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SANTOS, 4 de ifevereiro de 19b4 

Üon a vitoria da cliapa nQ 2 para delegados do Sindicato doa 

Estivadores de Santos na PederaçSo Nacional dos islstivadores, os comu- 

nistas da lástiva loial,  integrantes da "GELUU GIDADK DE aA^üS", que 

agora passou a ser denominada "OROANIZà^CO DE B/wbE GIDADg DB_aANTOS\ 

vto formar uraa frsnta única para concorrer às eleiçSes para renovaçSo 

da diretoria daquele Sindicato,a qual deverá se realizar em Outubro ou 

NoTernbro do corrente ano. Os comunistas já estfio cogitando de formar 

uma chapa encabeçada pelo comunista ANTÔNIO MIGUláL IkHTIMS, vulgo "NE- 

GRO xiLBMX0,,, que venceu as eleiçffes para delegado do Sindicato janto à 

FederaçSo Nacional dos estivadores. 

distamos ssguramente informados que logo ap^s formada a fren- 

te única,  seus compenentes vSo requerer uma série de Assembléias    no 

Sindicato para provocarem agitação e prestação de contas da atual di- 

retoria, 
Ot estivadores comunistas estão propalando pela faixa do cais 

que a frante unioa a ser organizada vai exigir do  sr, Manoel Cabeças, 

atual presidente do Sindicato, o exame das contas do Sindicato} a veri- 

ficação do dinheiro gasto cora viagens BMcessivas ao hio de Janeiro e ao 

estradeiro e com as estadias prolongadas do presidente na Bapital da 

Hepublica; o motivo porque ele nSo luta contra o I,í»,1 .E.T.C, que tem 

feito em beneficio dos estivadores; explicação sobre a compra de imã 

perua para o Sindicato; explicação sobre a fundaçSo da Associação Be- 

neficente dos estivadores; e sobre a compra de material de proteçSo, a 

qual vem sendo feita sem concorrência.     7So, eles, também, exigir ex- 

plicações da diretoria atual sobre a inmagauraçãcna sede do Sindicato, 

em sessão solene, de na retrato do sr. J.J. da Cruz Secco. 



SÁWTOS, 20 de Janeiro de 1JM. 
P-VO.-M    UAHIO 

DOC. N."      4/ 

J 
Ajüelala Cidade de ü§atgaü.> do Ü.M. de bantos do ^.U.B., 

qae coiígrega oa oomniataa da Cativa do noaao porto, realizou ontem, 

com início àa 20,30 horaa e término àa 22,15 horaa^  una reunião na re- 

aidôncia do oomuniata fRANGISOO RODiaCKgSJjÁKQB^, à Av. Conselheiro 

Hoddjgues Alves n« 256. 

0 nosso observador conseguiu notar os nomes dos aeguintea 

ooraoniatas que oativorara preaentea àquela reuniSo ; 

LUIZ gaRaim LBiA,  vuJ^o "UfiA* / J- LUI^ Piv.0IídQO Dá aiLVA^ 

ALVAííO liüiiyJEÜ, vulgo "i^BI DA XüurJ 

lUNOgLüABT^Nu Pi: gul^Á,  vulgo ''ORELIk DU BUimo" v 

URIVAL DE MBLLOV 

• mais cinco individuoa descorüiecidos. 

Apesar dos esforços do nosso observador, ar.o foi poaaivel 

aaber o aaaunto tratado naquela reuniffo. 

üagundo informagSea muito vagaa, a reuniHo realizou-ae para 

tratar da organização de uma chapa para concorrer àa prozimaa eleiçSea 

do Sindicato dos Histivadores de Santo a o também para tratar do apoio 

dos oomuniatas a um dos candidatos a repreaentante da Sindicato na Fe- 

derado aos estivadores do brasil,  cuja eleigao se realizará no dia 2 

de fevereiro próximo» a para a qual se apresentarão duas chapas, assim 

constituídas j 

riaaLL JU'RI(;IU DE BRITO       
V 

/ 

DAI^ZIÜ NÜGUEIROL -  V 

CIÃPA NQ 2 - DELEGADOS -. ANMTONIO MIÜuBL TAtiTINS   ^ 
ULRTIIÜÍC MkRT: 

SUPi^l/riS  ; AííTONIO DOHIR ^ LIMA' 
JüSE' TSüDORü NETO — V^ 

ws comunistas vfio apoiar a cliapa enoaboçada por À^TONIü MI- 



—2— 

(jiJSL lí/wliTINS,  qus é comunista simpatizante e tom como !& suplente o 

também comunista simpatiaante ANTÔNIO DOMUIOUSS DLi LUíÀ, que durante 

o ternpo que o Partido Comunista do Brasil esteve legalidade pertenceu 

ao Uomite líunicipal de ÜanLos, 

Da. Uhapa nQ 1 tarobem faz parte o cripto-comunista MIG-UQL 

APRIQIO DS BRITO. 



SANTOS, 28 de Dezembro de 1953 PRONTUÁRIO 

DOC. N.» ...C? 

RKT.,áTOfíTO fíWSSRYADQ NQ 229-.^ 

A Géliila ''Cidade de Si.ntoB,,. do Partido Cocuniata do Bra- 

sil, que congrega os coraonista dn Estiva do Porto de Santos,  que vem 

desenvolvendo intensa propaganda e realizando reuniões de caráter co- 

munista, fez distribuir,  hoje, pela raanhS, na faixa do cais, boletins 

de oabversivos, dos quais juntamos a este um exemplar. 

Referidos boletins foram distribuídos pelos comunistas LÜI21 

FERREIRA LIMA/ vulgo "LULA", FRANCISCO R0DRIOUE3 GARCE6,V iiRLINDO FRBI- 

TáS (KttISS/vulgo "SAMBA DANÇA-, MANOEL CAETANO DE SOUZA^ vulgo "ORELHA 

DE BURRO", LUI2. ^AGUifiCO DA SILVAR JOSÉ'  SILVESTS" DASILVA. ^ 



»  * ^CHINACALHE AOS ESTIVADORES 
■^Companheiros estivadores! Nosso sindicato desde 1946, quando de|^ tomou 

conta esse pelego c policial Manoel Cabeças, vem sendo todo dia desprestigiado 
e seus associados humilhados e achincalhados. Como se não bastasse o desrespeito 
constante as resoluções das nossas Assembléias, o protecionismo aos parentes e 
apaniguados do presidente, os gastos excessivos e sem controle além dos constantes 
passeios do pelego ao Rio de Janeiro, a-Talta de prestação de contas a uma comissão 
nomeada em Assembléia, a recusa constante aos pedidos de Assembléia feitos, de 
acordo com os Estatutos, pelos associados, o descaso pela organização da classe, 
a falta de interesse pelos associados doentes e internados na Santa Casa. A tudo 
isso deve-se juntar os 300 mil cruzeiros que o policial recebeu, a título de 
empréstimo, do Instituto, e que por esse motivo não defende os nossos interesses 
junto àquela instituição de Previdência. 

Como se tudo isso fosse ainda pouco, resolveu o Sr. Cabeças fazer uma 
a para o fazendeiro João Goulart, com o dinheiro do sindicato. João Goulart 

possui 22 fazendas no Rio Grande do Sul, explora milhares de camponeses, mandou 
a polícia prender e espancar os maritimos em greve, é o Ministro do Trabalho do 
governo de fome e traição nacional de Vargas. Cabeças com uma chusma de 
policiais como Tiburcio e outros acagoetas, resolveu também homenagear o gover- 
nador da carestía, Lucas Garcêz e o tira J. J. Cruz Seco. Todos sabemos quem é 
o tira Cruz Seca. Em 1943, Seco, com outros policiais anda pegando estivadores 
a força no cais, para obriga-los, sob ameaça de metralhadoras, a trabalharem nos 
"carvoeiros" por CrS 16.00 por gia. Em 1925, o tira Seco, que é também ladrão, 
assaltou a mão armada o Banco do Canadá no Rio de Janeiro. Foi o tira Seco, com 
sua policia debandidos, que assassinou o ensacador de café Deoclecio .SanfAna. 
na Bacia do Macuco. 

Pensa o pelego e policial Manoel Cabeças que os estivadores têm a memória 
fraca e esquecem com facilidade o mal que lhes fazem. Está se aproximando o 
dia em que us estivadores queimarão em Praça Pública os retratos dos patrões de 
Cabeças juntamente com seus donos e com quem os inaugurou. 

O galho em que Cabeças está-se pegando é um galho podre. Isso é demons- 
tração do desespero em que se encontram os pelegos diante da marcha da classe 
operaria para sua unidade e organização, diante das lutas grevistas que aumentam 
lodo dia sendo que, só no Estado de São Paulo, no corrente ano, quasi 1 milhão de 
trabalhadores já se declararam em greve pelos mais diversos motivos sem que os 
pelegos e policiais, como Cabeças, tenham podido delè-los. Ao contrario, no fim de 
cada greve os pelegos têm sido expulsos das direções dos sindicatos e substituídos 
pelos verdadeiros representantes dos trabalhadores. 

Companheiros estivadores! Esses achincalhes que vêm sofrendo os estivado- 
res, se deve ainda a fftca união e organização que existe entre nós. O jogo de inte- 
resses que há em nosso meio nos cega, nos desune, nos desorganiza. Por isso os 
patrões e seus agentes ainda levam alguma vantagem sobre nós. O governo de 
Getúlio aumenta a carestía, tenta proibir o direito de greve e as liberdades demo- 
cráticas, entrega o país aos americanos, rouba os trabalhadores através da cobrança 
do imposto sindical, legaliza o cambio negro. Tudo isso precisa acabar. Só a classe 
operaria, dirigida por seu Partido, o Partido Comunista do Brasil, pôde e deve 
acabar com esse estado de coisas, substituindo esse governo de grandes fazendeiros 
vendilhões da Pátria, por um governo de Democracia Popular. 

Estivadores! Ingressem no Partido Comunista do Brasil, o único partido de 
oposição ao gverno de Getulio e ao imperialismo americano. O partido da Páz e da 
libertação Nacional. 

Seja você também membro do glorioso partido de Prestes. 
Viva o Partido Comunista do Brasil! 

Santos, Dezembro de 1.953 
Célula "Cidade de Santos" do P. C. B.   (Estiva) 
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SECRETARIA DA SEGURANçA PúBLICA 

DEPARTAMENTO DE ORDEM POLíTICA E SOCIAL 
SãO  PAULO 

-[=} 

limo. onr.i/r.ülpidio «eali 

JJU. 4^ Delegado de Policia 

N E T A 

patrocinado  pela GELUiA "Cidade de aantos" do P.C.B» 

realizou-se no dia 30 de abril p.findo um comicio que teve 

inicio ás 20,30 horas vindo terminar ás 22 horas. 

Esse comicio teve como locutor o anr.KuiJE Barbosa de 

Moraes e fizeram uso da palavra os  seguintes oradores:0DSTE 

KIBülnO,   KStlClAHTO  UORKEA DE MELO,   vulgo   wFARTURA" (estivador) 

RAYMUXDO   vAoCONCELOS,   K0ND0N MENDES ROSA e  Dr.itAFAEL SAMPAIO 

írlLEO, 
•    uisse tíVLj  Barbosa de Moraes, que a õelula cidade de 

Santos da üstiva, tinha 680 associados. Odete, com um discurso 

escrito, pedia ao povo para protestar contra a intervenção nos 

sinaioatos, .cartura,  pedia para o povo se inscrever©»   no 

P.u.B., e mr.Rafael, mandado pelo partido a falar ao povo do 

Macuco, afim de auxiliarem em dinheiro, para o 4a- congresso do 

Partido. 

Enfim, solicitando ao proletariado a ingressarem no 

P.C.B, 

0 numero das pessoas que assistiram o refaiâo comicio 

é de 800 aproximadamente. 

29-4-47 

PSDRG   LBJA NETTO 

^1 

T. D. I. - Mod. 14 

^ 



r'   u       w c/^ 

^ >v,y iitao-sr-     L . r'^ 
Dr.Elpidio Reali Delegado d» Ordeir. Politloa e Social 

A Célula n  Cidade de Santos "  do Partido Comunista do Brasil 

vem pela presente comunicar a V.S,a realisação de ura ooraicio 

de propaganda ao IV Congresso do P. C,B,   no dia    30 do corren- 

te as vinte horas,na Pça,   Guilherme Aralhe   (Baoia do líaouco) 

Sem mais subscrevome atenciosamente 

Secretario de Organisàção da C.C.Santos 

Santos,28 de Abril âe 184? 

t 

•     • 
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SANTOS 
® 

•Santos,  6  ô Ojde 1947 

% 

Jlmo, Snr, 
ado de "ORDEM POLÍTICA B SOCIAL" 

Prezado Senhor.-# 

\ridos uni carne r 

fiituras,  as quais poderão acarretar dissabores a cçlétividade daatfp 

gçeraio esportivo,  toraamos a liberdade de dirigir-lhe o pre»ent'e para 

raui respeitosaméínte  cierrtificar-lhe do  seguinte: 

Tendo este cltibe instalada a sua sede social 

Rir eral Camafa n2 3ol,  a -vários anos,   e tendo a poucos dias sido 

.instalada m/mesmo prédio á/CSLUXA CIMDE DE SAIÍTOS*  dCP.C.B.,   cum- 

pre-nos o dever de levar ao conhecimento dessa Delegacia^ por inter- 

médio da v/digna pessoa,   de que '    -donam em locais independen- 

tes no aluflido prédio,  n~o havendo entre si quaisquer relação,  ou mo- 

tivo para serem identificadas como umá sô,  pois,   enquanto a primeira 

dedica-se exclusivamente a pratica de desportos amadores,  acçi^nfio 

em seu quadro associativo p^sfes de todas as nacionalidades,  ç6r«s4 

■edos políticos ou religiosos,,  sem distintfão,  a  segunda é ria- 

meBfce de fins políticos, 

Se ro parti ciliar,   e   certos de  que  ficará 

Va. Sa.     seci-iramente elilcido.do quanto a posição  &. fiiis desta socie- 

dade,  vaJ.emo-nos do f ensejo que óra se nos oferec-,  para còm e- 

levada estima e real apreço]   firmamo-nos 

^^^ 
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