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NOME: 

QUALIFICAÇÃO CARACTERES CROMÁTICOS. Etó. 

Filho de 

e de  

Nacionalidade: 

Naturalidade: 

Local: '  

Cutis  

Cabelos  

Barba  

Bigodes  

Sobrancelhas 

Olhos   

Idade: (declarada ou aparente) anos        Estatura 

Nascido em de de 1. 

Estado civil: _  

Sabe ler e escrever?  

Residência atual:  

Corpo  

Instrução:  

Local onde trabalha: 

/ 

Residências anteriores:  

ASSINATURA: •I 
DATA 

DIA MÊS ANO 
FOLHA   DE   ANOTAÇÕES   E   ANTECEDENTES 



.STIVADORES 
Para Delegado na Federação no Rio de Janeiro, 

devemos apoiai ijfestritamente, no pleito de amanhã, 
dia 2 de Feverliro, aos nossos grandes companheiros, 
Antônio Martins e Martins Fernandes, componentes da 
chapa n.0 2, justamente da oposição, eleitos que forem 
saberão por certo honrar às tradições de nossa classe 
naquele plenário, pugnando não só pelos interesses de 
nossa coletividade, como a de todo o nosso imenso 
Pais, porquanto são homens de comprovada tarimba, e 
não se humilham aos poderes competentes, procurando 
atender nossos interesses dentro da maior ordem 
possível. * 

Portanto companheiros, devemos ainda lembrar- 
nos que à 8 anos à oposição não ganha, e desta vêz 
temos á absoluta convicção da vitória, e com a mesma, 
naturalmente será o prelúdio da vitória ante a ditadura 
que óra nos ossoberba. 

Ides todos para o nosso ideal companheiros, às 
Urnas, e lá votar nos candidatos da oposição, os 
nossos verdadeiros candidatos. 

Mrllndo de ■preliai Gomei 
(MARUJO) 



NOTICIAS   DE   HOJ/J 
—— 

E'   São Paulo, quinta-feira, 31 de dezembro de 1953   Jte auto. que 

assina   com  o qualificado 

... 4331 
DOC 

[stivÉres mim a Impíensa kmmM 
SANTOS,  29   (Da  Sucursal)  —   Pacheco da Silva — Jí-ão Horten- 

D<í um gmw de estivadores rece-  cio - - Manoel  Alves Barreto - 
bemos a sejiinte saudação à Im 
prensa DcriiJ-rulica: 

1'ompaühoi 
cos, repórter 
mais  t-abalh: 
democrática. 
<lc 1953. fiiul 
lutas sem pr 
do nosso po 
prensa    Den 

j.s jornalistas, graíi- 
fotograíos e de- 

iores da imprensa 
o findar este ano 
joni elo um ano do. 
cantes na historia 

nas quais a Im- 
leratica teve uma 

das mais destacadas atusções co- 
mo fator de esclarecimento para 
a vitoria das mesmas. Por com- 
preender a importância dos gran- 
des feitos da imprensa do povo 
e da classe operaria nós, estiva- 
dores que CFta assinamos, saudá- 
mos fraternalmente a todos os 
companheiros trabalhadores da im- 
prensa popular desejando, ao mes- 
mo tempo, o mais completo êxito 
na Campanha dos 20 Milhões de 
Cruzeiros. 

VIVA A IMPRENSA DEMOCRÁ- 
TICA! 

(as.) — Arlur Barror-o — Fran- 
cisco Rodrigues Garcêz — João 
de Lima Martins — Manoel Viei- 
ra de Araújo — Francisco José 
Cardoso — Antônio Ferreira Pas- 
sos — Antônio Bernardino dos 
Santos — José Francisco de Souza 
— Eduardo de Souza — Olimnio 
Campos -- Joào Dionino da Siha 

l — Edson Pacheco da Silva — Luir 

Alipio Fonseca da Luz — Alfredo j 
1 da Luz e João Santana Bispo, 



% São Paulo, quarta-feira, 23 de dezembro de 1953   j este auto. que 

assina  com   o qualificado 

Í>OTICIAS  DE HOJJG 

Homenagem de 
estivadores 

a Stalín 
SANTOS, 22 (Da Sucursal) — 

Ontem, dia 21 de dezembro, ani- 
versário de nascimento de Sfalin, 
um grupo de estivadores se reu- 
nia para comemorar, com uma pa- 
lestra, a data que é cara a todo» 
PS traDamaaorcs. 

As 20,30 noras, precisamente, 
teve inicio a solenidade. Um dos 
estivauor* presumes tomou da 
palavra e MíüU, uuranie cerca a« 

■»5 minutoslsobre a vida gloriosa 
do genial fcnsfrutor do socialis- 
mo, após («que, teve inicio um« 
pequena leA com doce», chá e 
guaranás, cJitando ainda com a 
presença deJtrés músicos operá- 
rios que m*o^:oncorreram para 
aumentar ajalegria que reinara 
no ammente. 

MENSAGEM 
.     SANTOS, 22 (Da Sucursal) — 
1 Com  pedido da publicação, rece- 
I bemos a seguinte mensagem: 

"Ao vermos passar este li   M 
dezembro,  nós,  os trabalhadores, 
sentimos  nossos   corações  despe- 
daçar-se de dor. porque falta en- 
tre nos o granae guia aa numani- 
dade,   COlKSUtCr  e   libertador   uos 
povos oprimidos de todo mundo. 
No   entanto,   temos  confiança   no 
tuturo porque sabemos que a ban- 
deira  gloriosa de Stalin está em 
mãos  firmes e seguras. Sabemo» 
que  seus ensinamentos serão se- 
guidos e que seu nome jamais será 
esquecido   pelos   trabalhadohes  • 
por todos os povos conscientes do 
mundo fníiir?. 

Repousa    em    Paz, /Camarada 
Stalin". / 

(aa) Art^r Barroso*- Francisco 
R. G^rcésv— João de Lima Mar. 

, tins+- Manoí! Araújo/- Francis- 
co J. Cardoso ^- Antônio Ferreira 

I passosv 

.■•-. 



» 

\ 
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SANTOS,  7 Dezembro de 1953 

RELATÓRIO RaSBRV.ADQ NO &Stí& 

Elementos da Célula da Eativa do Partido Comunista do Brasil 

estiveram reunidos ante-ontem, à noite, a Av. Conselheiro Rodrigues Al- 

ves nQ 256, para onde acaba de transferir residência o comunista FRAN- 

CISCO RODRIGUES GiJÍCSa. 

Estiveram presentes à reunido os seguintes commistas > 

FRANCISCO RODRIGUES GARCE^ 

LÜI^ FERREIRA LIIiA,  vulgo "LULA" 

LUIÜ PACHECO DA VlLVA 

iffiSON PAC1ÍEC0 DA |ILVA 

MANOEL CAETANO D^SOUZA,  vulgo "üiílLHA DE BURRO" i~ 

JOSÉ'  SILVESTRE El *SILVA 

e mais três, cujos nomes não sabemos. 

Nessa reunião, segundo declarações de LUIZ PACHECO DA SILVA, 

hoje pela manhS, no cais, tratou-se, alem de ostros assuntos, da orga- 

nização de movimento contra o sr, Llanoel Cabeças, presidente do Sindi- 

cato dos Estivadores, pelo fato do mesmo ter inaugurado na sede do Sin- 

dicato da classe, por ocasião da passagem do. 33Q aniversário daquele 

Sindicato, o retrato do sr. J.J. da Cruz Seco, diretor da Polícia Ifia- 

ritttd* 
, Outro assunto tratado foi o caso do rodizio que atualmente 

vem sendo obedecido pelos estivadores de Santos, no cais do porto,  e 

que,  segundo se propala, a diretoria do Sindicato está procurarão re- 

vogar a ordem desse rodizio. Dizem os comunistas que o sr. Manoel Cabe- 

ças está querendo anular a escala de rodizio para proteger os afilhados 

da diretoria do Sindicato que, com essa anulação,  estarão sempre era ser- 

viço, prejudicado,^BBlm, os demais estivadores. 
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Sr,  Dr.  Slpldio Reali. 

4- Dele,3ado  de   Policia. 

Era 14  de Maio  de  1946. 

. -^ 

c^  f     ^ 

í 

^^]r^- 
CoüiAireferencia a reuni^e^na    Sede 

do     Partido     Coraunista!/ celala da EstiTa")     cumpre-me   in- 

Inforraar  ^.S,   que  oVnvestigador ^edro ^iraa     Ueto  encarre- 

gs.do de fazer    obseiwaçao nn referida reanião,   aouroa que 

assunto ali tratado »eferiu-3e,   não  trabalharem definitiva- 

mente nos navios ^stílinhóes,   tendo comparecido 5o nessoons 

o qual deliberaram    tombem enviar  cuo  tele.^arama ao  ^r.   Minis • 

tro  do     trabalho  protestando a entrada de navios ^spanhóes 

neste Porto 

21 o que cumore-me  informar. 

—Leoncio  ^unha.       Ene.   dos   Investigadore! 

t. 

^ 

• 

PRONTUAR.O 

T. D. 1. - M.,.!. 11 
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PARTIDO PMUNISTA DO BRASIL 
CÍ^ULA DA ESTIVA 

Estão con^aüos  todo. o.  filhos ^'* 
para 

Tjma reunião ás  20   horas  <»» íÇ'.^ 
cio N.o  15. 



Ilmfi Snr.Delegado da Ordem Política e Social^.^ >^       ^ 
/' 

/^ 

Para os devidos flnsjlevamoç/áo conhecimento 

4e V,S. gue, a Célula Estiva do Partido Comunista do Brasil, fará rea- 

lisar amanhã,dia Ij. ás 20 horas,na rua Carvalho de Mendonça esquina da 

Av.Pinheiro Machado, um "Comício pro União Nacional11. 

Aterfciosas Saudações. 

Santos,5 de Maio de 191+6. 

^ éSZUbSÍ     V-**^ C^H^fS^-i^-í 

PROTOCOLO GERAI 

«EQSOE. N'    0U...±..O.,_ 

•ANT( '\—-^ 01 'Mw' 

f—W0.U.T. 

'''í. 

^x«-^^—^^ 

V 

A 



Comitê da Rua Carvalho de iinedonça esq da ^vemida Pinheiro Machado 

B E L A f Jô B I 0 

ILm0   Senhor. 
Dr.-íuarto Delegado de Policia. 
If e a t a. 

Levola^)   conhecimento   de V.S.que  o  comício  reilisado 

no dia  4  do  corrente, mes. tece  Inicio  as  20 horas mais  ou  menos, tendo 
comparecido  ao  mesmo  um numero  carculadn-riente  em 90  pessoas,tendo  fa- 
lado  os  seguintes  onrdores. 

Álvaro  '-'aes.P.ainiundo Vasconcelos, estiva dor JIan^ej_J)_rnR , P.gt^vnri ,-.■>■, Rvn .7 

tornes dos  Santos.J.Imoel  de  Almeida.i^ranc isco  Chãoa.da IMastri a ITo- 
teleir;   e  oor  ultimo .'Jarcionilio  de  taíT" 

Todos os oaradores foram nnanimeu em concitar ao po- 

vo a   se  unirem em crlalas e iindioatos.afim de tornarem mais unidos 
para    qualquer e-ner^roncia que   oossa vir disendo  que  só  assim   é que  oo- 

derá     triumfar o  Partido  ^omunistado  Brasil. 

"enho  a  comunicar a V.s.nue  os dois  gaardas-clvis  escalados pawi  o  DO- 
llcia-nento  do  rèerilio  comício  deixaram  de comoarecer   to   local. 

u ordeaes  saudações. 

Santos  6  de -iaio  de  1946. 

PRONTU'1'1'^ 

CX3C. M» /jm**. 

.r 
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VD Delegado Regional da Ordem Política e Social 

o4->*-—y*- , 

^7 
A célula da estiva do Partido Comunista do 

Brasil, comunica a V.Excla,, que fará realizar um comício,  no 

próximo Domingo (dia 7) as 20 horas, na Avenida Pedro Lessaje^ 

quina de Felipe Cfmarão, em frente a Padaria Fluminense. 

CORDIALMENTE AGRADECEMOS 

SANTOS, I4. de Abril de l.^é, 

(/p/6*) Çtfyt*sa& JU^/£o*J^: 

Foi advertido de que não poderão, os 

oradores, no Comicio de que trata es, 

te requerimento, falar em direito de 

greve, Carta de 37 e Política Hespan 

hola. 

'e. " 
^ «ft* - -«-^   0       ^2-< 

Ot^-^Cír'   yi-v^-í^»'^»*-*-i—•—%" 
Secretario da Célula da Estiva.- 

0^ f*T^' 
/ 

^^r 



(COPIA) 

oantos, li de março de- 1946. 

Exmo. bnr. Dr. Aífonso uelso de raula Urna 

Ou. Delegado regional de ordem rolltica e bocial 

A  üelula da Estiva, ao rartido Comu- 

nista do tírasiifc, comunica a v. üxcia. que fará reali- 

sar, no dia 13 do corrente, ás 20 noras, na Hacia do 

r.iacuco, um comicio sotre vários assuntos políticos e 

econômicos, onde usarão da palavras vários oradores. 

relo Secretariado da célula da estiva 

(a)  An da Silva bouza-aec.  de Divul- 
gação. 

p,-0^'UARlO 

■• iliá  
■  N-V./lg ÚOC 



RECORTA da "A TRIBUNA" 
la-1-946 
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PARTIDO COMUNISTA 
DO BRASIL 

nKlMOKS UK CCI.ITI-AS 

IKslftn  convocadas as seituinte»: 
Cflulio   dn   i:«<lvii  —   AmanhS. 

às   20   horas,   â   rua  do   Comércio 

"cíliiln    dn»   Dornn —  Amanhã, 
!íH  1.1  horas,  no mesmo  local. 

Cfloln   dn   Bnlrro   ObtMfa  —   »•■ 
Kunda-felra, fts 20.30 horas, fc rua 

arquPs do Jlerval  n. 131, 
, ctlul" "Ano Nrry" — Terca- 
fclrn, fts 20 horns. t rua do Co- 
mércio   n.   15. 

COMlTft   Mt-MCIPAI,   DO 
(;l AHLJA 

Os    componentes    da    ComlssSo 
Executiva     deste    Comitê     •    Ç» 
membros     da     Célula,     "Leocádla 
Prestes",    de    Itapema.    rcun.r-s 
■Io   amanhü.   fts   H   horas,   k   r 
General Rondon n. **■ 



Soutos em 14 de líovanbro de 1945 

Dr.-Jjelogado í%ioiiaL da Cidadã de Safctoíí 

Sxrao. Senhor, 

Ihforn&nos aV.ficcia*,  que no dia   16 de 

Novembro corrente (sextaFelra) ás 17 horas,    na Hia Soaador Dantas 

esquina da Hia João Guarrat f sremos realizar tun Comício de Propagan- 

da íleitoral.     '       " No momento sçresentanos 

CORDIAIS SAUDAQCSS 1 

PROTOCOT^B^ 

OflOll»'» 

I Ia CSLULA COLUUlSTA DA «aSTlVA" 

Õ^ ^ 
. í 

ORDEM DE SERVIÇO 

PRONTUÁRIO 

OOC.  H.*R', 



Santos, 10 de Novembro de 191$ 

limo. Snr. Dr. Delegado Regional da Clda^de 
Santos, /   l IiÃ r Nesta. 

^ 

Prosado Senhor. 
.% 
^ 

*V 
v 

A CÉLULA Du PARTIDO COMUNISTA DU BRASiL,DA 
ESTIVA DE SANTOS, leva ao conhecimento de V. Snr. que Fará 
reallsar na proxlmi*2a.  feira as 20 horas,  á praça da RE- 
PUBLICA,  um COMÍCIO DE PRUPAGANDA ELÈlTuRAL. 

PROTOCOLO GERAL 

9ANT    " [^otJj oTTS 

HMTMWJn* 

No momento apresantamos a v. Sa. 
CORDIAES SAUDAgOES 

PELA COMISSÃO ^ 

RUY BARBOSA DE MORAES 

ORDEM DE SERVIÇO 

En^lAlJLlJL 



SECRETARIA  DA SEGURANÇA PUBLICA 

Delegacia de Ordem Política e Social 
Relatório.^2.25. SAO PAULO 

Santos,22 âe Wovembro á:.   1945 

Ref.Comício da Célula de Vila Matias.P.C.B. 

Ilmo.Snr. 
Dr.Delegado  de  Urdem rolitica   e Social 
Westa. 

Uom relerencia ao comício rtíalisado,pela Célula 

Je /ila ínatias ^a Rua Alfredo Albertini com esquina de João 

Caetano,foi notado ali a presença de umas ^ü pessoas,tendo o 

referido comido a finaJylade da cepanna eleitoral do bnr.Yed-l 

^lo gj^aa pwra rresideml aa Repudia e dos Snrs.Rafael Sampaio 

■^■^o e uswaldo ^acneco da Silvapara Beputados íederaes,duran- 
te o mesmo fiseram-se ouvir os seguintes oradores^edro Tomas 
da Silva >Americo Uúotta e í-íUíZ Canos banaoval, termiaanao o mes 
as 21 horas sem novidade. 

-.• L/19.^  
. N.* -f DOC 

T. (i. I. - Mud. 14 



SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

Delegacia de Ordem Política e Social 
Relatório  ni.22. SAO    PAULO 

Santos,^2 de Novembro de 1^43 

Ref.Comido  da  Célula   da  Estiva  P.C.B. 

Ilmo.Snr, 
Ur.Delegado  de  urdem roütica  e oociai 
westa. 

/ 
■ / 

Cumpre-me informar a 7,S.que o F.C.B.por intei 
médio da Célula da estiva,res realisar hontem ás 1/ horas na 
fraca barão do Hio branco um Çomicio de fropaganda folitica sd 
bre a canditadura a rrAjaenae da Republica do Snr.Yeddo Fiuze 
e dos Snrs.Rafei üampail» Filno e Uswaldo facneco da bilva pars 

Deputados Federal. 
Durante o comicio fiseram-se ouvir os seguint^ 

oradores Rui Barbosa de moraes,KíIO ^ilva e Manoel bant Ana, 
ás l/,20 foi o mesmo encerrado sem novidade . 

Foi notado a presençe ( J 5Ü pessoas. 

T. c;. 1. - Hod, 14 



T2 do 
13-11-45 

DIÁRIO" 

Comício de propaganda das candidaturas| 
Raphael^ãmpaio Filho e Oswaldo Pacheco da Silva 

luas mii pessoas assistiram o " meetinjf' de ontem, qa praça da República 
Realizou 

ia  praça 
ima assiste 
pessoas ura 
a célula d 
nunUta  ,e 
'a'  doa  ai» 
íllva   Indlcad 
nunlsla « 

KapQbllO».      prMi-.e 
^^^■■Vv - mil 

lol» pffíBõvldo p»- 
tlv* do ri  lido Co- 
ôl  dM     c:'iullci.itu- 

"Osvaldo  Pacheco  da 
fõ Partido  Co- 

RafHP Sampaio  Filho. 
ndlcado pelo»  cSmltfes democrAU- 
ioa populares, & Câmara FederíU 

Anuutlando  o» 

iam mi Cliln» c na Indonésia fa- 
zenda um paralelo com a luta uue 
ao tsli. desenvolvendo no BraíH 
pela sua «manclpacSo política, 
através da elelçfto dos represen- 
tantes   populares. 

Seguiu-se com  a' palavra o  »r. 
José  Fellx  da Silva <j.u<  £ez  uma 
análise  das   eleições   antigas,   em 

ue o povo n5o Unha o» seus legl- 
,o»  representantes   discorrendo 
' Is sobr«  a  personalidade  dos 

me  do Partido      Comunf 
qu«  naquela momento  fa^ 
profissão d« íé, « como 
í»» a  sua  oracSo   ieferlri| 
dois   candidatos:   Osvaldj 
da Silva,  que surgira    dãjj 
trabalhadora para    a    dJB 
seus  Interesses « RafaelB 

FltUo,  um advogado  quq 

.i«nic  curoecara  :•  cair     ma» 
os  presentes   permaneccam | 

eus lugares  para ouvir a pa-| 
.. do candidato    dos    comitês 
dares. Discorreu sobre as rel- 

JlcaçCes do povo,    •    sobre a» 
Jndlc&es d» trabalho  « a questão 

salários. 
■•alou   depol»   sobre     o»     golpes 
\adore» e o  que    represenla   o 

A1   esquei^a,   o   dandldatt»  «Io 
Rafael  Sampaio   filho,  quando 

Argemiro Passos deu a palavra ao 
primeiro orador da noite o, esti- 
vador José Beaerra que fez um 
apelo aos seus companheiros para 
que levassem As urna» os nomea 
daquele,"  dois     representantes     do 

O orador seguinte foi o sr.  Ma- 
noel   Santana,   que   falou   sobre   * 
liberdade   dos   povos   sobre  as   'u- 

'-Jas qu» no    momento se desenio- 

Paitldo   Comunista,  Osvaldo, r» checo ia Silva e, * direita, o «auj. 
fariam uso da palavra;  ao cen tro, dois aspectoa  da numerosa «"• 
Praça da RepflWlc», ontem  í   noít«, para assistir ao comido. 

direitos- 

Comitê-  l-oimlares. 
«in*  «onipsrecea  ■ 

dois  candidatos   . 
Ocupou em seguida o microfone 

o candidato Osvaldo Pacheco da 
Silva qu» falou sobre o momento 
político atual e » luta contra o 
fascismo analisando os principal» 
problemas do povo brasileiro a ser 
defendido na Câmara Federal. 

O prof. Jo5o Talbo Cadornlg* 
foi o orador seguinte. Começou 
por dizer que nunca falira cm no- 

vo na defesa dos seu 
A seguir falou a «ra. Itacl de 

Sousa Teles, qu» discorreu sobre a 
liberdade desd» o» prlmérdlos a» 
nossa historia até o ,.,m0"1«r," 
atual na lut* pela libertação, 
através das eleifl&M- „...., 

O último orador foi o »r. Ra.ael 
Sampaio Filho. Uma chuva Im- 
j» Í5 ano» vinha lutando pelo po- 

povo  urbanizado. 
íteferlndo-se rt« novo *« ques- 

t5es de trabalho, falou sobre as 
leis trabalhista» « a aplicaoSo da» 
mesmas, terminando por dizer «iu» i 
os trabalhadores Iriam fazei rea- 
lizar a verdadeira Democracia no 
Brasil..e que » seu programa se- 
ria o das massa-s o que ela» llves- 
-em » nnla^Ta par» qu» ele» a eie- 
i-utasserfL.  

PRONTUÁRIO 

CCC  N.» 



PSUORTü: da "ATI 
13-11-' 

REALíZOU mm m 
mim A GéLDU 

Com   Inicio   as   20   horas   Mftl'» 
zou-se.   ontem,       pWW>l«   ««-«01 
pflbllco. na prac» ff K9',flb".^ 
um comfclo promovido peU oílu- 
la   comunista   da   estiva. 

Iniciando. falou o MtlVR«Ot 
Josfr Felix rta Pllva, ocupando « 
soeulr o mlcrotone o estivador 
Osvaldo Pacheco da Sllv* cnpdl- 
dato a dcpufdo federal pelo I ar- 
tldo Comunista do Brasil, o qnal 
entrJ Mtros t6pU-os pronuncia- 
dos, Isfo: "... nSo me envaideço 
com ■ apresentação do meu n^mo 
a candidato a deputado feleral 
pelo meu partido, mas alo^ro-me 
pela oportunldads que Isso povsa 
oferecer-me. no caso do minna 
elelcüo. para servir mais •='•••;"- 
tamente meu povo n meus com- 
panheiros   trabalhadores   1 

Cessadas     as   palmas,      o   prot. 
JoSo   Talbo   Cadornlga   «"•"P'"   ° 
microfone,   tecendo      'omentsrlos 
em   torno   da   personalidade       fio 
candidato  de   Santo*  t  <'«nu;acflo 
federal    polo   Partido   ComanUta, 
bem   como      sobr«   o   dr.    Rafael 
Sampaio   Filho.   «■"«•f»*?. .í610? 
Comitês  Populares  ^a  cidade.   A 
oradora   seguinte   foi   d.    RM'  «• 
Sousa   Teles    que   pronunciou   nra 
discurso       também       fartamente 
aplaudido.    E:Miccrrando   o   çoml- 
cio.   falou   o   dr.   «afael   Sampaio, 
oue   expfta   o   seu   proRrama,   caso 
o seu  nome fosse aceito na chapa 
do   Partido   Comunista,   conforme 
„   pedido  dos   fomités   P"!","""- 
A,  palavras  do   dr.   Rafael   Sam- 
paio   foram   bem   r.v-t.tóÍ!f e   me 
i-,-.c,-r!im    Inteníp»   apliut^»        d.i 
crand<-    assittCncln    ao    o.>mlo'o 
F.m  m-ln de completa  ordrr,-  d-s 
fez-se   loB*-aWoIs  o   "mectlng 
com  vivas  ao  Partido Comunista 
ao proletariado e ao Brasil.  
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;0MICI0  DA CÉLULA  DA ESTIVA  DO  PARTIDO 
COMUNISTA 

Os oradores da conlaitração que terá lugar na Praça 
da Republica, amanhã, ás 20 horas 

A célula  da   , ERle Santos, 
do partido Comunlstu flo Bi-asll. 
lívarí, a efeito aiü.-mhã.V.s 20 ho- 
ras, na Praça da Repfthlica, um 
comício de propaganda eleitoral e 
ao mesmo tempo fle protesto con- 
tra a reartleulacão do Integralls- 
mo  em -nosso pais. 

Durante ísse comtclo, usarão 
da palavra os seguintes oradores: 
Josf  Mendes, Ji <!■> Siiva, 
professor João 'laüui (Jadónuga. 
d. Itacl de Sou a-sirv.  co- 
mo os candldafo» ft. aeputaçâo fe- 
deral srs. Rafael Sampaio Fillio e 
Osvaldo Pacheco da Silv?, 



I 

■ 

Santos, 23 de Outubro d 

Exmo.Sr. Dr. 

Delegado Regional da Cidade de Santos 

íX célula comunista da estica de Santos fará 

realizar, no próximo sábado, dia 27 do corrente, a partir das 

20 horas, na praga José tíonlfaclo, um COI.IICIO mo CONSTITUIN- 

TE E CONTRA A REARTICULAQÂO DO INTSGRALISUO. 

Assim sendo, como é de dlrelto,servlmo-nos 

da presente para fazer esta comunlcagâo a V.Excla.,em cumpri- 

mento ao programa elaborado pela comissão Organizadora do re- 

Saudações 
ferido comício. 

Pela Célula comunista da estiva de Santos 

jt^ 
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1 
PRONTUÁRIO 

.   N.» jj  •_iOC 



S-3 -RE£     VADO 
Jl^LÜGAUlA  JJS  ORum rOUTlUA  S bOÇIAL 

bA^TOS 

Santos,   ll^e atítubro de  1945 

Sennor Doutor Delegado, 

RiUPl-RKUNIKO DAb  USLUMS. DA   ^ÜTIVA  3  DAb 
DOUAb,  NA  ütíD^ DO üOIZTá MUNIGIFAÇ 
Dü  r.C.B.,EM SANTOS.      li 

ifeN.^ 

i 
IMJNISO DA ÜELU1A DOS JORNALISTAS 
^ROPISSIÜNAIS. 

Nas reuniões da referência supra, íoram 
ventilados os mesmos assuntos, em palestras proferidas 
por diversos de seus membros, ou sejam os direitos dos 
operários em face da lei sindical. 

Desejam que todos os operários sejam sin 
dicalizados para poaerem reclamar os seus direitos e evi- 
tar greves. 

JííSSJS assuntos se preMem a um só tema: 
"Orientação sobre os trabalhos sindicais",. 

15 o oue me cumore informar. 

PRONTUÁRIO 

N..^1M  
DOC. N." .^^ 



S-3  -RESERVADO. 

UHiLEliAUlA  UK OEDJáM irüLITlUA  Ü  üOClAL 
üAiNjTOb 

bantos, 9 de outubro de 1945. 

Seriücr Dout-cr Delegado, ^^^ . 

\    Ref;- P.G.B.-Reunião das cg-lulas dos Grá- 
ficos - Jxlem dos Jornalistas - laerr. 4os Estivadores 
Idem dos iraDalhadores em (Jafé. 

1 - A Reunião da uélula dos Gráricos do Partido üo- 
r unlsta Brasileiro, levada a eTelto na béde do Comi- 
tê Municipal desse rartldo, à rua do comercio 15,te- 
ve por llm a ela3.çao da nova Diretoria dessa uélula. 

2 - rara o mesmo fim, foi realizada a reunião da ué- 
lula dos Jornalistas do r.G.B., no mesmo local, às 
15 noras de 6 do corrente mès. 

3 - A Reunião da uélula da estiva íol levada a eíel- 
to no domingo, dia 7, às 8 noras, à rua João Pes&ôa 
n. 350, para o Incentivo e Inicio da campanha para 
adesões de novos associados, aílrn-de conse£ulrem,co.- 
mo desejam, den^ubar nas próximas elelçües a sua atu- 
al diretoria. 

4 - rara o mesmo llm. Isto é, eleger nova diretoria 
nas pr#oxlmas eleições da célula, realizou-se a Reu- 
nião da üélula dos Trabainadores em uaíe, i arcada pa- 
ra domingo, ás 8,30 noras, na sede do uomlté Munici- 
pal de i.C.B. 
Como na anterior, tratou-se de asaunto atlrente à 

adesão de novos associados. 
á essa reunião cor pareceram 60 ensacadores e carre- 
gadores de café.- 

íÊ o que me cumpre informar. 
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