar 
o bando de um líder de quadrilha chamado Saponga. Nego 
Sete era negro, como o apelido indica, tinha 1,70 m de al-
tura, cabelos crespos, bigode e barba raspados. um sujeito 
aparentemente comum, mas que estava na mira do Dops. os 
policiais invadiram a residência do casal antonio Marques e 
ana anita Marques, que moravam próximos da igreja. acha-
ram que Marques era Nego Sete, perceberam o engano, mas 
mesmo assim eles foram presos para averiguação. 

Entraram na Rua padre Cláudio arenal, 30. Fleury, que era 
tido como carrasco de comunistas – foi o torturador de Hele-
nira e tantos outros –, comandava a ação. a mulher de Nego 
Sete foi detida e, ao que consta, desapareceu. participaram 
também os delegados Ernesto Mílton Dias e alberto Balbour. 
a emboscada estava pronta.

Nego Sete chegou em casa por volta das 16h30, com ca-
miseta e alguns discos nos braços. Foi brutalmente fuzilado 
pelos policiais. o corpo dele foi coberto, levado para uma 
viatura e abandonado perto da Estrada Velha São paulo-Rio, 
em Guararema. Fleury deveria achar correto fazer justiça 
com as próprias mãos. Cometer um crime para se vingar de 
outro cometido, sem respeitar a legislação vigente. No entan-
to, ele não contava que o padre que viu na manhã poderia 
dar bastante trabalho anos depois.
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padre Geraldo achou estranha aquela movimentação e a 
detenção de ana anita, que participava da comunidade. Ele 
pegou uma máquina fotográfica e resolveu tirar fotos para 
registrar aquela movimentação de policiais. Nem de longe 
sabia que queriam matar Nego Sete. Entendeu tudo depois 
da execução. o sacerdote fazia parte de um grupo de padres 
canadenses que fazia missão em Guarulhos. Eles eram inspi-
rados pelas ideias do Concílio Ecumênico Vaticano II, que pe-
dia uma igreja mais voltada aos leigos, e realizavam trabalho 
diferenciado nos bairros do Cocaia, taboão e Vila Fátima. 
Geraldo tinha bom diálogo com os pobres e também com a 
classe política guarulhense. Era um homem respeitado. 

o mundo passava por grandes conflitos por conta das 
manifestações estudantis e o auge da Guerra Fria6. No Brasil, 
o regime militar estava cada vez mais voraz. padre Geraldo 
percebeu a atuação do Esquadrão da Morte, porém não sabia 
o que fazer. apesar do medo, levou as fotografias ao promo-
tor de Justiça Hélio Bicudo e se comprometeu a prestar de-
poimento sobre o caso. a investigação foi lenta. apenas em 
22 de setembro de 1970 o padre foi chamado para fazer o 
reconhecimento dos suspeitos do assassinato de Nego Sete. 

os indícios eram fortes. padre Geraldo prestou depoimen-
to como prometido, assim como outras pessoas que viram 
a ação dos militares na Vila Fátima. a vingança não tardou. 

__________________
6 Guerra Fria foi a disputa entre os Estados unidos, que era capitalista, e a união Soviética, 
socialista, pela hegemonia econômica mundial. o clima entre os dois países era de tensão, 
mas eles não entraram em confronto bélico, apesar de algumas ameaças de ambos os lados.  
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No ano seguinte, o investigador ademar augusto, o Fininho, 
que integrava o Esquadrão da Morte de Fleury, ficou de to-
caia na frente da igreja para se vingar do sacerdote que fez 
as denúncias. a paróquia estava em obras. por volta do meio-
-dia, os operários desceram da torre da igreja para almoçar 
enquanto o padre subiu para ver o andamento das obras. 
“Quando o padre chegou, [o Fininho] colocou o revólver na 
cara dele. o padre caiu e o Fininho fugiu”, explicou o ex-
-deputado federal orlando Fantazzini, que foi amigo pessoal 
do sacerdote. o padre não chegou a ser alvejado por tiros. 

a queda poderia ter matado qualquer um, mas padre Ge-
raldo sobreviveu. No hospital, os padres canadenses que 
atuavam em Guarulhos fizeram revezamento no quarto 
para não deixar que alguém tentasse terminar o homicídio 
mal-sucedido. Quando melhorou, Geraldo voltou para se 
tratar no Canadá, onde permaneceu por alguns anos.

Fininho se envolveu em vários casos. a ditadura tentou 
segurar as notícias do Esquadrão da Morte, mas não conse-
guiu. Hélio Bicudo continuou a juntar outros casos de atua-
ção do grupo de assassinos travestidos de policiais. Fininho 
ficou preso por alguns meses, fugiu e foi para o paraguai. 
além do Esquadrão da Morte, ele também era acusado de 
facilitação do tráfico de drogas, e de participar de uma qua-
drilha de ladrões de automóveis. 

Em entrevista ao repórter policial percival de Souza, do 
Estadão, em 1971, no paraguai, resumiu bem a atuação da 
equipe comandada por Fleury. “Não era propriamente um 
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grupo de extermínio, mas sim um grupo decidido a não levar 
desaforo de marginais para casa. Esse grupo de que lhe falei, 
formado por um número reduzido de policiais, adotou esses 
critérios apenas em relação a bandidos – assaltantes, tara-
dos, marginais sem possibilidade de recuperação. E quando 
o nosso grupo agia, é porque o elemento que nós visávamos 
dava medo aos próprios policiais encarregados de enfrentá-
-los”, contou Fininho. 

Havia indícios claros o suficiente para mandar Fleury 
também para cadeia, mas ele foi salvo pela conhecida lei 
Fleury. o deputado federal por São paulo Cantídio Sam-
paio, líder da arena na Câmara dos Deputados, emplacou 
às pressas uma lei que permitiu a supostos criminosos com 
bons antecedentes criminais aguardarem julgamento em li-
berdade. assim, Fleury chegou a ser preso por alguns dias, 
porém foi solto em seguida. 

o julgamento do Esquadrão da Morte aconteceu apenas 
em outubro de 1974 e chamou a atenção geral da mídia. 
Fleury e outros policiais foram condenados, mas não ficaram 
presos. Na mesma época Fleury foi condecorado e escolhido 
o melhor delegado paulista pelo governador abreu Sodré. 

o padre Geraldo só voltou para Guarulhos em 1979, de-
pois de uma passagem por tupi paulista. a data coincide 
com a morte suspeita de Fleury. o delegado estava com a 
família em Ilhabela, no litoral paulista, no feriado de 1º de 
maio. Segundo versão oficial ele teria morrido ao cair de uma 
lancha. Entretanto, a tese foi desmascarada recentemente. 
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o ex-delegado do Dops do Espírito Santo, Cláudio antônio 
Guerra, afirmou que Fleury foi assassinado por ordem dos 
militares e de policiais contrários ao processo de abertura 
política. No livro “Memórias de uma guerra suja”, Guerra 
contou o episódio aos jornalistas Marcelo Netto e Rogério 
Medeiros. “o delegado Fleury tinha de morrer. Foi uma de-
cisão unânime de nossa comunidade, em São paulo, numa 
votação feita em local público, o restaurante Baby Beef.”

o padre Geraldo voltou a atuar nas paróquias, com a for-
mação dos leigos e envolvimento com pessoas foragidas do 
regime militar. Segundo Fantazzini, o sacerdote chegou a 
esconder perseguidos políticos. “Ele queria garantir que as 
pessoas tivessem vida. Escondia, tirava, levava para fora. Eu 
sei do que ele me contava de alguns relatos que ouvi. Foram 
quatro ou cinco casos”, recordou.

Na década de 1980, padre Geraldo criou o Centro de De-
fesa dos Direitos Humanos de Guarulhos, iniciou a pastoral 
Carcerária no município e fez constantes visitas a presídios. 
Era figura malquista na polícia. “Já o vi chamando delegado 
do Deic de mentiroso. o Geraldo era um homem diferen-
ciado.”  o sacerdote permaneceu em Guarulhos até 1997. 
Morreu no Canadá dois anos depois, de câncer no pulmão.
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Capítulo 6

OS GRUpOS ARMADOS
Com o enfraquecimento do movimento sindical, a extin-

ção de partidos políticos e a perseguição aos movimentos 
estudantis, a ditadura militar buscava um controle amplo 
do país, além de contar com o apoio maciço dos meios de 
comunicação. Neste contexto complexo surgiram os grupos 
armados, espécies de milícias que buscavam, através do con-
flito, a retomada do poder aos civis. o movimento era capi-
taneado pela esquerda brasileira que, com poucos recursos, 
não conseguiu grandes avanços, mas causou dor de cabeça 
aos militares. Em Cuba, o grupo armado liderado por Fidel 
Castro conseguiu chegar ao poder. No Brasil, contudo, tal 
objetivo ficou distante.

É evidente que não existia nenhum grupo próprio de Gua-
rulhos, porém, eles possuíam atuação e militantes na cida-
de, com maior destaque para a aliança libertadora Nacional 
(alN) e a ala Vermelha. a polícia ficava em cima dos filia-
dos e usava métodos coercitivos para obrigá-los a falar das 
ações, reuniões e “dedurar” os demais integrantes. 

No Brasil, o maior ato dos insatisfeitos que optaram pela 



força para mudar o regime vigente foi a Guerrilha do ara-
guaia, levada a frente pelos radicais do clandestino partido 
Comunista do Brasil (pC do B). o movimento contou com 
menos de 100 guerrilheiros, durou mais de sete anos e teve 
três anos de confronto contra o Exército. um dos símbolos 
dessa luta foi a universitária e professora de Guarulhos, He-
lenira Rezende, citada no início deste livro. também havia 
no município, vale a pena citar, pessoas vinculadas à polícia 
que faziam perseguição aos militantes de esquerda ou, pelo 
menos, acompanhavam essa política de Estado. 

Aln

a alN foi uma dissidência do partido Comunista Brasi-
leiro (pCB) que surgiu em 1966. um de seus integrantes foi 
José lima, funcionário da editora abril, que abrigava reuni-
ões do grupo armado na própria casa, em Cumbica, próximo 
à Base aérea de Guarulhos. Foi acusado pelo Exército de ser 
um dos mantenedores da milícia e de distribuir cartas aos 
comerciantes da cidade para que retirassem de suas lojas as 
fotografias de “terroristas” e “subversivos” procurados pela 
Justiça por serem “injustiçados da revolução”. a denúncia 
foi assinada pelo procurador Durval a. Moura de araújo, em 
26 de janeiro de 1971. No mesmo dia, o juiz auditor Nel-
son da Silva Machado Guimarães ordenou a prisão de lima 
e de outros integrantes da alN por “necessidade da ordem 
pública e da instrução criminal”. Sofreu a mesma acusação 
de lima o ex-cabo José Fernandes de oliveira, expulso do 
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Exército após o golpe, que teria envolvimento com a alN e 
supostamente teria ameaçado comerciantes a retirarem car-
tazes de comunistas procurados. 

a casa de lima era um local importante para alN não só 
em Guarulhos, mas no Estado. Nela houve uma reunião para 
discutir a reformulação do grupo em 1968, segundo o líder 
estudantil Carlos Russo Júnior, conhecido como Hélio, que 
cursava a Faculdade de Medicina de Ribeirão preto da uni-
versidade de São paulo (uSp), em depoimento ao Dops em 13 
de junho de 1970. um dia antes, o universitário Gilberto lu-
ciano Belloque, da Escola politécnica da uSp, foi interrogado 
no Dops e disse que o encontro contou com a participação 
de akihito terada, conhecido como tião, um dos líderes da 
alN. o técnico de contabilidade José de oliveira Campos, 
que morava no Jardim São João, disse ter feito panfletagem 
para alN e participado de reuniões na casa de lima em in-
terrogatório ao Dops em 23 de dezembro de 1970.

lima foi preso na fábrica em que trabalhava, em 5 de no-
vembro de 1970, e solto apenas em 29 de abril de 1971. Ele 
foi julgado, assim como outros integrantes da alN, em 3 de 
setembro de 1973, e absolvido por falta de provas. Em juízo, 
negou vínculo com a alN e disse que tinha mulher e filhos, 
por isso, nenhum interesse em ingressar na luta armada. a 
célula de Guarulhos atuava essencialmente na tentativa de 
formar e organizar os trabalhadores, o que acontecia atra-
vés de panfletagem. a década de 1970, é importante salien-
tar, teve grande migração de nordestinos para Guarulhos 
pela proximidade com São paulo e pela abertura de novas 
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indústrias. “o lima foi um operário brioso, do grupo de fogo 
da alN. Não sei se chegou a assaltar. Foi torturadíssimo”, 
contou o professor e ex-vereador Edson albertão, que con-
versou com lima na década de 1980, na casa dele, sobre a 
perseguição da ditadura. 

participou também da alN Venancio Dias Costa Filho, 
marido de Doralice Esteves tierno. Eles se conheceram em 
1968, começaram a namorar em 1970 e fugiram de Santo 
andré, cidade da Região Metropolitana de São paulo, no ano 
seguinte. o pai dela não concordava com o relacionamento. 
Eles foram para Diadema, município vizinho da Capital, e 
depois para uma casa geminada na Vila dos palmares, em 
São paulo, onde recebiam feridos da organização. De acordo 
com depoimento de Doralice, no Dops, Venancio tinha en-
volvimento em movimentos trabalhistas e ela só descobriu 
a participação na alN quando moravam juntos. Depois da 
saída dos feridos, o casal foi morar na Rua São Carlos, no 
Jardim leda, em Guarulhos, em 1971. Nesta época, Venancio 
foi expulso da alN, mas ela afirmou que nunca soube o mo-
tivo. o casal migrou para São paulo, Venancio saiu de casa 
por alguns meses e, juntos, foram para Brasília em 1973, 
onde acabaram detidos no ano seguinte.  

O GrUPO dO lAmArcA

a Vanguarda popular Revolucionária (VpR) teve o capitão 
Carlos lamarca como principal líder. a organização surgiu 
em 1968 e implantou uma área de treinamento de guerrilha 
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no Vale do Ribeira, no interior paulista. o local foi destruído 
pelo Exército. o grupo conseguiu sequestrar os embaixadores 
da alemanha e da Suíça, no Rio de Janeiro, em 1970, mas foi 
exterminado em 1973. lamarca morreu na Bahia, em 1971.

Em Guarulhos, as reuniões da VpR ocorreram na casa da 
esposa do deputado federal foragido José Maria Crispim, 
que foi cassado em 1964 após o golpe militar. Em 10 de 
junho de 1970, Encarnacion lopes peres, conhecida como 
Conceição, teve que prestar depoimento no Dops. Ela disse 
que foi morar ali levada pelo filho Joelsom Crispim e que vá-
rios integrantes da Vanguarda viveram com eles por alguns 
meses, principalmente foragidos da polícia, como Mitushiro 
Matsuhi. a mulher saiu da casa para ir para Europa, com 
passagem comprada pela organização, e quando retornou 
ao Brasil ficou em São paulo. 

O AssAlTO bizArrO

Quatro homens invadiram um banco armados com metra-
lhadoras. um ônibus estacionou na frente do local para que 
os passageiros assistissem a ação da quadrilha. uma idosa, 
que estava com seu neto pequeno, pediu a um dos assaltan-
tes a permissão de acompanhar o assalto do lado de dentro 
do banco. Ela queria que o menino visse o desenrolar da tra-
ma. Esse relato parece loucura, mas não é. Isso aconteceu 
em Guarulhos e foi uma das investidas da ala Vermelha que 
mais chamaram a atenção.
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a ala Vermelha foi uma dissidência do pC do B que op-
tou pela luta armada para enfrentar o regime militar. o mo-
vimento foi criado em 1966, durou até 1983, mas sempre 
manteve os olhares atentos para Guarulhos, principalmente 
por conta da crescente classe trabalhadora e da migração.

o jornalista alípio Freire conheceu de perto a atuação do 
movimento na cidade. Baiano de nascimento, ele se mudou 
com a família para São paulo em 1961, poucos meses depois 
de Jânio deixar o poder. a primeira ação política dele, entre-
tanto, foi em Guarulhos. Ele namorava a irmã de José Carlos 
Marin, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Guaru-
lhos, entidade que havia sofrido intervenção do regime. Ma-
rin pediu para o casal verificar se a polícia tinha invadido a 
casa dele. No dia do golpe, o advogado fugiu para São paulo 
com medo de ser preso. 

Freire e a namorada pegaram um ônibus na praça Clóvis 
Bevilacqua, na Sé, e desceram na avenida Guarulhos, na pon-
te Grande, limite com São paulo. o casal ficou namorando 
perto da casa dele, foi embora e avisou a Marin que o territó-
rio estava livre. Marin voltou para sua residência, pegou seus 
pertences e não retornou mais. 

Naquela época, Freire cursava Direito pela Faculdade de 
Direito São Francisco e jornalismo na Faculdade Cásper líbe-
ro. o amor pelo jornalismo, e a “chatice” das aulas de Direi-
to, fizeram-no optar apenas pelo primeiro curso no segundo 
semestre. Na mesma época ele ingressou no Centro acadê-
mico da Cásper, onde chegou a presidência. após envolvi-
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mento nas manifestações estudantis, Freire foi recrutado 
para dissidência, em meados de 1967, pelo jornalista Wilson 
palhares. “É a primeira vez que revelo isso”, afirmou durante 
entrevista ao autor. os dois atuaram juntos na chapa de opo-
sição do Sindicato dos Jornalistas de São paulo.

Já na ala, Freire recebeu o convite para ingressar na pri-
meira unidade de combate da organização. o grupo não iria 
a campo em ações armadas por acaso. todos tinham que 
estudar filosofia e história do Brasil, além de participar de 
núcleos de discussão política. parte dos integrantes era de 
clandestinos, enquanto outros, como Freire, tinha emprego 
formal, mas atuava às escondidas contra o regime.  

Freire começou a atuar em Guarulhos na organização 
dos trabalhadores. Ele, junto com outros integrantes, tinha 
que ir para a cidade guarulhense entregar panfletos de ma-
drugada durante a entrada dos funcionários nas fábricas. 
“Era um trabalho longo e difícil. Chegávamos por volta das 
4h30. Em Guarulhos, entregávamos em várias fábricas e 
bairros.” Ele afirmou ter visto outras organizações e sindi-
catos fazerem a mesma coisa.

Desta época um dos episódios mais marcantes na cida-
de foi o encontro com uma loira, que não sabe o nome, na 
fábrica Ideal tintas. “Vi uma moça muito jovem, em 1969. 
loira, tinha um casaco de couro e calça cumprida. Estava 
frio. Cabelo cacheado. olhos claros. E eu estava panfletando 
e aconteceu algo comovente. Ela me olha e diz: ‘vocês são os 
lutadores do povo’. Não gosto disso de herói, só atrapalha. 
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Mas ri para ela. Eu me senti lisonjeado pelo nosso trabalho, 
no bom sentido da palavra. Ela me disse: ‘você pode me dar 
um maço que vou distribuir na fábrica e no meu bairro’? E 
a gente se olhou com um sentimento recíproco. Ela guardou 
na roupa e foi. uma figura bonita, como se fosse uma visão 
da luz do amanhecer.”

a ala fazia ações de “expropriação” da iniciativa privada. 
Expropriar é um conceito que criaram para os assaltos que pro-
moviam. a ideia é que não era um roubo, já que não servia para 
enriquecimento próprio, mas recuperar um pouco do que foi 
“tirado” deles. o dinheiro servia também para manter a organi-
zação e os integrantes foragidos da polícia. além do dinheiro, 
eles também “expropriavam” itens de interesse, como uma im-
pressora offset, que foi utilizada para imprimir os panfletos.

as ações armadas eram sempre perigosas e, uma vez ou 
outra, terminavam em tiroteio com a polícia. por isso, a ala 
Vermelha montou um pronto-Socorro (pS) em Guarulhos. 
Freire conheceu o local pessoalmente, mas não sabe onde 
ficava já que só pôde ir para lá vendado. levar a pessoa com 
os olhos fechados era imprescindível, pois evitava que mili-
tantes, quando pegos pela polícia, contassem onde estavam 
os demais. o pS da ala Vermelha ficava na residência do 
casal Getácio e Maura Barbosa. Ela era enfermeira em uma 
empresa, porém foi demitida após fazer agitação política. “a 
Maura cuidava desse pS e esperava caso acontecesse alguma 
coisa nas ações. Nunca aconteceu nada. Era na casa deles, 
mas bem discreto para não chamar a atenção.”
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o assalto “bizarro” citado anteriormente aconteceu em 
29 de setembro de 1969, um sábado, por volta das 11h. Dois 
carros estacionaram em frente ao Banco Minas Gerais, na Rua 
Jacob, no Jardim tranquilidade, em Guarulhos. Estavam lá ho-
mens com metralhadoras, óculos escuros e polpa de laranja 
nas bochechas, para deformar o rosto e atrapalhar na iden-
tificação. Freire era um dos quatro que entraram na agência 
bancária. Ele ficou na porta e percebeu que um ônibus havia 
parado na frente do banco e os passageiros olhavam a ação. 
De repente, uma senhora com o neto, que deveria ter uns cin-
co anos, pediu para acompanhar o assalto. “Estou na porta 
do banco com uma metralhadora e chega uma senhora com 
uma criança, acho que era neto dela, que falou que queria 
assistir. Já tinha um ônibus assistindo. Daí ela entra e senta a 
criança no balcão do bando e fica ali com a criança. De repen-
te a criança olhou para mim e falou: ‘ele tá olhando feio para 
mim’. E começou a chorar. Daí a mulher vem e diz para mim: 
‘posso sair porque a criança está com medo’. penso: ‘Essa se-
nhora é uma louca’. E saiu. Foi a ação mais esculhambada que 
já participei. Guarulhos é Guarulhos. Mas foi muito divertido 
isso. Não deu perseguição, nem nada.”

Dois dias depois, contudo, Freire foi preso. Ele tinha duas 
casas alugadas em São paulo, mas outro militante da ala, 
detido e interrogado, delatou a participação dele na orga-
nização. acusado de terrorismo pelo Ministério público, o 
jornalista foi torturado no Dops e, após três meses, encami-
nhado para a penitenciária tiradentes, em São paulo, onde 
saiu apenas em 1974. Freire admitiu ter medo do perigo de 
enfrentar o regime, mas também conseguia coragem por agir 
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em grupo. a tortura, entretanto, é uma marca que nunca foi 
apagada. o relato é impressionante.

“os instrumentos básicos de tortura eram o telefone de 
campanha, que é o telefone que os militares utilizavam para 
se contatar com outros, que é movido a magneto. Colocam 
dois polos de fios que saem choque. Depois tem o pau de ara-
ra, que você recebe choque, porrada, cassetete, barra de ferro, 
lona molhada. Você tem os afogamentos que podem ser tanto 
colocando a cabeça num recipiente ou no pau de arara, de ca-
beça para baixo, ao colocarem água no nariz, e você se afoga. 
a cadeira do dragão era feita de caibros de madeira. assento, 
braços, e encosto eram de metal. Suas pernas são colocadas 
debaixo da cadeira. Você sempre é submetido a tortura nu. 
E na cadeira levávamos todo tipo de porrada, todo tipo de 
choque e mais... uma novidade que é o choque direto de te-
levisão. Você podia ser torturado de noite, de dia, de tarde... 
E depois ficávamos em celas coletivas, depois começaram a 
formar as solitárias, mas nunca fiquei nelas. Não existe uma 
tortura única. o choque elétrico no pau de arara enrolavam 
um polo do fio entre a glande e o prepúcio e a outra passando 
pelo seu corpo. Enfiavam no teu ânus o choque. Nas mulhe-
res, na vagina. Enfiavam nos dois ouvidos. todos fomos tor-
turados por essas coisas. o mais grave não é nem isso. Nós 
sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também 
sobreviveu. Quantos trabalhadores nas periferias continuam 
sofrendo nas delegacias e todo mundo sabe? E essa memória 
nossa, só tem sentido, se ela nos ajuda a entender o presente 
e a transformar o futuro. Se não vira nostalgia ou narcisismo.”
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apesar de preso, Freire continuou em contato com os 
integrantes da ala Vermelha que estavam em liberdade. 
Quando saiu da prisão, a ala já tinha deixado a prioridade 
das ações armadas. o foco era organizar e formar a classe 
trabalhadora. para isso, a ala criou jornais em vários locais 
do país, como o ABCD Jornal, na região do aBC paulista, o 
Repórter da Região, em Campinas, e o Jornal da Periferia, 
na zona sul de São paulo. Freire participou da montagem do 
Repórter de Guarulhos. Fundado em meados de 1977, du-
rou quatro anos. Não era obrigatório ser da ala Vermelha 
para participar, mas só entrava na redação quem tivesse o 
aval dos dirigentes da organização. o professor Elói pietá e 
a esposa metalúrgica Janete pietá, que três décadas depois 
seriam, respectivamente, prefeito de Guarulhos e deputada 
federal, se envolveram com o jornal. ambos não faziam par-
te da ala Vermelha. Elói era revisor e buscava publicidade. 
“a gente não contava que era da ala e eles fingiam que não 
sabiam”, disse Freire.

o Repórter servia para notificar os eventos sindicais e as 
reclamações populares. o jornal deu grande apoio à oposição 
no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. “Havia grandes 
jornalistas das empresas de São paulo que estavam na linha 
de criar uma imprensa alternativa”, recordou pietá. o jornal 
era mensal, com tiragem de 10 mil exemplares. Era monitora-
do pelo Dops, conforme consta no acervo do arquivo Históri-
co do Estado de São paulo. pietá afirmou que percebia os po-
liciais do serviço secreto nos arredores da redação, instalada 
na avenida Guarulhos. “o Repórter de Guarulhos formava um 
núcleo conscientemente crítico da ditadura, embora tivesse 
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cuidado, porque tinha que cuidar do que publicava.” o inte-
resse pela ala Vermelha caiu principalmente com a criação do 
pt. a organização foi extinta em 1983. 

outra integrante do grupo perseguida em Guarulhos foi 
Maria Cristina uslenghi Rizzi, casada com um dos líderes da 
organização, tarzan de Castro. Ela foi viver no uruguai em 
maio de 1968 e voltou ao Brasil no final de 1969 para viver 
no município. Mudou de nome, manteve a vida clandesti-
na e migrou para pernambuco onde foi presa em 1971. No 
processo contra ela, a procuradoria-Geral da Justiça Militar 
considerou “crime permanente” a participação na ala. Maria 
Cristina foi torturada e levada ilegalmente ao uruguai para 
ser interrogada sobre crimes pela guerrilha tupamaros, que 
era liderada por Raúl Sendic e pepe Mujica. Ficou exilada no 
Chile e na França, até o retorno do exílio em 1979. o roman-
ce com Castro, com idas e vindas, terminou em 1984, já no 
fim da ditadura militar.

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS80



oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS



 Joel paradella
 | Foto: Silvio Cesar



Capítulo 7

CASA DE CUltURA
uma peça de teatro apresentada no palco da Biblioteca 

Municipal Monteiro lobato, na Rua João Gonçalves, no Cen-
tro, foi o ápice para a criação de um movimento de jovens 
contrários a ditadura que culminou na fundação da Casa de 
Cultura paulo pontes, na Vila Fátima, em Guarulhos. o nú-
cleo cultural ficava próximo à paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, que abrigava os padres canadenses inspirados pela 
teologia da libertação, os quais também fizeram resistência 
contra o regime militar. a proximidade dos espaços, contu-
do, foi apenas uma coincidência histórica.

por volta de 1975, um grupo de jovens se juntou para acom-
panhar peças teatrais na biblioteca – uma das poucas opções 
de lazer local para juventude da época. um grupo teatral cha-
mado GruNove, do Colégio Nove de Julho, no Centro, queria 
apresentar uma peça do escritor pedro Bloch, mas teve que 
passar pela censura. “Num domingo teve uma apresentação 
inteira, com cenário, texto, para um censor sozinho sentado, 
na própria biblioteca”, explicou o educador luís Carlos Scape, 
que não se recorda do nome do espetáculo, mas garante que 
não tinha qualquer viés político. “Se tivesse pelo menos...”
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os jovens começaram a procurar outras peças teatrais, 
contudo, ter que passar pelo crivo da censura serviu de mo-
tivação para buscarem entender o que era a ditadura. “Eles 
possuíam um perfil esquerdista altamente radical”, avaliou 
o historiador guarulhense Elton Soares. o grupo passou a ir 
em peças teatrais e a se organizar para analisar o sistema  
político vigente. o acompanhamento dos espetáculos serviu 
para obtenção de novos contatos com pessoas que lutavam 
contra ditadura e conseguiam transmitir mensagens políti-
cas indiretas apesar do cerceamento da liberdade de expres-
são. o famoso diretor augusto Boal, que fundou o teatro do 
oprimido, trouxe a Guarulhos com o teatro de arena, pelo 
grupo Núcleo Independente, a peça “a Epidemia”. o que se-
riam duas apresentações no teatro da Monteiro lobato se 
estendeu para mais de uma semana com a boa aceitação pe-
los guarulhenses. o Núcleo voltou à biblioteca para realizar 
um curso com exercícios de teatro jornal e formou uma tur-
ma que se engajou na luta política através da arte. 

um grupo com alguns jovens se juntou para formar os 
“Domingos na praça”. a iniciativa levava várias atividades 
durante um domingo em bairros carentes de Guarulhos, 
com foco na discussão dos problemas enfrentados pelos 
moradores e a montagem de um abaixo-assinado com rei-
vindicações no final. os Domingos na praça tinham peças 
teatrais, grupos de capoeira e CineClube. os eventos acon-
teciam uma vez por mês e foram realizados no picanço, 
paraventi, Rosa de França, São João e taboão, entre 1976 
e 1977. “a gente levantava as questões dos bairros. Carên-
cias, como falta de posto de saúde, água, luz e asfalto. Fa-
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zíamos as reuniões com os moradores para construir uma 
mobilização deles próprios. a área onde existe o Zoológico 
de Guarulhos, no Rosa de França, era abandonada e havia 
a preocupação dos moradores de reativar aquele espaço”, 
contou o funcionário público e militante do pStu na cida-
de, Joel paradella, que participava do grupo. os Domingos 
reuniam até 400 pessoas ao longo do dia.

Com vontade de fazer discussão política, mas dificulda-
de de organizar as atividades culturais, os jovens decidiram 
criar uma entidade e ter sede fixa. por acaso encontraram o 
espaço de uma antiga tornearia que fazia usinagem na Vila 
Fátima. os jovens se juntaram e colocaram a placa “Casa de 
Cultura paulo pontes”, em homenagem ao dramaturgo bra-
sileiro que criou a série “a Grande Família”, na década de 
1970, retransmitida nos anos 2000 pela tV Globo. “a esco-
lha do lugar não era fácil. tinha que ser um bairro operário 
e ponte para organização sindical. para montar um teatrinho 
para 150 pessoas na Vila Fátima fomos ao final de feiras no 
anhembi, com caminhão da prefeitura, para pegar restos de 
madeira. Éramos apenas uns 20 jovens que estavam firmes 
no projeto”, recordou paradella.

as atividades na Casa de Cultura chamaram a atenção de 
outras pessoas que se juntaram no projeto. o metalúrgico 
Edson albertão, por exemplo, que depois virou professor e 
vereador, chegou à Casa de Cultura cinco minutos depois da 
instalação da placa. Ele se apresentou, disse que gostava das 
coisas da esquerda e se colocou à disposição para ajudar. as 
despesas básicas da entidade, como aluguel, água e luz, eram 



mantidas por Valquíria, Wolfhor e paulino Caetano, que ti-
nham empregos com carteira assinada. os jovens passaram 
a apresentar peças teatrais e convidaram grupos de esquerda 
vindos da capital que faziam espetáculos gratuitamente. No 
final das peças, os integrantes da Casa sempre passavam um 
chapéu para ofertas voluntárias, insuficientes para manuten-
ção dos custos. “o povo não tinha grana. Cobrar era simbó-
lico. passa a ser regra o passar o chapéu. a gente dava um 
abraço [nas pessoas dos grupos de teatro da capital], um beijo 
e eles retribuíam ao dizer da alegria que era apresentar o tra-
balho na periferia e resistir à ditadura”, contou Scape.

a proximidade com a igreja passou a ser estratégica. os 
integrantes da Casa marcavam as peças teatrais após as mis-
sas para conseguir público. “um monte de cristãos saía da 
missa sem pecado e a gente, numa espécie de piquete, falava 
que ia rolar alguma coisa”, recordou Scape. apesar dos pa-
dres canadenses terem forte aproximação com as camadas 
populares da Vila Fátima, eles pouco se envolveram com os 
integrantes da Casa de Cultura. o padre Raimundo Forget, 
pároco da igreja, foi convidado pela Casa de Cultura para 
assistir a cantata Santa Maria de Quiqui, do grupo chileno 
Quiba paim, que tratava dos processos de exploração de mi-
nas de sal. Ele acompanhou o espetáculo. Membros da pasto-
ral operária e da alfabetização de adultos da paróquia, que 
utilizavam o método paulo Freire, também se aproximaram 
da Casa de Cultura. o método educacional foi criado pelo 
educador, filósofo e pedagogo paulo Freire, que descobriu 
formas de aprendizado a partir da conscientização política. 
o mecanismo era contrário ao Movimento Brasileiro de alfa-
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betização (Mobral), difundido pelos militares, que eram foca-
dos apenas no ler e escrever, sem formar consciência crítica.

a partir de 1978, os militantes da Casa de Cultura deci-
diram se aproximar da classe operária. para isso, formaram 
turmas para cursos preparatórios para as provas do Serviço 
Nacional de aprendizagem Industrial (Senai), que ganharam 
destaque no município por causa da grande quantidade de 
fábricas que tinha se instalado na última década. a Casa tam-
bém ofereceu curso de calderaria. Várias pessoas consegui-
ram passar nas provas do Senai, entrar nas fábricas e vira-
ram contatos para os integrantes da Casa que eram de vários 
movimentos políticos de esquerda. Nesta altura, a atuação da 
Casa de Cultura não passava despercebida pelo regime mili-
tar. o Dops enviou espiões para monitorar as atividades, mas 
não chegou a prender ninguém. a ditadura estava mais bran-
da, apesar de averiguar os movimentos de perto.

“teve casos que a gente confirmou serem agentes da re-
pressão. pelo menos três, mas não lembro os nomes. Eles 
vinham assistir as peças como espectadores e falavam que 
queriam participar, mas não demonstravam referência algu-
ma de como foram parar ali e o motivo do interesse em aju-
dar. pessoas da Casa viram depois esses agentes fardados 
em São paulo. Eram policiais infiltrados. Mas ninguém da 
Casa chegou a ser preso”, relatou paradella.  Ele sofreu per-
seguição da polícia, mas por conta da atuação política em 
São Caetano do Sul, município da Grande São paulo.

paradella trabalhava em uma metalúrgica na cidade do 
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aBC paulista e participava de reuniões da Convergência So-
cialista, corrente dissidente da organização clandestina liga 
operária. Ele morava em uma república com outros quatro 
amigos até que um deles foi detido e delatou os demais. “Vá-
rios locais foram estourados pela repressão. Meu projeto era 
ficar no aBC, mas em função disso tive que deixar a região 
após cinco meses”, afirmou. Ele voltou para Guarulhos e fi-
cou na casa de Roberto Rodrigues, um dos idealizadores da 
Casa de Cultura e líder da oposição Sindical. os integrantes 
da Casa concordaram em deixá-lo escondido por dois meses. 
paradella resolveu voltar para a fábrica onde trabalhava em 
São Caetano para pegar a carteira de trabalho. acabou sendo 
detido e levado para a delegacia. após prestar depoimento, 
paradella foi liberado para dormir em Guarulhos e retornar 
no dia seguinte para novo interrogatório. Ele cumpriu o acor-
dado pela polícia e o termo de declarações dele foi enviado 
ao Dops. Sem permanecer preso, retornou às atividades na 
Casa de Cultura e voltou a morar com os pais.

a Casa de Cultura virou polo de encontro dos grupos da 
esquerda de Guarulhos, como Convergência Socialista, polí-
tica operária (polop), Movimento de Emancipação do prole-
tariado (MEp) e oposição Sindical. o pagamento dos custos, 
porém, continuou com os poucos militantes que trabalha-
vam e com as vaquinhas feitas após as apresentações. 

a arquidiocese de São paulo fez coro com os movimentos 
sociais pela lei da anistia para a volta dos exilados políti-
cos, que entrou em vigor em 28 de agosto de 1979 após a 
sanção do presidente João Baptista de oliveira Figueiredo. a 
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Casa de Cultura organizou ônibus para receber os exilados 
no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. o local se 
transformou em um dos núcleos de acolhimento e organi-
zação da anistia em Guarulhos. Ex-exilados foram convida-
dos para dar palestras na Casa e contar as experiências de 
perseguição política e acolhida em outros países. - o jovem 
Carlos Chnaiderman, filho do escritor ucraniano Boris Sh-
naiderman, também chamado de Chnaiderman, ficou por 
alguns anos em Cuba, foi um dos que conheceu a Casa de 
Cultura e decidiu continuar na cidade por gostar da mobili-
zação dos jovens. Ele ingressou no partido dos trabalhado-
res (pt) anos depois e se elegeu vice-prefeito de Guarulhos 
em 2008 e 2012.

para tentar uma aproximação maior com os moradores 
do bairro, a Casa de Cultura passou a promover outras ati-
vidades, como Encontro de Violeiros. o resultado, entretan-
to, não foi o esperado, com raras exceções. “tentar se rela-
cionar com os moradores do bairro foi um pepino. Fizemos 
jornalzinho com as demandas, mas não deu certo. a parti-
cipação era mais de gente de fora da Vila Fátima. o bairro 
não nos comprou. Éramos um bando de moleques que vivia 
estranhamente para os moradores dali. a única conexão era 
o padre Raimundo”, afirmou Scape.

Fundado em 1980, o pt foi um dos principais motivos 
pelo fim da Casa de Cultura. os núcleos de esquerda mili-
tavam com mais liberdade após a lei da anistia. Cerca de 
100 pessoas atuavam nas atividades da instituição, mas a 
maioria queria transformar a entidade da Vila Fátima em 
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um centro de filiação do pt. a criação de um partido para 
aglutinar as demandas operárias e esquerdistas entusias-
mou muitos que agiam também em outros movimentos. Já 
os idealizadores da Casa de Cultura não gostaram da ideia 
e queriam manter a independência. uma eleição definiu 
como vencedor o grupo favorável ao distanciamento do 
pt para manutenção das atividades. os derrotados saíram 
e os que ficaram não conseguiram arcar com as dívidas. 
Em 1981 a Casa de Cultura encerrou as atividades. “o Wol-
fhor era gerente de importação e exportação, mas perdeu 
o emprego e não podia mais ajudar a pagar as contas”, 
afirmou albertão. Ele e Wolfhor eram do MEp, favoráveis a 
vinculação com o pt e deixaram a instituição dois meses 
antes do fechamento.

para a fotógrafa Vera Jursys, que organizava o CineClube 
desde os Domingos de lazer, a fundação do pt foi crucial 
para o fim da Casa de Cultura. “Não fazia sentido manter a 
Casa com as novas propostas políticas. as pessoas saíram 
para frentes mais claras. o grupo também estava rachado. 
além disso, tinha problemas financeiros para manter tudo 
aquilo.” Ela também aderiu ao pt com atividades para filia-
ção de militantes. Na adolescência, Vera estudava no colégio 
progresso, no Centro, ingressou em um grupo de estudos do 
Capital, de Karl Marx, e passou a participar em seguida do 
grupo de jovens que organizava os Domingos da praça. Na 
opinião dela, a Casa conseguiu cumprir seu objetivo. “Era 
um polo de resistência para criar senso crítico. tudo que 
recebíamos de informação já era filtrado. a gente queria dis-
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cutir um pouco a fundo a situação política. Foi importante 
para aglutinar pessoas, reivindicar e tirar o medo”, avaliou.

Havia também uma disputa clara entre grupos que bus-
cavam controle e influência no recém-criado diretório muni-
cipal do pt. alguns movimentos, como MEp e Convergência 
Socialista, que atuavam na Casa, em contrapartida a pessoas 
do jornal Repórter de Guarulhos, aglutinadas pelo redator – 
e três décadas depois prefeito – Elói pietá, e a esposa Janete 
pietá, atuante líder da oposição Sindical. albertão, por exem-
plo, participou como representante de Guarulhos na reunião 
para definição do manifesto pró-pt, em outubro de 1979.

Scape ficou no grupo vencedor na eleição pelo comando da 
Casa, mas admitiu que as condições da época não permitiram 
que os trabalhos tivessem andamento. “[para alguns] tem que 
fazer as atividades todas de alguma forma relacionadas ao 
fortalecimento da ideia de formar um partido. a gente queria 
um pouco de autonomia e independência. Isso cria uma área 
de tensão. a autossustentação é um fiasco. Há brigas e as re-
lações se desgastam. o que dividiu foram os pontos políticos. 
De forma muito mecânica diria que as coisas todas vão passar 
pelo pt e isso porque muitos queriam ser um núcleo de ati-
vidades do pt. uma parte, também fundadora, diz que não. 
aquilo só funcionava com todo mundo junto.”

Com o fim da Casa de Cultura, os integrantes, muitos de-
les amigos, se comprometem a manter atuação política em 
outros locais. Cada um toma um caminho. paradella e Scape 
colaboraram na oposição Sindical. albertão virou vereador. 
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Vera atuou como fotógrafa em eventos do pt em São paulo 
e no aBC, assim como nas atividades de sindicatos. tantos 
outros ingressam na carreira partidária. outros, após algum 
tempo, focaram suas carreiras profissionais e deixaram de 
lado a militância política. 

Em entrevista à Folha Metropolitana de 8 de dezembro 
de 1983, o vereador Gilmar lopes contou suas impressões 
sobre a Casa de Cultura. “um verdadeiro reduto, não só da 
resistência, como da produção cultural nova e contemporâ-
nea de Guarulhos. ali, fazíamos de tudo: desde levar formas 
culturais novas para a periferia desde estimular o desenvol-
vimento da cultura local.”
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lula em
comício por greve
| Foto: Vera Jursys



Capítulo 8

OS COnfROntOS
SInDICAIS

as greves sindicais no final da década de 1970 no aBC 
foram marcantes na ditadura militar. Em Guarulhos, o mo-
vimento também teve destaque. a cidade ganhou fábricas, 
migrantes e discussão política. a ausência de universidades 
– e do movimento estudantil – fez com que as movimenta-
ções sindicais trouxessem novo vigor à luta contra o regime 
vigente no país.

Mas o que pouca gente sabe é que o Dops monitorou de 
perto as articulações no Sindicato dos Metalúrgicos bem an-
tes das paralisações acontecerem. Relatório de 14 de abril de 
1972 do Dops apontou que o sindicato aglutinava os “comu-
nistas de Guarulhos e região”. o presidente Vicente Gonçal-
ves Filho seria “conivente e tolerante” ao permitir reuniões do 
presidente do Sindicato da alimentação, que era conhecido 
como Sebastião, considerado “subversivo”, além de bancar, 
com recursos dos metalúrgicos, atividades de pessoas sus-
peitas de envolvimento com grupos de esquerda. À época, a 
cidade estava em crise após a intervenção federal para o afas-



tamento do então prefeito alfredo Nader, acusado de corrup-
ção. Consta na documentação da polícia política que Vicen-
te teria recebido apoio financeiro do ex-prefeito Waldomiro 
pompêo para integrar um grupo chamado Vogal da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Guarulhos. o Dops queria tirar 
Filho do comando do sindicato, mas o governo federal não 
aceitou a solicitação. 

Em 10 de novembro de 1972, a polícia aprendeu mil pan-
fletos jogados de um veículo na frente da phillips. o material, 
que incitava os operários a entrar em greve, foi distribuído 
também em outras fábricas, no Jardim paraventi. os atos deste 
tipo eram isolados. os trabalhadores de Guarulhos resolveram 
se rebelar realmente apenas em maio de 1978 com a greve na 
Saab Scania, em São Bernardo do Campo. o sindicato se negou 
a sentar com os patrões na Justiça do trabalho. o movimento 
se alastrou pelo aBC, São paulo, osasco e Guarulhos. 

Em junho de 1978, chegou a vez da greve na Mannesmann, 
metalúrgica alemã com 1,5 mil trabalhadores em Guarulhos 
que fazia tubos de aço sem costura. Eles simplesmente ba-
teram ponto, entraram na empresa e pararam de trabalhar. 
Desligaram as máquinas e o forno de recozimento, que só 
pôde ser reativado após 48h. os trabalhadores queriam 20% 
de aumento real. o início da greve, contudo, foi espontâneo. 
o presidente do sindicato dos Metalúrgicos, arnaldo da pai-
xão, chegou ao local com três membros do Ministério do 
trabalho. o sindicato propôs a formação de uma comitiva, 
com seis representantes dos trabalhadores, para o diálogo, 
mas eles não aceitaram – a empresa, sim. os diretores da 
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empresa queriam uma semana para avaliar as propostas e 
que os trabalhadores voltassem à labuta. Isso também não 
teve êxito. Edmílson Nery, que era diretor e presidente eleito, 
defendeu a criação da comissão, mas os trabalhadores não 
aceitam. “Nós não vamos entregar a cabeça de ninguém... a 
comissão somos todos nós”, disseram. 

o diretor da fábrica saiu de Belo Horizonte, em Minas Ge-
rais, e chegou no dia seguinte. a empresa aceitou a formação 
de uma comissão de 15 trabalhadores e dois anos de estabi-
lidade, além de propor reajuste de 12%, mais 5% para quem 
ganhava até três salários mínimos e de mais 3% para quem 
estava acima dessa faixa. a negociação foi intermediada pelo 
sindicato, que queria a criação da comissão. os trabalhado-
res, contudo, não aceitaram nenhuma das propostas. 

paralisações: 
15 de junho de 1978 – olivetti (uma hora)
20 de junho de 1978 – SaCE (dois dias)
21 de junho de 1978 – Reisky (algumas horas) e VDo (dois dias)
22 de junho de 1978 – Mannesmann (quatro dias)
23 de junho de 1978 – Condeal (três dias)

todos queriam 20% de aumento, sem compensação no 
dissídio ou acordo coletivo. os trabalhadores alcançaram 
acordos menores do que os pedidos. Ciente da movimen-
tação, as empresas Borlem, Bardella, Cummins, Forest, SKF, 
asea, Ideal e Norten deram aumentos antecipados.

o movimento dos Metalúrgicos migrou para os Químicos. 
Em 26 de junho de 1978, cerca de 60 operários do setor 
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de mistura de tintas e moagem da fábrica 1 da polidura, de 
Cumbica, fizeram greve e pediram 25% de aumento salarial. 
Essa teria sido a primeira greve dos Químicos de Guarulhos. 
Foram 12 greves em empresas, sendo que 36 concederam 
reajustes, o que atingiu 25 mil trabalhadores, segundo o jor-
nal Repórter de Guarulhos. Destas, 30 eram metalúrgicas. o 
maior reajuste foi na Flexform – 25%. o menor ficou na Con-
deal – 5%. a cidade tinha 46 mil metalúrgicos naquele ano.

Em outubro de 1978 começou o movimento pelo dissídio 
coletivo e campanha salarial. os metalúrgicos pediram 70% 
de reajuste, 30% a mais do que o oferecido pelas empresas. 
Eles não foram ao dissídio da Justiça do trabalho e queriam 
dialogar direto com os patrões. Queriam também reajuste 
real a cada três meses de acordo com os preços. De todas as 
comissões, apenas na Mannesmann, Randon e Santa Maria 
havia garantia de estabilidade de dois anos. Nas demais não 
houve acordo neste quesito com os patrões.

as fábricas formavam comissões, com reuniões no sindi-
cato as sextas-feiras. o mínimo proposto era de Cr$ 4.680.

Em 30 de outubro de 1978 os metalúrgicos iniciaram gre-
ve contra os patrões para exigir melhores salários. a adesão 
foi de 90% no segundo dia. Eles cruzavam os braços diante 
das máquinas ou iam ao sindicato. o movimento alcançou 
300 mil ao juntar os metalúrgicos parados em Guarulhos, 
osasco e São paulo – cujo sindicato era comandado por Jo-
aquinzão. as empresas ameaçaram suspender os operários 
que não retornassem ao trabalho e descontar os dias para-
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dos. a greve foi decretada em 27 de outubro porque os pa-
trões ofereceram aumentos entre 48% e 56% de acordo com 
as faixas salariais – inferior aos 70% solicitados. 

após alguns dias de greve, as comissões de fábricas dos 
sindicatos de Guarulhos, osasco e São paulo se reuniram. a 
proposta aceita foi de 43%, acrescido de faixas de 15% a 7% 
de acordo com os vencimentos. o acordo, entretanto, não foi 
vantajoso para quem conseguiu aumento real durante o ano, 
já que foi retroativo a novembro de 1977. as comissões de 
fábricas não conseguiram estabilidade, além dos operários 
terem que repor as horas paradas e cumprir um acordo para 
não realizar novas greves. os químicos, que também fizeram 
paralisações, conseguiram aumento de 43%, com variação de 
3% a 10%. a entidade, com seis mil filiados, conseguiu reunir 
2 mil em assembleia no sindicato.

Em 20 de novembro de 1978, o laboratório aché demitiu 
111 grevistas por justa causa por terem feito piquete. Cem 
deles fizeram acordo com a companhia em 30 de janeiro de 
1979 em que aceitaram o 13º salário e férias proporcionais, 
além do Fundo de Garantia. os outros 11 preferiram acionar 
o Judiciário. a almec Metalúrgica fez nova paralisação entre 
26 de dezembro de 1978 e 2 de janeiro de 1979. os 95 ope-
rários estavam com os salários atrasados.

a oposição Sindical Metalúrgica se mostrou de forma 
mais organizada em maio de 1979 quando, em assembleia 
no sindicato, defendeu reajuste de 30% dos salários para re-
composição das percas ocasionadas pela inflação e alto custo 
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de vida, mas o item não foi incluído na ordem de discussões 
da assembleia. De acordo com o educador luís Carlos Scape, 
parte dos trabalhadores se sentiu traída pelo sindicato por 
conta do acordo obtido no ano anterior, o que contribuiu 
para o fortalecimento da oposição. “o processo de derrota 
da ditadura dependeria dos trabalhadores produtivos. Isso 
vai fazer em São paulo, mesmo em períodos repressivos, o 
aparecimento de chapas de oposição, que são massacradas 
pelo processo eleitoral inteiro e fraude. De alguma forma, 
esse ambiente precisa ser montado para mostrar que são 
trabalhadores que não podem trabalhar mais em São paulo, 
por causa de perseguição nas empresas, que vão para outras 
regiões, como osasco, aBC e Guarulhos”, explicou.

Em 24 de junho, a assembleia dos químicos decidiu exi-
gir aumento real de 30%. o índice do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
dos últimos 12 meses apontou crescimento de 23% da infla-
ção. Diante do movimento do ano anterior, eles decidiram 
criar também um Fundo de Greve dos trabalhadores Quí-
micos de Guarulhos. Membros da comissão de negociação 
da Mannesmann, que teriam estabilidade, também foram 
demitidos. orlando de oliveira e Roberto do Nascimento 
reclamaram que o sindicato procurou rever a questão na 
Justiça do trabalho, enquanto o correto, na opinião deles, 
seria a mobilização dos funcionários. 

a campanha salarial foi adiante. a direção do sindicato 
queria reajuste de 50%, o mesmo acordado entre 23 sindica-
tos vinculados à unidade Sindical, mas os metalúrgicos de 
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São paulo, Guarulhos e osasco subiram as críticas e o índice 
foi para 83%. a assembleia de 14 de setembro, no sindicato, 
terminou em confusão, com troca de socos entre integrantes 
da situação e da oposição, com direito a arremesso de ca-
deiras. Em Guarulhos, a assembleia definiu o proposto pelo 
sindicato, mas o índice aumentou para equiparar o solicita-
do pelos trabalhadores de São paulo e osasco. a decisão saiu 
em 28 de setembro de 1979. 

as assembleias no sindicato eram tão cheias que a Rua dos 
Metalúrgicos, onde estava localizada a sede da entidade, fica-
va interditada. Há vários relatos de confrontos entre manifes-
tantes e a polícia, apesar da falta de provas documentais. o 
professor e ex-vereador Edson albertão, por exemplo, disse 
ter sido detido várias vezes em protestos. “apanhei de um de-
legado e de um puxa-saco, que me deu um murro no estôma-
go. Só davam borrachada. Na polícia, quase me mataram na 
borrachada. Em um protesto, na descida da avenida Monteiro 
lobato, sentido parque Cecap, os trabalhadores marchavam 
pacificamente e a polícia jogou bombas”, contou.

a greve foi decretada em 28 de outubro de 1979, a par-
tir das 22h, porque os patrões não queriam ceder às pres-
sões dos operários, com reposição escalonada de 67%, índice 
abaixo da inflação. Resultado: greve de mais de dez dias. as 
assembleias no sindicato chegaram a ter 4 mil pessoas. o 
movimento estava organizado há seis meses. Bardella, Iderol 
e Borlem foram algumas das 100 fábricas paralisadas. Em 4 
de novembro de 1979, a assembleia contou com a presença 
do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar-
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do, luiz Inácio lula da Silva, o mesmo que foi presidente da 
República, entre 2003 e 2010. apesar da mobilização, a Justiça 
do trabalho definiu reajuste entre 59% e 67%, de acordo com a 
faixa salarial. as empresas não deixaram por menos o fortaleci-
mento das greves, com várias demissões a ativistas. a Condeal, 
de Cumbica, por exemplo, demitiu 50 por justa causa. 

o período foi de intensa disputa entre a diretoria do 
sindicato e a oposição Metalúrgica. Segundo Scape, o gru-
po oposicionista fez todo trabalho de organização da gre-
ve por conta do conformismo da diretoria. “a oposição 
dirige a greve dentro do sindicato e o pelego fica sem sa-
ber o que fazer. o comando de greve vira comando de 
piqueteiros. teve um momento de reflorescimento. tem 
piquetes pela cidade inteira, acompanhando o movimento 
de osasco e São paulo”, afirmou.

No aBC, as greves voltaram a ocorrer em abril de 1980 e 
duraram 41 dias. lula e outros sindicalistas foram presos 
e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo passou 
por intervenção. as tropas militares foram às ruas para 
controlar os operários. Em Guarulhos, o movimento gre-
vista não ganhou adesão.

Em 1º de maio de 1981, a oposição Sindical, que se or-
ganizara desde 1979, enfrentou a diretoria de Nery e per-
deu a disputa. a oposição concorreu pela Chapa 2, que tinha 
como integrantes Carlos Weber, que encabeçava a chapa, com 
o apoio de Joel paradella, Roberto Rodrigues, antonio Batista 
Gonçalves, artur José Filho e atanagildo Nascimento. o grupo 
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tentou retirar Nery do comando do sindicato novamente em 
1984, com a liderança de Rodrigues, mas não obteve êxito. 

a oposição conseguiu cerca de 40% dos votos e não tomou 
o sindicato de Nery. os 24 membros da chapa, após o período 
de estabilidade por conta da eleição, foram demitidos das fá-
bricas. os integrantes foram para outras atividades econômi-
cas e políticas ou mudaram de cidade. De acordo com Scape, 
a campanha da diretoria na eleição ficou voltada ao discurso 
que a oposição acabaria com os benefícios sociais, como co-
lônia de férias, escola profissionalizante e outros convênios, 
além de contar com o apoio de direções de fábricas e apre-
sentar materiais impressos de melhor qualidade por ter mais 
recursos financeiros. “Há perseguição direta e brutal. Como 
mantém oposição assim? as pessoas têm que viver.”

o metalúrgico Joel paradella, que participava da Casa de 
Cultura paulo pontes e foi detido em São Caetano do Sul por 
participar da Convergência Socialista, era um dos integran-
tes da chapa da oposição Sindical. Ele lembrou que não ha-
via proximidade com a classe política local, com exceção do 
vereador Gilmar lopes, mesmo assim, distante. “a gente não 
teve muito interesse em se aproximar. Fazíamos a discussão 
política e buscávamos o contraponto ao sindicato. Fizemos 
esse trabalho pela Casa de Cultura e pelo jornal Repórter de 
Guarulhos”, afirmou. 

o padre antonio Carlos Frizzo era diácono da paróquia 
Nossa Senhora do Bonsucesso, no Bonsucesso, em 1984. Ele 
disse que o padre Raimundo Forget, que atuava na paróquia 

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS oS CoNFroNToS SINDICAIS 103



Nossa Senhora da Vila Fátima, próximo à Casa de Cultura, 
tinha bom diálogo com a oposição. a mobilização dos traba-
lhadores acontecia também com o apoio de setores da Igreja 
Católica do município, principalmente nas paróquias coman-
dadas pelos padres canadenses. “Nossas igrejas eram aber-
tas para reuniões e para os trabalhadores dormirem. Havia 
maior interação em Bonsucesso, taboão e Vila Fátima. Nós 
éramos seminaristas e dormíamos com os operários e íamos 
parar a Dutra várias vezes com o pessoal da Ford, da phillips 
e da oposição Sindical. lembro que na greve geral de 1984 
a ordem era para nós pararmos a Rodovia presidente Dutra 
pela oposição. Éramos umas 20 pessoas que dormimos na 
igreja de Bonsucesso. acordamos às 4h e fomos parar a Du-
tra. Quando amanhece o 2º Quartel General do Exército vem 
e desce a borracha. levei borrachada no corpo e na cabeça. 
apanhamos juntos.” 

antonio Gonçalves, que acompanhou de perto a interven-
ção no sindicato em 1964, virou diretor do sindicato na déca-
da de 1970 e discordou que a oposição era protagonista nas 
greves. Ele era católico praticante, participava do movimento 
operário da igreja na paróquia São pedro, na Vila Galvão, e 
disse ter sido monitorado de perto pelos militares. “Estava 
na casa da minha mãe em um sábado e quando voltei para 
minha casa estava tudo revirado. Não levaram nada, mas 
olharam tudo para encontrar algo para me incriminar. Dois 
anos depois, em 1975, acontece a mesma coisa. Fazia cursi-
nho pré-vestibular e reviraram meu Ford 1972 na Rua luiz 
Gama, no Centro. Fuçaram tudo e não levaram nada. Era de 
praxe os sindicalistas usarem uma peça chamada miguelito, 
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uma ponta de ferro, para furar pneu de carro para não entrar 
nas empresas. Eu não andava com nada disso”, afirmou. 

Segundo Gonçalves, a polícia fiscalizava de perto todos os 
atos do sindicato. a diretoria pedia autorização para realizar 
assembleias e era pressionada pelo 15º Batalhão da polícia 
Militar (pM) e pelo 1º Distrito policial (Dp). “Mandavam agen-
tes à paisana para fiscalizar a assembleia para ver se estava 
sendo feito apenas aquilo que estava previsto na convoca-
ção. a gente vivia pisando em ovos”, contou. Em relação às 
greves, ele disse que eram administradas com cuidado pelo 
sindicato “sob pena de ficar por horas prestando depoimen-
to no 15º Batalhão ou na delegacia”. 

Gonçalves afirmou que a diretoria estava envolvida na 
motivação de greves também na década de 1980. Ele citou 
um panfleto levado aos trabalhadores das empresas Borlem, 
Manesman, Microlit, Sindolmel e Cummins, que teriam mo-
tivado os operários a pararem. “a fábrica de cobertores pa-
raíba está querendo comprar esta empresa porque diz que 
aqui só tem carneiro. arregace as mangas, trabalhador. lute 
pelos seus direitos. Cruze os braços. pare. Reivindique. lute. 
Não seja mais um carneiro.” o material, segundo o ex-secre-
tário geral do sindicato, era entregue para trabalhadores de 
confiança que chegavam antes dos demais nas fábricas para 
deixar os panfletos nas máquinas.

Gonçalves se lembrou de um confronto entre 2 mil ope-
rários e policiais na Monteiro lobato, ocorrido em 1981. 
“o comandante Moura que comandava o Batalhão da polí-
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cia Militar, fez sinal para a tropa descer do caminhão, algo 
que foi mal interpretado. o gesto dele foi o estopim para os 
trabalhadores caírem para cima da pM. Estávamos em 2 mil 
trabalhadores. Na frente da paróquia São Roque, no parque 
Cecap. tinha três fusquinhas e um caminhão com a tropa. 
Quebraram os fusquinhas. os operários jogaram pedras que 
estavam na frente da igreja e a polícia revidou com gás la-
crimogêneo e deram tiros para cima. Eu pedi para o pessoal 
parar com as pedras e o comandante mandou a tropa dele 
parar. aí o confronto parou, mas teve operários feridos.”

Nery sempre teve grande proximidade com o Joaquin-
zão, que foi interventor do sindicato em Guarulhos e depois 
foi comandar o órgão da mesma classe em São paulo. Essa 
amizade foi um dos motivos para Nery ser chamado pela 
oposição de “pelego” – acusado de servir aos interesses dos 
patrões. o ex-presidente negou aliança com os empresários, 
contou que foi filiado ao partido Comunista e disse ter sofri-
do perseguição na ditadura. Detido no Dops algumas vezes, 
afirmou que ficava das 6h às 20h lá, sem comer nada, e com 
o acompanhamento de dois policiais quando ia ao banheiro. 
“até duas da madrugada aparecia investigador na porta de 
casa para confirmar se a gente morava ali. tive a casa re-
vistada uma vez pela polícia. Eu enterrava livros que eram 
considerados de esquerda em buracos no chão.” para Nery, a 
oposição “queria fazer daqui uma nova Cuba”, algo que não 
estava de acordo com a direção do sindicato.

o ex-presidente admitiu que agentes do Serviço Nacional 
de Informações (SNI) acompanhavam as assembleias e avisa-
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vam que o fariam com antecedência. “Diziam que se falasse 
alguma coisa iriam me mandar para São paulo, que tinha 
a polícia Federal. Quando começava a assembleia eu estava 
para o tudo ou nada. Se eu escondesse seria um covarde e 
trairia a categoria. aí eu falava que iríamos discutir a pauta 
de reivindicações e sem tratar de política. Quando falava que 
tinha agentes do SNI na assembleia tinha que me explicar 
depois. amanhecia a madrugada sem ninguém ter comuni-
cação comigo”, afirmou.

No Sindicato dos Químicos, a principal líder da oposição 
até 1979, Nair Rosa, teve que sair da cidade para conseguir 
emprego. a oposição somente se reorganizou em 1985, mas 
perdeu a disputa eleitoral. Grupos de oposição surgiram 
também nos sindicatos da Construção Civil e dos Conduto-
res. ambos não tiveram sorte na tentativa de tomar o con-
trole das respectivas entidades. a associação dos Servidores 
públicos, que virou sindicato após a promulgação da Consti-
tuição de 1988, chegou a realizar uma greve em 1984.
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Capítulo 9

O fRACASSO DAS
DIREtAS JÁ

o povo brasileiro não esboçou reação durante o golpe mi-
litar de 1964, algo que surpreendeu os Estados unidos, que 
haviam mandado equipamentos e efetivo para ajudar na re-
pressão de um provável levante que não chegou a ocorrer. 
por mais de duas décadas, os brasileiros aceitaram o coman-
do dos militares e aqueles que tentaram lutar contra isso fo-
ram duramente reprimidos. Entretanto, a passividade da po-
pulação em geral se transformou em um grande movimento 
de massas entre 1982 e 1984 que ficou conhecido como Di-
retas Já. os militares já vislumbravam deixar o poder para os 
civis e a imprensa passou a apoiar as manifestações. 

Guarulhos, porém, não é uma cidade que costuma aderir 
a movimentos de massa. Como exemplo, basta lembrar o 
recente junho de 2013, quando eclodiram os movimentos 
sociais pelo país, a cidade – e o Brasil – assistiu a maior ma-
nifestação da história do município, quando, no dia 21, 15 
mil pessoas foram às ruas e pararam as rodovias presiden-
te Dutra e Hélio Smidt, o que impediu o acesso de muitos 
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passageiros ao aeroporto Internacional de São paulo/Guaru-
lhos. o curioso é que, naquele momento, a capital paulista 
já tinha tido sete manifestações gigantes, os aumentos de 
tarifa de ônibus, inclusive de Guarulhos, haviam sido revo-
gados, e o Movimento passe livre (Mpl), que comandou a 
ação na capital, afirmou que não faria mais nenhum ato. Sim, 
os guarulhenses foram às ruas atrasados e sem um motivo 
aparentemente claro.

o caso de junho foi uma exceção. Nas Diretas Já, vários 
guarulhenses acompanharam pessoalmente os grandes atos 
em São paulo. Houve tentativa também de realizar ativida-
des nos bairros de Guarulhos, a maioria capitaneada por 
militantes petistas, e sem adesão popular. “Foi muita gente 
nas manifestações na praça da Sé e no Vale do anhanga-
baú. a gente organizava ônibus para ir. Fizemos um evento 
no centro comercial do parque Cecap com umas 200, 300 
pessoas. Repetimos em outros bairros, como o Jardim São 
João”, recordou albertão, que participou da fundação do 
pt, mas deixou o partido após o escândalo do Mensalão, em 
2005. “Guarulhos foi um município difícil de integrar com as 
manifestações. o que aconteceram foram greves operárias”, 
avaliou Joel paradella.

a classe política guarulhense, que em 1964 apoiou cla-
ramente o golpe, desta vez se uniu ao senso comum pelo 
fim da ditadura. Em entrevista à Folha Metropolitana de 8 de 
dezembro de 1983, o presidente da assembleia legislativa e 
ex-prefeito de Guarulhos, Néfi tales, defendeu publicamente 
o retorno da democracia. “Não há solução para a crise bra-
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sileira sem eleições diretas para a presidência da República 
e a decretação da moratória. um presidente eleito pelo voto 
indireto terá um mandato muito arriscado que poderá não 
chegar ao final”, profetizou mais de um ano antes da eleição 
indireta de tancredo Neves, que morreu em 21 de abril de 
1985, três meses após a vitória no colégio eleitoral. tancre-
do foi internado em 14 de março, véspera da posse como 
presidente, com diverticulite grave. o vice, José Sarney, que 
no golpe militar era deputado federal e apoiou a deposição 
de João Goulart, assumiu o comando do país.

um dos comícios em Guarulhos, em 1984, contou com a 
presença de luís Carlos prestes, ex-líder da alN, que se exi-
lou na união Soviética e retornou ao país por causa da lei da 
anistia. Inspirado pela ação da arquidiocese de São paulo, o 
bispo de Guarulhos, dom João Bergese, também apoiou as 
Diretas Já. “Era um rolo compressor. Não tinha como não ser 
a favor”, afirmou o padre antonio Frizzo. 

plinio tomaz, ex-presidente e fundador do Saae, e um dos 
que mais conhecem a história de Guarulhos, afirmou ter par-
ticipado de um ato no município pelas Diretas Já que agluti-
nou um grande número de pessoas na praça teresa Cristina, 
na frente da Catedral, que não é citado pelos petistas. “lotou 
de gente. Estava o ulysses Guimarães (um dos líderes das 
Diretas Já no Brasil), o Franco Montoro (governador de São 
paulo) e o Néfi tales”, lembrou.

as Diretas Já começaram em 1982, mas tiveram uma se-
quência de atos políticos mais envolventes a partir do comí-



cio de 25 de janeiro de 1984, na praça da Sé, em São paulo, 
que reuniu mais de 200 mil pessoas. o evento contou com 
a presença de grandes personalidades, como leonel Brizola, 
que foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, 
Fernando Henrique Cardoso e luiz Inácio lula da Silva. Es-
ses viriam a ser presidentes da República, respectivamente, 
entre 1995 e 2002, e 2003 e 2010. a Câmara dos Deputados 
passou a discutir a emenda Dante de oliveira, que instituiria 
a eleição direta para presidente da República. a proposta 
batizada com o nome do deputado federal propunha a elei-
ção para 15 de novembro de 1984, após 24 anos da vitória 
de Jânio Quadros. a votação da emenda aconteceu em 25 
de abril daquele ano, com milhares de pessoas presentes no 
Congresso Nacional para acompanhar o que seria uma con-
quista histórica. Infelizmente, os deputados federais rejeita-
ram a emenda. o movimento popular foi considerado de “ca-
ráter meramente perturbador” pelo presidente militar João 
Figueiredo, em dezembro de 1983, em discurso proferido 
pela televisão. três meses depois, o último ditador brasileiro 
disse que “se as eleições diretas fossem solução, não haveria 
crise nos países que têm eleição direta. Não existe milagre. o 
governo não pode, nem deve, fazer tudo”.

Em Guarulhos, entretanto, o movimento das Diretas Já 
pode ter terminado na Câmara Municipal com uma vigília 
cívica. o mesmo mecanismo que foi utilizado pela classe 
política local para apoiar o golpe militar teria sido reutiliza-
do para solicitar a mudança da estrutura do país, segundo 
consta no livro “Cronologia Guarulhense”, do escritor, ex-
-delegado, ex-vereador e ex-chefe de gabinete da prefeitura, 
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João Ranali. a realização da vigília, contudo, não consta nas 
atas do legislativo, nem nos acervos da Biblioteca da Câmara 
e do arquivo Histórico Municipal.

Com exceção de um pronunciamento do vereador Gilmar 
lopes, em 11 de março pró-Diretas Já - ele era um dos pou-
cos vereadores que dialogava com os movimentos de esquer-
da -, nas vésperas da votação da emenda Dante de oliveira 
no Congresso Nacional, não houve discursos para reflexão 
dos temas de debate nacional na Câmara. os vereadores, na-
queles meses, se fecharam nos debates dos temais locais e 
na crise econômica e política que assolava a prefeitura, co-
mandada por oswaldo de Carlos. alfredo Nader, que era ve-
reador na época do golpe e fora afastado por intervenção 
militar, exerceu o último ano como parlamentar justamente 
no período das Diretas. além dele, se mantiveram no legis-
lativo após 20 anos os vereadores José Ribamar Matos da 
Silva, que presidiu a vigília cívica de 1º a 4 de abril de 1964, 
e antonio petito, que ficou afastado nos meses de março e 
abril de 1984 da Câmara para tratamento de saúde. 

Dois dias antes da votação das Diretas na Câmara dos 
Deputados, os vereadores de Guarulhos fizeram sessão es-
pecial para acompanhar os argumentos da prefeitura sobre 
as finanças municipais daquele ano. Defenderam a adminis-
tração De Carlos, o secretário de assuntos Jurídicos, José 
pedro Chebat, o secretário da Fazenda, João Dárcio Sacchi 
(que era vereador em 1964) e o secretário de planejamento, 
Gerson Marcondes. Eles alegaram que o orçamento de 1983 
estava superdimensionado e com inchaço na folha de paga-
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mento no ano anterior que prejudicaram as contas públicas. 
uma das escolhas feitas por De Carlos para acertar as finan-
ças foi a demissão de 1,5 mil funcionários. Esse foi um dos 
motivos da greve de servidores de 1984. “E, hoje, finalmente 
hoje, presenciamos em todos os setores da prefeitura cenas 
de violência, e violência em alguns lugares até física, coações 
para que os servidores voltassem ao trabalho”, disse lopes. 

Na sessão de 25 de abril da Câmara, no dia da rejeição da 
emenda Dante de oliveira em Brasília, os vereadores tiveram 
uma sessão comum, com aprovação de requerimentos pelos 
aniversários do ex-prefeito Néfi tales e do vereador Edson 
David, além de um discurso sobre escotismo do cidadão lau-
ro de almeida pinto. ao que parece, a maior parte dos guaru-
lhenses que desejava as Diretas não se refugiava na Câmara 
para repercutir o debate nacional.

apesar do povo brasileiro não ter tido êxito com as Dire-
tas Já, os militares saíram do poder e a democracia tomou 
seu curso com a Constituição Federal de 1988 e as eleições 
diretas a partir do ano seguinte. porém as histórias e crimes 
cometidos pelo Estado brasileiro, sob comando dos milita-
res, ainda foram pouco desvendados e punidos. 
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COnSIDERAçõES
para analisar os impactos que a ditadura militar, que as-

solou o país entre 1964 e 1985, teve em Guarulhos é preciso 
conhecer as características do município. Isso porque ele re-
gistrou um dos crescimentos mais vertiginosos do Brasil. a 
população, por exemplo, subiu de 100 mil para 648 mil, um 
acréscimo de quase 550% em 21 anos. É um fenômeno inco-
mum em um curto espaço de tempo. as políticas públicas 
para esse crescimento, evidentemente, não estavam prontas, 
o que permite que a cidade em 2014 tenha tantos problemas 
de infraestrutura, como falta de hospitais, unidades básicas 
de saúde (uBS), escolas, pavimentação, entre tantas outras 
benfeitorias.

após 29 anos do fim do regime militar, com a população 
perto de 1,3 milhão de habitantes, nunca foi elaborada nenhu-
ma obra que tomasse por referência o estudo sobre as ocor-
rências e afronta aos direitos humanos durante a ditadura no 
âmbito de Guarulhos. livros que contam a história da cidade 
citam alguns episódios, mas esporádicos. a cidade ganhou 
uma Comissão da Verdade da Câmara Municipal apenas no 
final de 2013, contudo, em oito meses, o organismo realizou 



apenas duas audiências públicas, sem avanços significativos 
para memória da cidade.

a falta de informações significa, de forma implícita, que 
este período traz vergonha aos guarulhenses. a elite do mu-
nicípio apoiou de forma incisiva o golpe. a vigília cívica de 
1º a 4 de abril de 1964 reuniu a classe política local, que era 
formada pelos comerciantes e latifundiários que possuíam o 
controle econômico. Na visão deles, o presidente João Goulart 
estava voltado demais às camadas populares e às reformas 
de base propostas poderiam desencadear na maior organiza-
ção da classe trabalhadora e, posteriormente, em um estado 
comunista. Essa ideia era difundida pela elite nacional e pelas 
grandes organizações, como a Federação das Indústrias do 
Estado de São paulo (Fiesp) e o Instituto de pesquisas e Estu-
dos Sociais (Ipes), que durou entre 1962 a 1972. as duas ins-
tituições fomentavam as propostas de desenvolvimento do 
Brasil a partir do fortalecimento da indústria, da abertura ao 
capital estrangeiro e da menor participação do Estado.

a classe política guarulhense gostou do golpe e foi aliada 
das instituições repressivas, como o Dops. a sensação de se-
gurança e o aumento dos lucros eram buscados com afinco. o 
combate às mazelas sociais não faziam parte das prioridades 
desta elite. Boa parte dos apoiadores do golpe continua no co-
mando econômico da cidade, também com grande influência 
política. Essa verdade é incomoda e não interessa para este 
grupo que seja contada.

os movimentos de esquerda exerceram papel relevante na 
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luta pela redemocratização do país. a esquerda guarulhense, 
no entanto, em sua essência, não é da cidade. Foram pessoas 
que migraram para o município pelo crescimento econômico 
que este atingiu. o propagado “milagre brasileiro” teve Gua-
rulhos como grande favorecido, pela abertura de fábricas e de 
novos polos de empregos. Essa esquerda não foi forte. Havia 
falta de politização e de maior conhecimento da estrutura po-
lítica por conta da ausência de universidades. além disso, o 
grande foco de atuação ocorria em São paulo, que, se não era 
a capital política, sempre foi o centro econômico da nação 
desde o século XIX.

as iniciativas articuladas pelos grupos de esquerda eram 
isoladas. os personagens, em geral, conheciam pouco da his-
tória da ditadura na cidade. Eles contaram, com propriedade, 
os episódios vividos por eles, mas não tinham conhecimento 
dos demais. os grupos tinham pouco diálogo entre si. Cada 
um tentava fazer a sua parte contra o regime vigente. Foram 
pequenos polos de resistência. Em geral, a sensação é que 
gostariam de ter feito algo a mais e não o fizeram por falta de 
condições.

a elite guarulhense, após a vigília cívica, manteve-se no 
comando político e longe das demandas sociais. o episódio 
destoante deste cenário foi o afastamento do prefeito alfre-
do Nader, em 1970, por intervenção federal. as denúncias de 
corrupção tomaram conta da administração. os agentes do 
Serviço Nacional de Informações (SNI) colocaram os políticos 
no banco dos interrogados. aliás, algo que poderia ser feito 
com mais frequência se houver provas e indícios concretos. 

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS CoNSIDErAÇõES 117



Entretanto, ninguém foi condenado. pelo contrário, a maioria 
foi investigada, contou falhas sob pressão, mas nem chegou 
a ser denunciada. os que foram processados, como Nader, 
acabaram inocentados por falta de provas. o governo fede-
ral manteve-se atento à política guarulhense até a vitória de 
Waldomiro pompêo nas eleições de 1972, com a arena. Com 
o partido dos militares no comando da prefeitura, o clima po-
lítico voltou à normalidade. 

o vereador Gilmar lopes, do MDB, foi um dos poucos que 
tentou alguma aproximação dos movimentos sociais, com 
contatos na Casa de Cultura paulo pontes, Movimento Contra 
Carestia, e no movimento contra a implantação do aeroporto 
Internacional de São paulo/Guarulhos, que foi fundado em 
1985 – o último citado teve liderança do vereador Kan Kise. 
No final da ditadura, o recém-criado pt conseguiu eleger em 
1982 os vereadores antonio Gonçalves e Elói pietá. Na luta 
popular pelas Diretas Já, a Câmara Municipal mostrou pouco 
protagonismo. a elite local acompanhou de forma distante as 
manifestações, motivo pelo qual até os discursos eram tími-
dos sobre o apoio à emenda constitucional Dante de oliveira. 

a elite local se deu bem com o golpe. o crescimento da po-
pulação, que acompanhou a expansão das indústrias e do se-
tor de serviços, permitiu a melhora do poderio econômico do 
município. os latifundiários também foram beneficiados com 
a formação de vários loteamentos que não atenderam os re-
quisitos legais. o poder público não realizou as fiscalizações 
e políticas públicas devidas, tanto que, em 2009, o governo 
estadual afirmou que 700 mil guarulhenses viviam em áreas 
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irregulares, quase 60% da população – o maior índice entre os 
paulistas. 

Em geral, quem estava bem no início da ditadura permane-
ceu neste status ou teve o patrimônio elevado. Isso não quer 
dizer que a elite guarulhense tenha apoiado as agressões aos 
direitos humanos, a perseguição aos esquerdistas ou tenha fi-
nanciado diretamente as atividades do Dops. Não há indícios 
neste trabalho que essa prática tenha ocorrido. Contudo, é 
evidente que a situação econômica foi favorável. 

a prefeitura de Guarulhos não possui dados do setor in-
dustrial da década de 1960, mas informou que àquela década 
e a seguinte foram marcadas pela estruturação das atividades 
industriais. Esse fenômeno permitiu que os movimentos mi-
gratórios fossem mais intensos no município, até pela proxi-
midade com a capital paulista.

Entre os sindicalistas e adeptos da esquerda, por sua vez, a 
ditadura trouxe cicatrizes, mas, para alguns, serviu de experi-
ência para a discussão política e para alcançar o poder que an-
tes pertencia apenas às elites. o ex-revisor do jornal Repórter 
de Guarulhos, Elói pietá, por exemplo, seguiu carreira política. 
Foi vereador, deputado estadual e prefeito por dois manda-
tos. ainda teve papel relevante para a vitória da esposa Janete 
pietá, ex-integrante da oposição Sindical, para deputada fede-
ral. o prefeito de Guarulhos de 2014, Sebastião almeida (pt), 
participou de atividades teatrais de grupos formados durante 
o regime militar, além de integrar movimentos grevistas. Há 
uma grande lista de pessoas que saíram da resistência para 
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ganhar força na política. Se não possuem o poderio econômi-
co da elite guarulhense, carregam o respeito de muitos e gran-
de influência no quadro local. Entre os adeptos da esquerda 
ainda há aqueles que não fizeram carreira política, nem fama, 
apesar de atuarem em iniciativas de desenvolvimento do sen-
so crítico. o educador luís Carlos Scape e o jornalista alípio 
Freire, por exemplo, possuem ligações com o Movimento dos 
trabalhadores Sem terra (MSt).

os anos de chumbo em Guarulhos trouxeram histórias 
estranhas, como o assalto ao banco com plateia, atuação da 
polícia paulista em um grupo de extermínio com participação 
direta na morte do Nego Sete, disputas sindicais que culmi-
naram em greves em indústrias metalúrgicas, resistência a 
partir da cultura e da formação de senso crítico na Casa de 
Cultura paulo pontes, a deposição do prefeito alfredo Nader, 
prisão de professor de religião laércio Barros dos Santos pelo 
conteúdo transmitido em salas de aula no Colégio Claretia-
no, vivência de personagens famosos na luta contra ditadura, 
como Helenira Rezende, entre tantos outros fatos. a disputa 
política foi intensa e a luta de classes, indiretamente, fica evi-
dente a partir do momento que pessoas vinculadas à classe 
trabalhadora tentam se rebelar, enquanto o empresariado lo-
cal não se envolve de forma alguma nessas polêmicas.

o Brasil foi golpeado com o regime militar. a população 
estava diante de um regime democrático que poderia perder 
as eleições convocadas para 1965 ou manter apoio às prome-
tidas reformas de base. o Exército, a Marinha e a aeronáutica, 
com o apoio do empresariado nacional, e dos Estados unidos, 
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afrontaram os direitos dos brasileiros de escolher dignamen-
te os caminhos que o país deveria seguir. a ditadura impôs 
um modelo econômico que não passou por discussão. Foi im-
posto. o fato de os brasileiros, em geral, não terem se rebe-
lado não quer dizer que concordavam com aquela situação. 
as Diretas Já deixam claro que, na verdade, não havia essa 
aprovação pela tomada do poder pelos militares. 

Se houve crescimento econômico no Brasil, é fato que Gua-
rulhos foi beneficiada pelo milagre brasileiro por causa da ex-
pansão de novas indústrias. talvez, sem o avanço industrial da 
década de 1970 a cidade não seria em 2014 a segunda maior 
economia do estado de São paulo, atrás apenas da capital pau-
lista. Entretanto, essa “vitória” não apaga as agressões aos di-
reitos humanos, a liberdade de opinião e de escolha política. 

É comum encontrar pessoas que sentem saudades da dita-
dura militar, como o aposentado, caminhoneiro e ex-proprie-
tário de olaria, Valadar Dhein, que gostavam da sensação de 
segurança do período. Isso, por outro lado, não vinha trans-
vestido de legalidade. tantos assassinados e perseguidos... 
a pesada investigação do SNI aos políticos guarulhenses em 
1970 poderia ser utilizada como referência na luta contra a 
corrupção, tema tão recorrente nos anos 2000. Mas na prática 
não é possível fazer tal afirmação. Vários políticos foram in-
terrogados no SNI e, sob pressão, disseram ter cometido irre-
gularidades. Quando saíram dali, negaram tudo. Nader, após 
a tramitação do processo judicial, foi inocentado por falta de 
provas. ou seja, tanta pressão para se descobrir corrupção 
e nada foi provado. a maioria sequer foi processada. Se os 
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agentes policiais estivessem tão preocupados com a defesa 
do Estado (não democrático) deveriam tomar mais cuidado e 
coletar provas que punissem àqueles que trouxeram prejuí-
zos aos cofres públicos, e não perseguir quem não tinha nada 
com isso, se, de fato, não tinha feito nada de errado.

os excessos cometidos pela polícia ficaram bem explícitos 
na atuação do delegado do Dops, Sérgio paranhos Fleury, que 
culminou na morte de Nego Sete. Esse pensamento de fazer 
justiça com as próprias mãos se tornou organizado e uma 
espécie de política informal de Estado, que permitia tais arbi-
trariedades. Fleury, mesmo sob acusações, foi considerado o 
melhor delegado da polícia paulista. a sementinha plantada 
por ele, na formação dos grupos de extermínio, resistiu às 
décadas e ao fim da ditadura militar. a Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara de Guarulhos chegou a investigar entre 
2005 e 2008 a atuação de quadrilhas, formadas por policiais 
militares, que tentavam fazer justiça com as próprias mãos. 
pena de morte não é política aceita pelo Estado brasileiro e 
a ocorrência dela por agentes do Estado em nada difere das 
táticas covardes utilizadas por organizações criminosas.

após 50 anos do golpe militar, é possível notar que Guaru-
lhos cresceu, mas muitas coisas não mudaram. a elite ainda 
comanda a cidade, a política e o poderio econômico. tantos 
trabalhadores, por outro lado, ficam alheios às disputas polí-
ticas. Nem se lembram em quem votaram. pensam apenas em 
sustentar suas famílias e seguir suas vidas. Essa realidade per-
mite que Executivo e legislativo tomem medidas impopulares, 
sem discussão com a sociedade, que culminam em insatisfação 
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posterior. o caso do reajuste do Imposto predial e territorial 
urbano (Iptu), em 2013, explica bem isso. os aumentos che-
garam a 2.000% em Guarulhos e a maioria da população só to-
mou consciência, apesar dos alertas da imprensa local, quando 
vieram as contas. prefeitura e Câmara se redimiram com uma 
redução de 17%, em média, no ano seguinte.

o povo, que não ocupou a Câmara na vigília cívica pró-gol-
pe em 1964, continua sem participar das discussões nas au-
diências públicas, nas votações dos orçamentos e nos planos 
diretores. Setores organizados acompanham de perto as mo-
vimentações políticas, mas, em geral, a população deixa que 
as decisões sejam tomadas sem interferência ou discussão. 
Essa falta de protagonismo dos guarulhenses – ou dos brasi-
leiros em geral – permite que a política se torne alvo de nego-
ciatas e não de promoção da melhora coletiva das condições 
de vida. o povo que ficou quieto em 1964 também permane-
ce assim diante das crises políticas constantes no Congresso 
Nacional. as Diretas Já, os Caras pintadas e as manifestações 
de junho de 2013 foram ações isoladas. a conscientização po-
lítica, pró-esquerda ou direita, está longe de existir de forma 
adequada, como constatou pesquisa do Instituto de pesqui-
sa Maurício de Nassau (IpMN), que revelou que mais de 70% 
dos entrevistados não conseguiam explicar se um partido é 
de direita ou de esquerda. o cientista político alberto Carlos 
almeida mostra no ensaio “amnésia eleitoral: em quem você 
votou para deputado em 2002? E em 1998”, lançado em 2006, 
que cerca de 60% dos eleitores não lembravam quais foram 
seus candidatos nas eleições passadas.
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Foi roubado dos brasileiros o direito de escolha. Com o fim 
da ditadura militar, esse direito retornou de modo definitivo 
com as eleições de 1989. Entretanto, esse direito é de fato 
exercido? Como acompanhar política em um país com voto 
obrigatório e apenas financiamento privado para campanhas 
eleitorais? o guarulhense, como os brasileiros em geral, ainda 
não tomou consciência do golpe que sofreu em 1964 e da vi-
tória que foi a conquista da redemocratização do país. Guaru-
lhos teria aprendido com a ditadura se a população exercesse 
de fato seus direitos com o monitoramento das atividades 
dos vereadores, secretários e prefeitos. Faria isso com o olhar 
atento às ações policiais e na luta para evitar os excessos de-
las. teria provável êxito em ser ouvido para a redução do nú-
mero de comissionados – e do salário dos mesmos – que po-
deriam ser revertidos em investimentos mais urgentes, como 
educação e saúde de qualidade. Na prática, os guarulhenses, 
assim como os brasileiros em geral, foram derrotados em 
1964 por um regime autoritário. após a democratização, con-
tudo, o sentimento de derrota ainda permanece já que os en-
traves que permitiram o golpe ainda resistem ao tempo pela 
indiferença geral. a ditadura trouxe tristes histórias e grandes 
lições. o aprendizado, contudo, ainda deixa a desejar. Se as-
sim não fosse, Guarulhos, a oitava economia do país, não seria 
apenas a 320ª colocada no ranking nacional entre as cidades 
com melhor índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), conforme relatório de 2013 do programa das Nações 
unidas para o Desenvolvimento (pNuD). ao entender as lições 
da ditadura, os guarulhenses poderiam vislumbrar resultados 
mais significativos neste levantamento.

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS124



BIBlIOGRAfIA
RaNalI, João. Cronologia Guarulhense II. Editora Guaru, 
1987.

pIEtÁ, Elói. Revirando a História de Guarulhos. Editora 
Cajá, 1992.

RIBEIRo, Bruno. “Helenira Rezende e a guerrilha do ara-
guaia”. Expressão popular, 2007.

JuRSYS, Vera. DVD “Mobilizou Geral – a longa década de 
80 na fotografia de Vera Jursys”. Fundo Municipal de Cul-
tura, 2013.

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos políti-
cos e IEVE – Instituto de Estudos sobre a Violência do Es-
tado.  “Dossiê Ditadura: mortos e desaparecidos políticos 
no Brasil (1964-1985)”. Imprensa oficial do Estado de São 
paulo, 2009.

Ministério público Federal. projeto Brasil Nunca Mais 
(http://bnmdigital.mpf.mp.br/)

oS ANoS DE CHuMBo EM GuArulHoS



Folha.com – 50 anos do golpe de 1964

Folha Metropolitana. Edição de 8 de dezembro de 1983
Repórter de Guarulhos. Edições de maio de 1978 à abril 
de 1981

atas da Câmara Municipal de Guarulhos de 1º e 4 de abril 
de 1964, 11 de março de 1984, 23 e 25 de abril de 1984 e 
2 de maio de 1984

Revista Época. Edição de agosto de 2004






