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Na madrugada de 31 de março de 1964 o 
general Olympio Mourão Filho seguiu 
de Minas Gerais ao Rio de Janeiro com 

suas tropas. Foi o início do golpe de Estado dado 
pelos militares no governo democrático de João 
Goulart, o Jango. Em 1º de abril, conhecido como 
dia da mentira, o golpe estava consolidado. A 
esperada reação de militares, partidos próximos 
a Jango ou sindicatos ligados ao Comando Ge-
ral dos Trabalhadores (CGT) não aconteceu, o 
que faz com que muitos dos que vivenciaram o 
período digam até hoje que foi um golpe em que 
´não se deu nem um  tiro´.

As ações armadas viriam depois, assim como 
as torturas, assassinatos e o desaparecimento 
dos que ousaram resistir à ditadura. As prisões 
aconteceram imediatamente, mas, no meio 
urbano, com uma violência menos acirrada do 
que a partir de 1968, quando o governo militar 
baixou o Ato Institucional 5. O AI-5 acabava 
com os direitos civis e podia botar na cadeia 
qualquer um que ousasse levantar a voz contra 
o regime, com poderes para colocar em recesso e 
intervir em todas as instâncias políticas, desde os 
municípios até o nível federal. As manifestações 
estavam proibidas, assim como a concessão de 
habeas corpus. ´A censura estendeu seus braços 
a todos os setores`.

Se nos primeiros anos se acreditava que o 
processo democrático poderia ser retomado, 
depois de 1968 já não havia volta. O início dos 
anos 1970 vai marcar muitas ações de organi-
zações nascidas na clandestinidade, algumas 
com opção pela luta armada. As mais destacadas 
eram a Ação Popular (AP), a Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR) e a Aliança Libertadora 
Nacional (ALN), mas existiam dezenas em todo 
o País, compostas por estudantes, operários, 
sindicalistas e militares opositores da ditadura, 
além de divisões e fusões que davam origem a 
novas siglas. O Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) não envereda pela luta armada, mas dissi-
dências serão criadas, como a Ala Vermelha. Na 
região do Grande ABC, já então conhecida pela 

O golpe de 1964
combatividade de seus 
sindicatos, a repressão 
é grande. Aqui, há ações 
da AP (concentrada es-
pecialmente na cidade 
de Mauá) e da Ala Ver-
melha, entre outras.  

DITADURA CI-
VIL-MILITAR - Para 
alguns estudiosos do 
período, o golpe de 1964 
na verdade começou a 
ser gestado muito antes, 
com a união de empre-
sários interessados em 
desestruturar o governo 
de Jango, que se aproximava das classes traba-
lhadoras com as reformas de base e ameaçava o 
capital estrangeiro com regras que protegessem 
o País. Estes empresários, patrocinados pelos Es-
tados Unidos, criaram organismos como o IPÊS 
(Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais que 
usava como símbolo a árvore ipê, daí o acento) 
e o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Demo-
crática), que produziam materiais como filmes e 
livros para serem exibidos em salões de igrejas, 
escolas e empresas e ´formavam´ lideranças 
sindicais dentro de seus preceitos. 

 Muitos setores que inicialmente apoiaram 
o golpe militar (como a Imprensa e a Igreja, 
por exemplo), começam a puxar o freio de mão 
quando as denúncias de tortura e assassinato 
chegaram a entidades internacionais de direitos 
humanos. Mas já era tarde. Grandes conglome-
rados e fortunas cresceram à sombra da ditadura, 
e estes conglomerados – nas áreas financeira, 
da  comunicação, construção civil, entre outros, 
sem contar as múltis – ainda operam no País. 
A ditadura no Brasil foi a primeira a se instalar 
nos países do Cone Sul e a mais longa. Embora 
o número de mortos e desparecidos não seja tão 
expressivo quanto na Argentina e no Chile – a 
estimativa é de 500 na área urbana e mil na ru-

ral -, o País o único a não virar esta página da 
história. Apenas em 2012 instalou uma comissão 
nacional da verdade para apurar os fatos e, até o 
momento, nenhuma punição foi aplicada.

No último 1º de abril, quando o golpe civil-
-militar completou 50 anos, as Forças Armadas 
anunciaram que vão abrir  sindicâncias para 
investigar a prática de crimes em seus estabele-
cimentos durante o período. Para o coordenador 
da Comissão Nacional da Verdade, o advogado 
Pedro Dallari, o fato representa um reconhe-
cimento. “Essa iniciativa é um fato inédito na 
história das Forças Armadas, que nunca haviam 
se predisposto a fazer esta investigação. É um 
gesto de reconhecimento de que graves violações 
de direitos foram uma realidade nesses estabe-
lecimentos. As Forças Armadas entenderam 
que precisam contribuir com a sociedade no 
esclarecimento do que ocorreu”, afirmou Dallari.    

Entidades que atuam nas comissões da ver-
dade nacional, estaduais e municipais, além das 
vinculadas a escolas ou categorias profissionais, 
entendem que a revisão da Lei da Anistia é fun-
damental para que sejam efetuadas punições. 
Promulgada em 1979, em plena ditadura, ela 
concede perdão a todos os crimes praticados, 
eximindo de culpa assassinos e torturadores.

A agenda distribuída pelo banco Itaú neste 
ano, que incluía no 31 de março a anotação 
´Revolução de 1964´ é muito significativa 

do quanto os empresários (muitos deles banquei-
ros) apoiaram e se beneficiaram com a 
ditadura civil-militar. 

O apoio dos banqueiros 
Na época, as eleições para presidente e vice-presi-
dente ocorriam separadamente, e João Goulart foi 
democraticamente eleito como vice em 1961. Com 
a renúncia de Jânio Quadros era ele o sucessor le-
gítimo, embora desde o princípio tenham ocorrido 
tentativas de impedir sua posse. O que aconteceu 
portanto, foi um golpe, não revolução.

No livro ́ A Ditadura Escancarada (As Ilusões 
Armadas)`, o jornalista Elio Gaspari relata a par-
ticipação de vários empresários paulistas para a 
estruturação da Operação Bandeirantes (Oban), 
braço paramilitar da repressão. “O encontro foi 
organizado por Gastão Vidigal, dono do Mer-
cantil de São Paulo e uma espécie de paradigma 
do gênero. Sentaram-se à mesa quinze pessoas. 

Representavam os grandes bancos brasileiros”, 

descreve o jornalista, acrescentando declaração 
do ex-governador de SP, Paulo Egydio Martins 
de que “àquela época, levando-se em conta o clima, 
pode-se afirmar que todos os grupos comerciais e 
industriais do Estado contribuíram para o início 
da Oban”.

O dono do Bradesco, Amador Aguiar, também 
é citado no livro. Ele teria inclusive cedido uma 
sala da instituição financeira para que a Oban desse 
início aos trabalhos. Outro banqueiro denunciado 
como apoiador do regime militar é Ângelo Calmon 
de Sá, do Econômico, que chegou a ser ministro 
da Indústria e Comércio no governo Geisel, assim 
como João Batista Leopoldo Figueiredo (Itaú), Ma-
galhães Pinto (Banco Nacional) e Adolpho Gordo 
(Banco Português).
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Mais de 400 sindicatos so-
freram intervenção na di-
tadura militar. No Grande 

ABC, que já apresentava um sindica-
lismo combativo, com muitos dirigen-
tes ligados ao Partido Comunista, as 
prisões  começaram imediatamente 
após o golpe. Com a lei antigreve e a 
chegada dos interventores, estas en-
tidades foram aos poucos se conver-
tendo em organizações meramente 
assistencialistas ou mesmo sindicatos 
de fachada, sem qualquer tipo de re-
presentatividade. Ainda não há, porém, estudos 
mais aprofundados sobre o período.

De qualquer forma, a ditadura consegue ferir 
de morte um sindicalismo que há bem pouco 
tempo havia se livrado da tutela da era Vargas 
e se viabilizava com ações legítimas e adesão 
dos trabalhadores. Entre os mais expressivos da 
região estava o dos Metalúrgicos de Santo An-
dré, presidido pelo comunista Marcos Andreotti 
– tanto ele quanto o líder sindical Philadelpho 
Braz são presos já nos primeiros dias de abril de 
1964. A cidade, aliás, sempre esteve na mira da 
repressão, já que, junto com Jaboatão dos Guara-
rapes (PE), foi pioneira em eleger um comunista 
para o cargo de prefeito, em 1947. Era Armando 
Mazzo, que venceu democraticamente nas urnas, 
mas, ao contrário do colega pernambucano, foi 
impedido de assumir. 

Esse quadro de terror não só para os traba-
lhadores, mas a toda a sociedade brasileira, só 
vai começar a mudar a partir de 1978, quando 
ocorre, em 12 de maio, a greve na Scania, em São 
Bernardo. Motivado por questões econômicas – 
a revelação de que o governo militar mascarava 
a inflação para não aumentar os salários -, os 
metalúrgicos cruzam os braços e estimulam 
dezenas de outras categorias a fazer o mesmo 
em todo o País. 

Outras entidades que buscavam a retomada 
democrática vão se associar à luta dos traba-
lhadores, que ainda assim enfrentarão a polícia 
(inclusive a política) e a repressão. Mas as vozes 
ecoavam em protesto, e o povo, instado pelos 
trabalhadores, estava de novo na rua.

A repressão ao sindicalismo
Com os sindicatos cala-

dos e seus dirigentes presos 
ou em fuga, são as orga-
nizações clandestinas que 
começam a se fortalecer 
na região. Entre elas está a 
Ação Popular (AP), que tem 
sua origem no movimen-
to estudantil, sobretudo 
universitários, mas vai ser 
engrossada por operários, 
camponeses e integrantes 
da JUC, a Juventude Uni-

versitária Católica. No começo dos anos 1960 a 
JUC vai se aliar ao PCB. O sociólogo Betinho, 
irmão do cartunista Henfil e mais tarde um dos 
organizadores de campanha nacional contra 
fome, foi um dos fundadores da AP. Ele virá a 
Mauá para fazer trabalho 
político de base com os 
trabalhadores na Porcelana 
Real (mais tarde Porcelana 
Schmidt).

A prática de enviar pes-
soas vinculadas a organi-
zações clandestinas para a 
politização de trabalhadores 
era comum, principalmente 
no PCB. As empresas, por 
sua vez, mantinham mili-
tares em postos estratégi-
cos e agentes infiltrados 
para impedir essas ações e 
prender os responsáveis. Elas, que já haviam 
dado dinheiro para a criação da Operação Ban-
deirantes (Oban), um braço paramilitar em São 
Paulo responsável por dezenas de assassinatos 
e torturas de militantes, também enviavam ao 
Departamento de Ordem Social e Política (Dops) 
as fichas funcionais de ´suspeitos´, tentando 
impedir qualquer tipo de manifestação ou co-
municação sindical e política. 

O Grande ABC 
faz a virada

As organizações que optaram pela luta ar-
mada no combate à ditadura promoveram várias 
ações armadas em bancos. Na lógica destas 
organizações os banqueiros sustentavam a tor-
tura e os assassinatos e, assim, seu dinheiro era 
expropriado para a compra de armas, aluguel de 
casas e manutenção da estrutura dos movimen-
tos de resistência.

No Grande ABC um dos expropriados foi o 
Banco de Crédito Nacional, da fábrica da Mer-
cedes Benz, em 1969, em ação organizada pela 
Ala Vermelha. Outros alvos pelo País foram o 
Banco Francês e Italiano, Nacional, Banespa. A 
resposta dos banqueiros foi surreal: ensinar os 
bancários a atirar. 

Uma foto histórica, publicada na imprensa 
em 1969, é a do capitão do Exército brasileiro 
Carlos Lamarca ensinando o uso das armas a 
bancárias do Bradesco. Nesse mesmo ano, La-
marca deixaria o Exército para se tornar uma 
das grandes lideranças da resistência à ditadura 
militar, à frente da Vanguarda Popular Revolu-
cionária (VPR). 

As ações 
armadas 

nos bancos

Militante da Ação Popular (AP) em Santo 
André, o operário Hélio Alves tinha escapado da 
prisão pela coragem da mulher, Maria Helena da 
Silva Alves. Em junho de 1970, ao ver sua casa 
invadida pelos agentes da repressão, ela conse-
guiu que um dos filhos avisasse a vizinhança. 
O alerta evitou que não só Hélio, mas outros 
integrantes da AP que participariam de reunião 
no local conseguissem escapar. 

Foragido, o operário não voltou para casa. 
Tempos depois, porém, como precisava de di-
nheiro, resolveu ir a um banco na rua Senador 
Fláquer sacar algum valor de sua conta. Logo 
percebeu uma estranha movimentação e uma 

Prisão nA agência
demora inexplicável no atendimento, tempo su-
ficiente para que o caixa avisasse o gerente e este 
à polícia. Quinze minutos depois Hélio estava 
preso, um desfecho que mostra a conexão que 
existia então entre as instituições financeiras e 
as forças de repressão da ditadura militar.

A história de Hélio, embora sem detalhes pre-
cisos, foi contada durante atividade do Centro de 
Memória do ABC que reuniu antigos militantes 
da região em março passado, e confirmada por 
sua filha, Maria da Anunciação Alves, a Núncia. 
O Centro programa um grande evento interna-
cional entre os dias 9 e 11 de maio, quando serão 
abordadas as ditaduras no Cone Sul.
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Se o período das intervenções sindicais é 
confuso e cheio de lacunas ainda a preen-
cher, é fácil identificar o momento em que 

nasce a Oposição Sindical. Ela tem início no final 
dos anos 1970, mas sofre vários golpes, como 
relembra o deputado federal (PT) Vanderlei 

Siraque, que par-
ticipava do mo-
vimento. “Tenho 
um sentimento de 
realização ao re-
cordar tudo isso, 
pois participei da 
Oposição e depois 
como advogado da 
Oposição, e vejo 
que deu resulta-
dos”, afirmou.

A  p r i m e i r a 
chapa da Oposi-
ção, liderada por 
Marcos Palácio, é 
montada em 1982. 

Mas não consegue se viabilizar, porque o edital 
para as eleições na entidade é escondido e, se-
gundo Palácio, com exceção dos que trabalhavam 
em bancos públicos, a maioria dos integrantes 
acaba demitida. 

Vai ser só em 1994, após quinze anos de en-
frentamento, que os bancários ligados à Oposição 

O Sindicato dos Bancários do ABC tinha 
como principal liderança nos anos 1960 
o bancário Lincoln dos Santos Grillo, 

um dos fundadores da associação que deu origem 
à entidade e seu primeiro presidente, entre 1959 
e 1963. Grillo, que entre 1967 e 1977 viria a se 
tornar também deputado (estadual e federal) e 
prefeito de Santo André (1977/82), iniciava na 
política quando veio o golpe. Pressionado, ele e 
outros dois vereadores da cidade – Alaor Caffé 
Alves e Acylino Belissoni – acabaram por renun-
ciar aos mandatos em abril de 1964.

Cinco anos depois foi preso, como contou 
em 2009 à reportagem da revista que resgatou 
os 50 anos do Sindicato. “Fiquei na delegacia ao 
lado da antiga estação ferroviária, no Deops. Saí 
logo, (a acusação) era a militância. Era fichado 
de comuna, e nunca pertenci ao partido (comu-
nista)”, relatou. Grillo morreu no ano passado, 
aos 86 anos. 

No ano do golpe, quem presidia o Sindicato 
dos Bancários do ABC era Wladimir de Paula 
Fernandes, logo substituído pelo interventor 

O Sindicato dos Bancários 
do ABC na ditadura

Antônio Mauro de Lima Bastos e, no ano se-
guinte, por uma junta governativa. O curioso 
é que, segundo escassas atas do período, Grillo 
retorna de 1966 a 1967 à presidência da entidade, 
sendo sucedido por Osmar Marquezini. Este 
último também ficará pouco tempo para voltar 
em 1972 e, aí sim, inaugurar uma longa gestão: 
nada menos do que 14 anos.

“Nunca tive nenhuma relação com militares. 
Do jeito que eu tinha apanhado, fugia dessa 
gente como o diabo da cruz”, afirmou Marque-
zini na edição comemorativa do Sindicato. Ele 
contou que foi filiado ao Partido Comunista e 
acabou preso duas vezes: no DOI-CODI, em 
1967, e depois no Hipódromo, onde ficou por 17 
dias. As agressões sofridas nas prisões, relatou, 
causaram-lhe um problema crônico de coluna. 

Marquezini reconhece que o rumo seguido 
pela entidade sindical acabou sendo assistencia-
lista, especialmente, acredita, na década de 1980. 
“Tudo aquilo que (o Sindicato) fez de bonito na 
parte política, ideológica, de 1984 para frente 
acabou mudando para, em vez de ideologia, assis-

DEmocratização do sindicato começa só 
em 94 com a Vitória da oposiçaõ bancária

Sindical vão retomar o Sindicato. Nasce, assim, 
o chamado Sindicato-cidadão, filiado à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e envolvido 
com todas as questões que interessam aos 
brasileiros, não apenas as sindicais. A entidade 
filia-se então à Central Única dos Trabalhadores 
(CUT). Nesse 2014, em que completa 55 anos 
de existência, o Seeb ABC também comemora, 
portanto, 20 anos de sua retomada e adesão aos 
princípios cutistas.

O primeiro presidente após a vitória da Opo-
sição será José Luís da Silva, sucedido por Vag-
ner de Castro (1997/2006), Maria Rita Serrano 
(2006/2012) e o atual, Eric Nilson. O período é 
marcado por grandes enfrentamentos e greves, 
como durante as privatizações promovidas pelo 
governo de Fernando Henrique Cardoso.

O mais importante, porém, é que após o for-
talecimento do novo sindicalismo – responsável 
pela retomada democrática –, os trabalhadores 
novamente puderam se organizar, reivindicar e 
levar adiante uma luta que no Brasil começou no 
início do século 20, com os imigrantes. Embora 
poucos conheçam a história do sindicalismo no 
País, é fácil perceber que os trabalhadores orga-
nizados sempre estiveram à frente das grandes 
mudanças sociais e políticas.

“Os trabalhadores são o motor da econo-
mia. É esse poder que, organizado, nos permite 
reivindicar e conquistar, seja nas políticas de 

Estado, seja no ambiente de trabalho”, destaca a 
ex- presidenta da entidade e historiadora Maria 
Rita Serrano. Já o atual presidente Eric Nilson, 
acrescenta: “Conquistamos e fortalecemos a 
democracia a cada dia. Poder se manifestar,  ex-
pressar sua opinião, divergir e negociar fazem 
parte do exercício democrático para um Brasil 
cada vez melhor”, afirma.  

tência”. O ex-prefeito de São Bernardo, Maurício 
Soares, que atuou como advogado no Sindicato 
do final dos anos 1960 até 1992, e chegou a ser 
preso por militar na Ação Popular (AP), lembrou 
em entrevista em 2009 que os “Bancários eram 
um sindicato mais de fazer acordo, de colocar 
panos quentes”.

Posse da Diretoria 1994 

Atual deputado 
federal, Siraque foi 

liderança dos bancários 
na década de 90


