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RESUMO 

O trabalho a seguir tem como princípio norteador a relação entre o movimento sindical de 

Osasco e o processo de formação e luta de classes. O desafio de estudarmos esse tema nos 

leva a pensar no comportamento do operário, enquanto trabalhador e cidadão, tendo em vista 

a questão de relação do trabalhador com a fábrica e o patronato. Entender e repensar o 

movimento sindical a partir de um ponto de vista empírico é valorizar a problemática das 

formas de subordinação e de resistência no contexto fabril como um eixo central de 

compreensão da formação da classe trabalhadora. Além de estudarmos as relações entre 

classes, abordaremos o momento de análise do processo capitalista de trabalho, reproduzidos 

pelas redes de relações sociais de produção. Na compreensão do cotidiano fabril, as relações 

técnicas de trabalho são sobrepujadas pelo enlace de relações políticas e sociais que se 

constituem efetivamente pela defesa e identificação enquanto classe. 

 

Palavras-chave: Sindicato. Comissão de Fábrica. Cobrasma. 

 

 



 

ABSTRACT 

The following work has as its guiding principle the relationship between the union movement 

and Osasco process of formation and class struggle. The challenge of studying this subject 

leads us to think of the behavior of the worker as a worker and citizen, in view of the question 

of relations between workers and employers and the factory. Understand and rethink the trade 

union movement from an empirical point of view is to appreciate the problematic forms of 

subordination and resistance in the context of manufacturing as a central axis of 

understanding of the formation of the working class. In addition to studying the relationships 

between classes, discuss the timing analysis of the capitalist labor, played by networks of 

social relations of production. In everyday understanding of manufacturing, labor relations 

techniques are overriden by the linkage of political and social relations that are effectively the 

defense and identification as a class. 

Keywords: Union. Commission Factory. Cobrasma. 
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INTRODUÇÃO 

A atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, bem como seus personagens que 

compõem essa belíssima história de lutas e resistências, são os objetos centrais deste trabalho. 

O recorte histórico parte da fundação da subsede da Frente Nacional do Trabalho em Osasco, 

em 1962, até a histórica greve na Cobrasma, que se alastrou a outras fábricas osasquenses em 

1968, dando origem – apesar da rápida repressão e da intervenção no Sindicato – as greves 

que viriam em 1978, e as históricas greves do ABC. Nesse recorte encontramos as 

mobilizações do operariado de Osasco por melhores condições de trabalho, a luta contra o 

arrocho salarial e a luta por um sindicato envolvido com as lutas, a partir da base. 

Em 1962, os trabalhadores de Osasco contribuíram para um momento importante no 

sindicalismo brasileiro: o surgimento da primeira Comissão de Fábrica dentro de uma 

empresa, onde a partir da mesma, com suas reivindicações por melhores condições de 

trabalho e outras contribuições para diversos trabalhadores de outras empresas, um anseio 

germina nos corações desses operários: a instalação da sede do Sindicato dos Trabalhadores 

das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco, ou simplesmente, o 

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco.  

Em meio à expansão de uma cidade recém-emancipada, o movimento sindical 

osasquense ganha força com um importante engajamento político atrelado as lutas a favor das 

Reformas de Base, propostas pelo então presidente João Goulart, contra a exploração 

promovida pelo patronato. 

Nesse trabalho podemos compreender a trajetória de uma entidade classista e suas lutas, 

vivenciadas com intensidade e paixão, inseridos num contexto de transformações políticas. 

Tais vivências são encontradas através das fontes orais, onde se corroboram as publicações 

consultadas ou dão um maior enfoque aos acontecimentos: 

“O exercício do diálogo com os entrevistados, tendo tornado mais visível o 

trabalho complexo, mutável, ambíguo e contraditório da consciência e da 

memória de cada narrador e deixando entrever, nas maneiras de produzir e 

usar a memória, no entretecer da vida cotidiana, sinais evidentes ou sutis de 

disputas sociais, políticas e culturais [...]”. (PORTELLI, 2010:15). 

 Certamente em um trabalho com tal tessitura de acontecimentos, ignorar a história oral 

e ater-se apenas aos documentos oficiais ou jornais, torna o trabalho com algumas lacunas a 
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serem preenchidas. A história oral nos permite entender a relação dos acontecimentos 

relacionados com os agentes da vivência histórica, dando voz aos sujeitos históricos que 

outrora não obtiveram espaço nos documentos impressos – dossiês, processos, atas - ou na 

mídia jornalística: 

“A verdade judiciária tende a se tornar a verdade histórica, no 

sentido de que os autos do processo estarão entre as fontes documentais 

privilegiadas pelos historiadores do futuro”. (PORTELLI, 2010: 88). 

Os documentos impressos a saber: atas de reuniões, jornais, dossiês oriundos do 

DEOPS, processos judiciários e investigações a respeito dos acontecimentos nos meios 

sindicais. Tudo isso deu a devida luz nas construções das narrativas históricas, 

complementando e corroborando as entrevistas realizadas ou contrapondo – ou de fato 

desmentindo - algumas afirmações expressas nos documentos de cunho criminal.  

Assim, o real entendimento da construção histórica não parte do relatar o passado real 

ou narrar comumente o passado, mas sim construir um discurso sobre o fato e a partir do 

mesmo elencar as subjetividades do historiador. O fato enquanto narrativa histórica, seus 

personagens, suas experiências de vida e o devido recorte do passado, reunindo todas as 

informações necessárias para a escrita do fato histórico. 

Partindo dessa construção ideológica, pode-se afirmar que a história dos metalúrgicos 

osasquenses dos anos 60 confunde-se com a história dos movimentos sociais da mesma 

época, com as lutas por melhorias nas fábricas e a resistência contra as imposições políticas 

do regime militar. 

No primeiro capítulo, o trabalho tem como objetivo relatar as lutas do operariado em 

São Paulo e sua contribuição no nascimento do que seria o Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco. Partindo do movimento grevista da fábrica de cimentos Portland Perus no ano de 

1958, a pesquisa busca entender o processo de fundação da Frente Nacional do Trabalho na 

cidade de Osasco, logo após a vinda de Mário Carvalho de Jesus (advogado trabalhista que 

atuou em seu ofício junto aos “queixadas”, como eram conhecidos os grevistas da Portland 

Perus). Posteriormente, com a eleição de Mário Carvalho de Jesus para a presidência da FNT 

e as estritas relações de metalúrgicos que participavam das juventudes católicas, em especial a 

JOC (Juventude Operária Católica), instalam a sede da FNT em Osasco, atrás de uma fábrica 

que seria importante em todo o processo de luta e resistência: a Cobrasma.  
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No ano de 1962, trabalhadores insatisfeitos com o afastamento do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, que se distanciava cada vez mais da base operária, a FNT uniu 

forças com esses operários insatisfeitos e, conjuntamente com o Partido Comunista Brasileiro, 

conseguiu a fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Um marco de luta e êxito 

para o operariado. Nesse mesmo ano é formada a Comissão de Fábrica da Cobrasma. 

Inicialmente sendo a Comissão dos Dez, a organização e articulação da Comissão de Fábrica 

tinham o objetivo de reivindicar os direitos dos trabalhadores daquela fábrica como 

segurança, prevenção de acidentes, melhores condições de trabalho, negociações salariais e 

estabelecimento de acordos com os patrões.  

Em 1963, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco elege de forma democrática a sua 

primeira diretoria, tendo Conrado del Papa como presidente. No entanto, após seis meses, o 

golpe de 1964 põe por terra um trabalho promissor. O Sindicato sofreu intervenção e os 

operários estabelecem assim um maior vínculo com a FNT.  

No segundo capítulo é feita a análise da Chapa Verde: uma chapa de oposição à chapa 

da interventoria, formada pela FNT e pelo Grupo de Osasco, um grupo formado por operários 

e estudantes-operários. Apesar das divergências entre esses dois grupos, o objetivo da união 

entre os mesmos era o desenvolvimento de um trabalho sindical de base voltado ao 

trabalhador. A Chapa Verde obteve amplo sucesso, graças à adesão maciça dos operários da 

Cobrasma. Após a triunfante vitória, a mobilização do operariado era de suma importância 

contra os abusos do patronato e a contestação ao regime militar. 

Para a FNT era mais importante que o movimento sindical combatesse apenas o arrocho 

salarial, mobilizando o trabalhador a partir das fábricas, conquistando o direito desses 

trabalhadores através do diálogo permanente entre os trabalhadores e os patrões. Já o Grupo 

de Osasco era contrário a essa filosofia. Acreditavam na integração do movimento sindical 

com o movimento estudantil e desejavam a derrubada do regime militar, transferindo o poder 

para os trabalhadores. 

Nesse contexto é abordada a questão do arrocho salarial e a criação do MIA, o 

Movimento Antiarrocho. Enquanto a inflação subia a números estratosféricos, a política de 

arrocho salarial era imposta pelo então presidente Costa e Silva, gerando revolta nos 

trabalhadores.  

Os embates entre os trabalhadores e o Ministro do Trabalho Jarbas Passarinho, eram 

uma interminável “queda de braço”, até certo dia, mais precisamente no dia 1º de maio de 
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1968, durante a tradicional festa do dia do trabalho, realizada na Praça da Sé, em frente à 

Catedral, na presença de autoridades religiosas, militares e políticas como o governador da 

época, Abreu Sodré; a tomada do  palanque e em seguida, palavras de ordem seriam 

proferidas, o que de fato aconteceu. Após levar uma pedrada na testa, Sodré abrigou-se no 

interior da Catedral e o planejado fora posto em prática. As tensões só aumentavam e a 

ameaça da greve era mais notória. 

No terceiro capítulo trataremos a respeito dos desdobramentos da greve de 1968. Os 

grupos (FNT e Grupo de Osasco) tinham divergências com o andamento de estruturação da 

greve. A FNT queria manter o diálogo, o discurso, ao contrário do Grupo de Osasco, 

inflamado pelos acontecimentos de 1968, querendo a deposição do regime ditatorial. A FNT 

acreditava nas mobilizações a partir das comissões de fábrica, nos boicotes na fabricação das 

peças, nas paralisações pontuais dos setores, onde as empresas, acuadas, negociariam com os 

trabalhadores. O Grupo de Osasco acreditava numa greve tanto política quanto econômica, 

onde a partir das greves deflagradas em Osasco, tal movimento se alastraria para todo o 

Brasil. Assim derrubariam o governo e restaurariam a democracia. 

No dia 16 de julho de 1968, estoura a greve na Cobrasma, espalhando por mais algumas 

fábricas osasquenses. A repressão veio e fez seu papel. O movimento fora sufocado, seus 

líderes foram presos e o sindicato novamente sofreu intervenção. Como forma ilustrativa, os 

anexos possuem documentos do DEOPS, excertos do Jornal Última Hora e fotografias da 

época. Todas as ilustrações remetem ao período estudado. 
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CAPÍTULO I 

O MOVIMENTO OPERÁRIO EM SÃO PAULO E O SINDICATO DOS 

METALÚRGICOS DE OSASCO NO INÍCIO DOS ANOS DE 1960. 

1) Frente Nacional do Trabalho (FNT). 

Mineiro de Araguari, Mário Carvalho de Jesus nasceu no ano de 1919, filho de 

Augusto de Jesus e Antonia Izabel Carvalho de Jesus. Em 1932, a família mudou-se para 

Campinas, interior de São Paulo, onde ele cursou seus estudos ginasiais. Em 1943, ingressara 

na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo concluindo o curso no ano de 1947. 

Enquanto estudante participou da Juventude Universitária Católica (JUC)
1
. Indicado pelo 

Padre Corbeil
2
 realizou um período de estágio na França, permanecendo neste país durante 

oito meses, inclusive, como operário da equipe do Padre Lebret na comunidade de 

Boimendau. 

Em 1949, casa-se com Nair Betti Oliveira de Jesus com a qual teve sete filhos. Nesse 

mesmo ano, Mário Carvalho de Jesus abre seu primeiro escritório de advocacia com seus 

colegas de curso: Antônio de Pádua Constant Pires e Nelson Abraão. Entre os anos de 1953 e 

1955, atuou como advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Posteriormente ele 

foi advogado e chefe jurídico da Cia. Seguradora Brasileira.  

Em 1958, os operários da Companhia de Cimento Portland Perus fizeram uma greve 

pacífica da qual saíram vitoriosos após 46 dias de paralisação. Este movimento contou com a 

presença de lideranças eclesiásticas como D. Vicente Marcheti Zioni, Bispo auxiliar de São 

Paulo, e com a participação importante de militantes comunistas.  

A partir dessa histórica greve e de seus esforços como advogado, no ano de 1960, 

Mário Carvalho de Jesus sugere a um grupo de operários a fundação da Frente Nacional do 

Trabalho (FNT), associação civil aberta a todos que trabalhavam e que tinham a proposta de 

realização da doutrina social cristã. Sendo Mário eleito o primeiro presidente da instituição.  

A partir da criação da FNT, Mário Carvalho de Jesus e seus colegas trabalhavam para 

dar assistência aos operários, individualmente ou por meio dos sindicatos. 

                                                 
1
 A Juventude Universitária Católica (JUC) foi uma associação civil católica reconhecida em 1950 como um 

setor especializado da Ação Católica Brasileira (ACB). No mesmo ano, a entidade organizou-se a nível nacional, 

adotando o modelo da Ação Católica francesa, belga e canadense de organização por meios específicos 

(universitários, rurais, operários, etc.).  
2
 O padre Lionel Corbeil nasceu na cidade canadense de Montreal no dia 15 de janeiro de 1914, sendo o quinto 

de uma família de sete filhos. O padre Corbeil foi um dos fundadores do tradicional colégio paulistano Santa 

Cruz. 
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Em 1962, foi fundada definitivamente a subsede da Frente Nacional do Trabalho em 

Osasco, como entidade que apoiava os metalúrgicos insatisfeitos com o Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, cada vez mais distante da base.  

Posteriormente, a FNT teria relações estritas com o Partido Comunista Brasileiro, onde 

lutariam para a instalação de uma sede da categoria em Osasco. Assim, os frentistas ou 

rezadores (por compartilharem as ideias da Igreja Católica), como eram chamados, reuniam-

se numa saleta atrás da COBRASMA, na Rua Júlio Silva.  

As lutas se ampliavam e o reconhecimento, bem como os resultados positivos obtidos 

por meio das lutas, era notado pelos operários. Para os frentistas, o sindicato necessitava ser 

combativo, abrangente, compreendendo e sentindo as reais necessidades do trabalhador.  

As conquistas da FNT em Osasco foram: a consolidação da comissão de fábrica da 

Cobrasma, a intensa atuação frente à intervenção do regime militar ao sindicato, a 

reivindicação do real exercício das funções sindicais e, posteriormente, a vitória da Oposição 

Sindical Metalúrgica nas eleições sindicais de 1967.   

A FNT objetivava a procura de uma linha de um novo sindicalismo aliado ao combate 

do paternalismo e as estruturas internas sindicais de controle. Criara assim, uma alternativa de 

convívio, ou seja, o gérmen de um movimento classista, com redes de relações organizadas a 

partir de suas comissões de fábrica. 

A FNT tinha um novo modelo de sindicalismo que partia do princípio de um 

sindicalismo independente. Mostrava ao trabalhador não apenas as questões políticas de 

determinação do operariado, mas a questão da justiça social, a reorganização do sistema 

capitalista através da fé, a militância pela igualdade, a harmonia e a não violência. Afirma 

Waldemar Rossi, na época, coordenador da JOC nos anos (Juventude Operária Católica), 

ligada à FNT: 

“Quando percebi que não era apenas um trabalhador, mas pertencia a uma 

consciência de classe, a minha vida mudou radicalmente. Até como uma 

exigência evangélica, da busca da justiça, da igualdade, da vivência do 

verdadeiro amor, encontrar Cristo na pessoa do explorado. Isso mudou a 

minha questão de espiritualidade, de evangelho. Então, o compromisso de 

aplicar em mim os valores do evangelho, transforma meus pensamentos.”
 3 

 

                                                 
3
 Entrevista concedida ao autor por Waldemar Rossi em 31/07/2012. 
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2) Grupo de Osasco. 

 Os levantes estudantis durante o ano de 1968, foram marcantes na Europa ocidental, 

na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Polônia, nos Estados Unidos, no Canadá, na América 

Latina, no Japão, na Coreia do Sul e em alguns lugares da África. Tais movimentos foram 

inflamados pelo desejo das mudanças políticas após a Segunda Guerra Mundial e a eclosão da 

Guerra Fria. 

 Indubitavelmente, a morte de Che Guevara, em 8 de outubro de 1967, no interior da 

Bolívia, fez com que os ideais e o sacrifício de Che rapidamente tornassem uma referência 

obrigatória no meio estudantil. Tal figura, entre os ativistas mais radicais, tinha um contorno 

de sacralização e esteve presente nas manifestações estudantis de 1968, seja em Paris, no 

México, em Londres ou em Osasco.  

No dia 4 de março, o grande líder do movimento negro nos Estados Unidos, o pastor 

Martin Luther King era assassinado. Com sua morte, uma onda de violência duraria até o dia 

11 de março. Tal insurreição estreitara os laços ideológicos entre o movimento negro e o 

SDS
4
, de onde viriam os famosos Black Panthers. Mas, de todos os movimentos estudantis de 

1968, certamente o levante francês foi o de maior dimensão e divulgação, bem como foi o 

mais ácido das estruturas de poder.  

Assim, podemos refletir nas questões atreladas aos levantes franceses, que estes 

influenciaram de maneira determinante para o Grupo de Osasco, “gerando”: a fusão operário-

estudantil, o elemento dos jovens, as greves nas fábricas e suas respectivas ocupações. A 

questão nevrálgica para os estudantes osasquenses era a evidência do sucesso do levante 

graças à adesão dos operários.   

Nessa efervescência, nascia o Grupo de Osasco. Composto por estudantes 

secundaristas e universitários, que durante o dia eram operários nas diversas fábricas de 

Osasco e, ao cair da noite, frequentavam os estabelecimentos de ensino. A maioria dos 

principais líderes do Grupo de Osasco estava matriculada no ensino superior. José Campos 

Barreto, Antônio Roberto Espinosa e Roque Aparecido da Silva estudavam na Universidade 

de São Paulo, no curso de Ciências Sociais. José Ibrahim não ingressou no ensino superior e 

deu prioridade ao meio operário.  

                                                 
4
 Students for a Democratic Society. Foi uma organização nacional de estudantes fundada em 1962, com fortes 

laços com o movimento negro. 
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Sobre a participação do Grupo de Osasco no contexto geral do processo de 

constituição do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, a formação da Chapa Verde e a 

Oposição Sindical Metalúrgica e, consequentemente, a greve de julho de 1968, na Cobrasma, 

será tratada nos capítulos II e III. 

3) A Comissão de Fábrica e a fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. 

 A comissão de fábrica tem como principal objetivo estabelecer a comunicação entre a 

empresa e o trabalhador facilitando a relação trabalhista no que tange aos problemas internos 

da fábrica tais como: higiene, segurança, normas disciplinares, assistência médica, 

capacitação profissional, dentre outras questões.  

 Os representantes das comissões de fábrica são democraticamente eleitos pelos 

trabalhadores daquela empresa, sejam eles ligados ao movimento sindical ou não. Os 

representantes eleitos tinham um mandato de dois anos e gozavam de estabilidade assegurada.  

 Em especial, a comissão de fábrica da Cobrasma tem uma significação peculiar no 

movimento sindical de São Paulo. Se, por um lado, seus equívocos pontuam de maneira 

decisiva as articulações sindicais, por outro, temos a construção de um novo sindicalismo.  

 Na cidade de Alfenas, Minas Gerais, nascia João Batista Cândido. Mudou-se para São 

Paulo quando tinha 15 anos e iniciou sua participação nas reuniões paroquiais da igreja Nossa 

Senhora da Lapa, ingressando posteriormente na Juventude Operária Católica, a JOC
5
.  

 Em 1960, João Batista Cândido conseguiu um emprego na Cobrasma, no setor de 

manutenção, indicado por um vizinho de seu cunhado. Cândido trazia muita experiência das 

atividades realizadas na Juventude Operária Católica (JOC) e na Cobrasma, o mesmo 

conversava muito com os operários, sempre tratando assuntos referentes à família, saúde, 

salário, emprego, não aceitando algumas determinações impostas pelos patrões aos 

trabalhadores.  

Ele (Cândido) entrou na Cobrasma com a cabeça de 

humanização, de justiça social, de que o trabalhador precisava ter 

sua dignidade. O João Cândido falou: “Meu Deus, olha quanta gente 

tem por aí (no horário da troca de turnos na Cobrasma), agora vai 

                                                 
5
 A JOC surgiu no Brasil no ano de 1948, e é formada por jovens trabalhadores leigos. 
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pra casa, toma um banho, vai ver televisão ou vai ao boteco encher a 

cara”. Ele começou a pensar nisso, a desenvolver um trabalho.
6
  

 

 Assim, Cândido pensou em organizar um seminário sobre sindicalismo, para que 

algumas lideranças se conscientizassem a respeito da importância da mobilização na fábrica, a 

participação nos lucros e na ciência de seus direitos junto ao sindicato. Para esse evento, 

Cândido convidou Mário Carvalho de Jesus, advogado que tratou dos interesses dos grevistas 

da “Cimentos Perus” em 1958, além de ser um grande pilar da FNT.  

 No dia da sua palestra, o auditório ficou repleto de trabalhadores. Os metalúrgicos 

tinham ciência de Mário e de seu trabalho como advogado. Cândido ficou satisfeito com o 

resultado do seminário, porque assim ele conseguiu mobilizar a categoria e firmar-se na 

Cobrasma como uma liderança expressiva e atuante.  

 Outro personagem importante da formação da Comissão de Fábrica da Cobrasma foi 

Albertino de Souza Oliva, que fora chefe de pessoal da Cobrasma durante muitos anos. 

Albertino era temido pelos trabalhadores:  

“senhor do emprego e do destino dos trabalhadores mais 

humildes, seus auxiliares não sabiam o que era mais assustador: se 

seu sarcasmo ressaltado por um meio-sorriso (...) ou os gritos agudos, 

metálicos, esganiçados” (MIRANDA, 1987: 49).  

 Sempre visto pelos trabalhadores como delator, “carrasco” e mensageiro das ordens da 

diretoria, Albertino não estava contente com a sua função na fábrica. As “atitudes 

intempestivas, a exigência de uma disciplina quase militar de seus operários, a imposição de 

respeito e medo levaram Albertino a refletir sobre seu papel dentro da empresa” (COUTO, 

2003: 29). 

 A mudança de Albertino se deu quando fora candidato a vereador em 1962. Entretanto, 

Albertino não logrou êxito no pleito. Essa vivência adquirida por Albertino permitiu-lhe 

conhecer de perto os problemas da periferia de Osasco. Albertino indignou-se muito com a 

situação dos moradores, paradoxalmente com o discurso e a prática política.  

                                                 
6
 Entrevista concedida a COUTO, A.M.M. por José Groff, em 09/05/2000. 
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 Albertino mudou suas atitudes junto aos operários da Cobrasma. Permitiu os encontros 

clandestinos para a formulação de reivindicações dos operários dentro da empresa, se 

desprendeu do cargo e voltou a frequentar a Igreja, da qual se afastara após a morte do pai.
7
 

Retomou o curso de direito e aproximou-se do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. 

Conversando com um dos seus diretores, foi orientado a procurar João Batista Cândido na 

Cobrasma, para maiores esclarecimentos. Durante a palestra de Mário Carvalho de Jesus, os 

trabalhadores estranharam a presença de Albertino em meio àquele seminário. Ao término da 

palestra, Albertino conversou com Mário. Inicialmente, houve certa estranheza da parte de 

Cândido com relação a Albertino. Anteriormente, quando Albertino ocupava o cargo de chefe 

de pessoal da Cobrasma, convocou Cândido para mostrar-lhe um abaixo-assinado organizado 

pelo setor da fundição. Aqueles trabalhadores reivindicavam o pagamento do adicional de 

insalubridade, o que a Cobrasma não realizava. Se Albertino continuasse com o pedido, 

certamente aqueles trabalhadores seriam demitidos. Assim, Cândido iniciou uma relação mais 

estrita com Albertino, que lhe passava as informações da diretoria. Posteriormente, Cândido 

conversou com os operários do setor da fundição e explicou-lhes o risco do encaminhamento 

do abaixo-assinado à diretoria, trazendo a demissão imediata como consequência. Depois 

convocou uma reunião com Mário Carvalho de Jesus e os trabalhadores, sem que o Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo tivessem o devido conhecimento. 

  Na primeira reunião, compareceram 200 operários. Mário explicou-lhes o 

procedimento para que tivessem o direito ao adicional de insalubridade. Marcaram outra 

reunião onde o número presente de trabalhadores atingiu a marca de 400 pessoas. Mário 

instruiu aos trabalhadores a realizar uma pauta de reivindicações e enviar ao sindicato, visto 

que era a entidade representativa da categoria. Posteriormente, Mário admoestou a Cândido 

para que constituísse uma comissão representativa dos operários. Assim nascia a Comissão 

dos Dez. 

 Certa vez, um operário do setor de fundição sofrera um grave acidente, queimando-se 

após a explosão de um forno. Com a gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. Ao 

saber da notícia, Cândido organizou os colegas do operário falecido e, juntamente com a 

Comissão dos Dez, que anteriormente apenas fiscalizava e enviava as reivindicações à 

diretoria, preparava uma homenagem ao falecido. Como o enterro seria realizado às dez da 

manhã e os operários estavam no horário de trabalho, logo não seriam liberados para a 

                                                 
7
 “A realidade da vida do pessoal sofrido, com muita miséria, sem educação, sem lugar bom pra viver, as casas 

miseráveis... Aquilo me agrediu muito”. (Entrevista concedida a COUTO, A.M.M por Albertino de Souza Oliva, 

em 11/05/2000) 
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cerimônia fúnebre. A Cobrasma pararia em respeito ao colega. E assim aconteceu. A diretoria 

cobrou de Albertino os nomes dos responsáveis pela manifestação, mas não tiveram resultado 

algum. Albertino, mesmo sendo chefe de pessoal da Cobrasma, já estava integrado aos 

trabalhadores. Fora transferido para o escritório da empresa em São Paulo e depois de alguns 

meses, demitiu-se. 

 A diretoria da Cobrasma tomou conhecimento da Comissão dos Dez e preferiu 

negociar. Uma vitória dos operários que, além de conquistar o direito do adicional de 

insalubridade, pautaram outras 14 reivindicações. Com a Comissão formada e reconhecida 

pela fábrica, seus membros se reuniam mensalmente com os diretores da empresa e enviavam 

as mais diversas pautas de reivindicações.  

 Alheio a outras questões e distante dos problemas internos dos operários da Cobrasma, 

o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo viu de maneira positiva a relação entre o operário 

e o patrão. Os membros da Comissão eram respeitados na fábrica, pois eram os interlocutores 

dos anseios dos trabalhadores aos membros da diretoria. Paralelamente, os operários da 

fábrica Braseixos (ligada ao grupo Cobrasma) formaram um comitê clandestino denominado 

“Grupo de Esquerda”. Os mesmos foram descobertos e imediatamente demitidos, após 

tomarem conhecimento de emissões de jornais internos. Após a demissão desses 

trabalhadores e a desmobilização da luta na Braseixos, tais operários se aproximaram da 

comissão de fábrica da Cobrasma.  

 Com a intensificação do trabalho entre a FNT e a comissão de fábrica, os mesmos 

perceberam que era necessário o rompimento com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 

e a eleição de uma nova diretoria em Osasco. Conrado del Papa, morador de Osasco desde 

1952, foi enviado pelo Sindicato da capital para justamente organizar os operários que se 

encontravam em suas respectivas fábricas e atender as reivindicações solicitadas pelos 

trabalhadores. Trabalho este dificultado pela falta de apoio da capital. Nesse ínterim, a cidade 

de Osasco crescia, tornava-se um importante parque industrial e com isso o número de 

trabalhadores aumentou vertiginosamente. Del Papa era conhecido por ser democrático e 

gostar de dialogar, não dado a impor.  

 Em 1963, os sindicalistas elegeram a primeira diretoria, composta por Conrado del 

Papa, como presidente e Roberto de Oliveira, Lino Ferreira dos Santos, João Batista, Manoel 

Dias do Nascimento, Fortunato Facchini, José Leonel de Souza Dias, João Fernandes de 

Oliveira, João Batista Cândido, Inácio Pereira Gurgel, João Rodrigues, Salvador Ramos, 
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Araújo Neiva, Siqueira Pires, João Antônio Pacheco, Octaviano Pereira dos Santos e Vicente 

José de Souza como diretores.  

 A primeira assembleia assim foi registrada: “O Papa inicia a sessão transmitindo a sua 

experiência aos companheiros recém-empossados: fala da responsabilidade do cargo de cada 

um”. (MIRANDA, 1987: 81). Também foi comunicado ao Sindicato da capital que o 

endereço do novo sindicato seria o mesmo, localizado à Rua Erasmo Braga, 879 – Presidente 

Altino e, não obstante, exigiram o repasse do imposto sindical. 

 Essa diretoria permaneceria vigente durante seis meses até ao golpe militar de 1964, 

quando o regime promoveu a intervenção nos sindicatos e a repressão a quaisquer 

manifestações de trabalhadores pelo país. 

 No dia 8 de abril de 1964, Luiz Camargo tomou posse como interventor do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Osasco. Toda a diretoria, eleita e empossada democraticamente, fora 

destituída. Alguns sindicalistas foram presos e outros fugiram para escapar da repressão. A 

vitória dos golpistas revela a ruptura do sindicalismo, que perdeu sua característica 

combativa, tão expressa no período de Jango. “As entidades passaram a exercer função 

assistencialista.” (COUTO, 2003: 55).  

 Com o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco no domínio do interventor, “os operários 

estabeleceram um vínculo maior junto a FNT” (COUTO, 2003: 55). Nesse ínterim, ocorre o 

fortalecimento da Comissão de Fábrica da Cobrasma. Tanto os membros da FNT quanto os da 

Comissão isolaram o interventor do sindicato e resolveram pressioná-lo para que o quanto 

antes houvesse eleições para a diretoria. A intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco duraria um pouco mais de um ano. Encabeçados por João Cândido, diversos 

sindicalistas formalizaram uma chapa em oposição à interventoria. 
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CAPÍTULO II 

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS FRENTE AO GOLPE  

E À DITADURA. 

1) A formação da Oposição Sindical e a eleição da Chapa Verde.  

Em 1967, a formação da Oposição Sindical em Osasco se deu a partir da fusão entre 

dois grupos de metalúrgicos, a saber, a Frente Nacional do Trabalho (FNT), influenciada pela 

Igreja Católica e seus grupos, em especial a Juventude Operária Católica, a JOC. Por outro 

lado, o Grupo de Osasco, formado por operários, estudantes-operários e estudantes que 

residiam em Osasco e que estavam engajados nas questões locais, através de seus respectivos 

movimentos. Apesar das divergências nas opiniões entre o Grupo, defendiam a criação (legal 

ou clandestina) das comissões de fábrica e a participação de entidades representativas, como 

os sindicatos.  

 Com a fusão desses dois grupos, criou-se a Chapa Verde (ou como autodenominavam-

se Chapa de Esperança e Oposição), com uma bandeira de um discurso voltado às fábricas, a 

partir da organização dos trabalhadores, contra a política de repressão do regime imposto 

pelos militares e o combate ao arrocho salarial. A Chapa Verde era composta por um número 

de 23 membros, na qual a maioria dos trabalhadores eram oriundos da Cobrasma. Além da 

Cobrasma, trabalhadores de empresas como a Braseixos, Lonaflex, Brown Boveri, Osram, 

Cimaf, participavam dos desdobramentos da Chapa. Seus líderes eram José Ibrahim, 

Octaviano Pereira dos Santos, João Batista Cândido e João Joaquim da Silva. “Eles davam as 

cartas e diziam o que era para ser feito”
8
.   

 Os membros da Chapa Verde apresentavam propostas – liberdade sindical, contrato 

coletivo de trabalho, prorrogação das comissões de fábrica e a luta contra o arrocho salarial 

que geravam discrepâncias com as intenções de seu maior rival, a chapa de Henos Amorina
9
. 

Diziam-se não ser participantes de um discurso demagógico e acusavam seus rivais de não 

unirem seus associados e de não promover a mobilização dos metalúrgicos. Assim, a Chapa 

                                                 
8
 Entrevista concedida ao autor por Joaquim Miranda Sobrinho em 13/01/2013. 

9
 Henos Amorina, nascido na cidade paulista de Tambaú, chegou a Osasco no ano de 1939. Trabalhou na seção 

de conservas na empresa Frigorífico Wilson do Brasil. Em 1954 ingressa na RCA Victor, onde conheceu alguns 

membros que posteriormente seriam membros da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. No ano de 

1965, Henos Amorina, trabalhador da Brown Boveri, foi eleito pela sua diretoria onde permaneceu como 

presidente até 1967, regressando em 1972 por mais três gestões.  
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Verde enfrentava as chapas rivais e venceria, elegendo de forma democrática, uma oposição 

sindical em meio ao período do regime militar. 

 A Chapa Verde significou a primeira articulação de questionamento no que diz 

respeito ao arrocho salarial e aos direitos trabalhistas, propondo timidamente um sindicalismo 

oriundo da fábrica, em constante confronto com os interesses patronais. A eleição foi acirrada, 

mas a vitória foi garantida quando foram contados os votos dos operários da Cobrasma. 

Eleitos, a Chapa Verde escolheu José Ibrahim como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Osasco. A oposição sindical de Osasco foi a primeira a assumir de fato um sindicato após o 

golpe militar, rompendo com os “pelegos” e com os “reformistas” do PCB. Dos sete membros 

que compunham a diretoria, apenas Ibrahim pertencia ao Grupo de Osasco. Outros dois eram 

independentes e os demais eram ligados à FNT.  

 No entanto, após a vitória da Chapa Verde nas eleições e a presidência do Sindicato 

estar sob a tutela de Ibrahim, a Frente Nacional do Trabalho vai perdendo a sua importância. 

As reuniões periódicas na sede da FNT eram cada vez menos frequentes, alguns de seus 

membros, agora diretores do sindicato, acreditavam que o objetivo da FNT havia se findado, 

visto que o êxito alcançado após a eleição fora conquistado. As relações se modificaram, bem 

como suas dinâmicas e assim, concretizou-se o discurso da FNT de tratar as questões dos 

trabalhadores no seio do sindicato. 

 Apesar de estar em menor número na Chapa, o Grupo de Osasco tinha seu maior 

trunfo: o presidente do Sindicato pertencia ao Grupo. Eles tinham um discurso crítico com 

relação ao Partido Comunista Brasileiro e culpavam os mesmos por não organizarem os 

trabalhadores, a partir da base, ao se atentarem apenas as questões das cúpulas sindicais. 

Também culpavam o PCB por não se posicionarem contra o regime militar.  

A diretoria eleita teve um papel de proximidade com os trabalhadores e fortalecê-los por 

meio de suas reuniões. Cada diretor era responsável de chamar outros operários para as 

reuniões do sindicato, com o objetivo de sanar dúvidas e estimular a participação com os 

companheiros de fábrica.  

A política de arrocho salarial que persistia desde 1964, gerava o desemprego nas regiões 

periféricas das cidades industriais. Os trabalhadores que, em sua maioria, eram egressos do 

interior e tinham experiências na lavoura, buscavam nos parques industriais a melhoria de sua 

condição de vida, oportunidade e melhores salários.  
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Nos sindicatos, as questões acerca do arrocho salarial eram tratadas com muita 

efervescência. As transformações políticas e econômicas a partir de 1964, tiveram como 

contribuição a cobrança de mudanças tanto políticas quanto econômicas e o significativo 

aumento de reivindicações a respeito do direito de greve, luta contra a carestia e 

consequentemente, contra o arrocho salarial. Todas estas problemáticas afetavam diretamente 

os sindicatos, e em especial, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Este sindicato via-se 

obrigado em posicionar-se diante de tais vicissitudes, visto que após o golpe, os sindicatos 

sofriam com as intransigências dos “empresários, que condenavam a participação política dos 

operários, pois a consideravam uma ameaça à estabilização nacional” (COUTO, 2003: 66).  

Com os desafios impostos pelo tempo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, agora 

sob a liderança de Ibrahim, tendo como influência direta os membros da FNT e do Grupo de 

Osasco, tomara a decisão de defender os direitos dos operários, a princípio as questões 

salariais e o processo de compressão e colocou-se em contraposição a outros sindicatos sob 

intervenção militar. Posteriormente, o Sindicato colocou-se à frente das negociações, 

iniciando um trabalho de base a partir das fábricas, com campanhas ostensivas com vistas à 

adesão dos trabalhadores ao Sindicato. A liderança de Ibrahim, mesmo não sendo ligado à 

FNT, era visto como uma promessa: 

“Víamos o Ibrahim como uma promessa, uma liderança 

fortíssima. Apresentou todas as qualidades tanto para a direção da 

comissão como para a do sindicato. O compromisso dele com a 

justiça dos trabalhadores era igual ou até superior ao nosso.”
10

  

2) O arrocho salarial e a criação do MIA. 

 Os militares adotaram para a economia brasileira a estabilização dos gastos públicos, a 

restrição do crédito e o aumento da receita tributária, tendo como consequência um processo 

dramático de empobrecimento dos trabalhadores através do arrocho salarial.  

 Com a economia em estagnação desde 1962, persistindo após o golpe e se arrastando 

até 1968, o Brasil sofria com severas crises econômicas. Tais crises fruto do não 

convencimento de outras nações a respeito da estabilidade do novo governo, bem como  seu 

aparelho de controle sobre a economia e a falta de tempo de maturação entre projetos no 

                                                 
10

 Entrevista realizada por COUTO, A.M.M a José Groff em 09/05/2000 



26 

sistema financeiro. Se não bastassem tais insucessos, o regime militar ainda aumentou os 

impostos, eliminou os subsídios e aumentou a tarifa dos serviços públicos, como energia 

elétrica e transportes, além de promover o arrocho salarial e o arrocho no crédito. Assim, o 

cenário econômico brasileiro se configurava nas dificuldades da concentração de renda, 

agravando ainda mais o salário do trabalhador. No entanto, “o arrocho salarial não penalizava 

apenas os operários – o que poderia ser lamentado, mas compreendido – mas alcançava todos 

os assalariados, inclusive os de classe média” (REIS FILHO, 1998:12). 

 Os sindicatos, assim como o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, acompanhando as 

dificuldades financeiras de seus trabalhadores organizaram as primeiras manifestações contra 

o arrocho salarial, iniciando no segundo semestre de 1967, e meados de 1968. Vale lembrar 

que tais manifestações eram sumariamente proibidas desde a ascensão do golpe.  

 Em outubro de 1967, após acompanhar a insatisfação dos operários, aproximadamente 

40 entidades sindicais se uniram ao Movimento Intersindical Antiarrocho, o MIA. Dentro dos 

sindicatos, repletos de diretores pelegos, as oposições sindicais se viram obrigadas a 

reivindicar atitudes ostensivas contra o arrocho salarial. 

 O MIA tinha como bandeira a luta contra o achatamento dos salários. Nesse 

movimento, os metalúrgicos tinham maior representatividade e visualização. Eram mais de 

220 mil associados e, além do Sindicato dos Bancários, era o mais organizado. Naquele ano 

de 1967, os trabalhadores reivindicavam um reajuste de 56,7% calculado o custo de vida ao 

longo de um ano, mais a diferença entre o famigerado resíduo inflacionário, além de 7,5 e 

taxa de produtividade de 2%. Não seria fácil convencer o Ministério do Trabalho que se 

mantivera irredutível em suas decisões. Com a integração da luta promovida pelos sindicatos 

– objetivo esse conquistado pelo MIA – cresciam as chances de uma possível negociação e, 

consequentemente, o governo cederia aos reajustes salariais propostos pelos trabalhadores. 

 Jarbas Passarinho, Ministro do Trabalho na época, negava qualquer arrocho salarial e 

afirmava que o Ministério do Trabalho faria os reajustes de acordo com o Departamento 

Nacional de Salários. Sendo assim, aumento algum seria concedido, com vista a não 

degradação da imagem do governo. O MIA sofreu seu primeiro revés quando foi concedido 

apenas 30% no reajuste do dissídio dos bancários, pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

Instintivamente, o Ministério do Trabalho solicitou recurso e obteve êxito em reduzir o índice 

para 23%. Pelo Tribunal Superior do Trabalho, os metalúrgicos teriam 56,7%. 
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 Conforme a notícia do jornal Última Hora
11

, a cesta básica aumentava 250%, 

enquanto o salário mínimo aumentava em 150%. A mesma notícia dizia que entre o capital e 

os operários, os primeiros seriam priorizados. Para o Departamento Nacional de Salários, era 

inexistente o arrocho salarial, bem como havia a justificativa de que o trabalhador já recebia 

benefícios por gratificação de trabalho pela sua função, por quinquênio, bem como eram 

beneficiados com o 13º salário.  

 O Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos) 

fez um estudo mensal sobre a quantidade de alimento necessário para um adulto durante um 

mês. Notou claramente o aumento dos preços na alimentação, vestuário, transportes, saúde, 

utensílios domésticos, educação, cultura e fumo. Segundo o Dieese, o salário tinha que estar 

em volta de Ncr$ 462,63, em detrimento de Ncr$ 105,00.
12

 

 Apesar das críticas do Dieese, o Ministério do Trabalho mostrava-se irredutível, 

transferindo o encargo dos aumentos salariais aos Tribunais Regionais do Trabalho e cortando 

reajustes propostos. Outros sindicatos de metalúrgicos reagiram, como foi o caso de São 

Paulo e Guarulhos. Os mesmos solicitavam aumento salarial, mas por uma decisão do TRT 

foram derrotados e numa audiência conciliatória com os patrões, foi decidido o valor de 25% 

de reajuste salarial. A opção foi partir para o dissídio coletivo, onde a reivindicação dos 

metalúrgicos era de 56,7%. Os sindicatos foram para o dissídio nos meses de outubro e 

novembro de 1967.  

 Enquanto o TRT julgava, reforçava-se a necessidade de greve, caso as reivindicações 

não fossem atendidas. O TRT ordenou o aumento de 26% aos metalúrgicos. Após a decisão, 

as oposições sindicais filiadas ao MIA tinham a responsabilidade de mobilizar o operariado e 

contestar os valores propostos. 

 A primeira reunião do MIA, logo após o reajuste salarial, aconteceu em Santo André. 

Queriam reunir o maior número de sindicalistas para pressionar o governo e discutir os rumos 

diante do arrocho salarial. Enquanto a reunião se desenrolava, de forma tumultuada, “na sede 

do Sindicato dos Metalúrgicos, o deputado estadual Fernando Perrone entregou aos dirigentes 

do movimento o documento referente à Frente Parlamentar Antiarrocho, formada por 

parlamentares do MDB na Assembleia Legislativa” (COUTO, 2003: 75). O principal objetivo 

era de fato pressionar o Ministério do Trabalho, com a adesão do operariado e a ajuda dos 

políticos ligados ao MDB, partido oposicionista. Mas, quando se tomava rumos e se 
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 “Salário, um caso político”. Jornal Última Hora. 09/02/1968 
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 Dados do Dieese no Jornal Última Hora. 09/02/1968 
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imaginava a concretização de alguma pauta, as interrupções constantes se faziam presentes na 

pessoa do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo: Joaquim dos Santos 

Andrade, o Joaquinzão.
13

 Afirmava que no recinto haviam muitos estudantes, que os mesmos 

estavam comprometidos apenas com a “vontade de incompatibilizar os trabalhadores com a 

opinião pública”.
14

 

 Após a reunião tumultuada em Santo André, a segunda reunião fora marcada em 

Osasco. Houve intensa propaganda nas fábricas, com convites de sindicalistas e distribuição 

de boletins informativos. No dia da reunião, os trabalhadores pertencentes ao MIA estavam 

presentes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. A diretoria do sindicato abriu para a 

participação dos estudantes na reunião que trataria, dentre outros assuntos, a questão do 

arrocho salarial.  

 No final da assembleia, José Ibrahim – presidente do sindicato – convocou os 

trabalhadores a não participarem dos eventos de 1º de maio, pois o mesmo era organizado 

pelos patrões. Jarbas Passarinho, então Ministro do Trabalho, considerou aquele gesto como 

provocação e ameaçou intervir no sindicato, pois concluiu que tais manifestações eram de 

cunho político: 

“Há para os sindicatos a mais ampla liberdade de ação dentro 

da lei, inclusive a liberdade de gritar e insultar o governo. O que não 

podemos, no entanto, aceitar é a tentativa de misturar política 

sindical com política partidária”.
15

 

A Delegacia Regional do Trabalho tinha como objetivo, logo após o desenrolar dos 

acontecimentos, punir o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco com três máximas: a primeira 

era destituir José Ibrahim de seu cargo de presidente do sindicato através do Ministério do 

Trabalho; depois a intervenção no sindicato com a destituição de toda a diretoria e a renúncia 

de José Ibrahim. Os integrantes do MIA eram formados por diversos sindicatos (bancários, 

químicos, têxteis, metalúrgicos) e os mesmos criaram uma comissão com vistas à defesa dos 

metalúrgicos osasquenses. Conseguiram convencer o ministro de desistir da ideia de 

intervenção, mas ficaram de sobreaviso que não queriam estudantes nas reuniões sindicais.  

                                                 
13

 Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão foi dirigente sindical em São Paulo e presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo durante 22 anos. Tornou-se o símbolo do “pelego” nos tempos do regime militar.    
14

 “Sindicalista repele ação de agitadores”. O Estado de São Paulo. 14/12/1967.  
15

 “Ministro vê provocação”. O Estado de São Paulo. 22/12/1967. 
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Com a possibilidade real de intervenção no sindicato, houve uma divisão interna entre 

os sindicalistas. De um lado, José Ibrahim, presidente do sindicato e participante do Grupo de 

Osasco. De outro, João Batista Cândido, secretário-geral do sindicato e um dos fundadores da 

Frente Nacional do Trabalho (FNT). Cândido era favorável a uma luta mais consciente, além 

de estimular a mobilização e o diálogo dos trabalhadores a partir das fábricas. Ibrahim era 

adepto do discurso com os metalúrgicos de derrubada do governo. Com as posições opostas e 

as discussões se tornando mais frequentes, João Batista Cândido decide desligar-se de seu 

cargo do sindicato e decide voltar à fábrica. Em seu lugar, entrou João Joaquim. Passados tais 

questões e a possibilidade de intervenção esquecida, o operariado de Osasco se preparava, 

juntamente com o MIA, para uma nova onda de protestos contra o governo, no dia 1º de maio 

de 1968. Com o objetivo de desmobilizar os trabalhadores, Jarbas Passarinho institui o 

“afrouxo salarial”, onde seriam as variáveis da soma do custo de vida e os reajustes salariais, 

corrigindo assim as perdas inflacionárias. No entanto, os protestos só aumentavam e numa 

tentativa mais incisiva, Jarbas Passarinho faz um projeto de aumento de salário em 23% e 

numa manobra política, tenta fechar o MIA, sendo contestado pelas lideranças sindicais.  

3) O Primeiro de Maio  

 As oposições sindicais estavam descontentes com os rumos que o MIA havia tomado e 

estavam dispostos a endurecer e modificar o discurso contra o governo no que diz respeito a 

melhores condições salariais. No entanto, tal mudança provocou a fragilização do 

relacionamento entre os sindicatos. Nas reuniões do MIA, os mais conservadores atacavam 

duramente, condenando a participação de estudantes nas manifestações dos trabalhadores. No 

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, os membros mais ligados à FNT não queriam seguir 

os estudantes que tomavam as ruas em diversos protestos, em antítese do Grupo de Osasco, 

que acreditava na integração estudante/operariado. A despeito dos atritos, os preparativos para 

o 1º de maio continuavam. Havia uma combinação para que no dia, fosse um momento de 

confraternização entre todos, mas também havia um conluio entre os operários, de expulsar os 

sindicalistas institucionais do palanque, juntamente com o governador Abreu Sodré, com o 

apoio de estudantes e trabalhadores. Os metalúrgicos osasquenses participavam dos dois 

grupos: o que queriam a não radicalização e o diálogo e o segundo que estruturava todo o 

protesto contra a ditadura militar.  

 O evento aconteceu na Praça da Sé. As autoridades como o Ministro do Trabalho, 

Jarbas Passarinho, o governador Abreu Sodré e autoridades militares foram convidadas  ao 
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evento festivo, tendo rejeição por parte de sindicalistas metalúrgicos de Osasco, São Caetano 

e São Bernardo e dos têxteis de São Paulo e Santo André. Jarbas Passarinho não foi ao 

evento, porque argumentava que a organização, a saber, O MIA, era de cunho ilegal. Os 

organizadores do evento autorizaram a falar apenas o governador Abreu Sodré e o bispo de 

Santo André, Dom Jorge Marcos, dentre outras lideranças sindicais. O governo tinha 

conhecimento de que aconteceriam protestos e montaram um forte esquema de segurança 

envolvendo a Polícia Federal e o DOPS. No entanto, o governador Abreu Sodré proibiu 

qualquer repressão por parte da Força Pública.  

 O comício iniciou-se às 9 da manhã com muita música e animação. Muitos 

trabalhadores estavam munidos de faixas com dizeres contra os militares, o governador e o 

arrocho salarial. Osasco tomou a frente na organização contrária às comemorações daquele 1º 

de maio. Segundo Espinosa, Ibrahim “perdeu-se no caminho e não foi ao ato de protesto”.
16

 

Mesmo com a não ida de Ibrahim à Sé, os metalúrgicos osasquenses se preparavam para 

retirar os “pelegos”, com barras de ferro, bolinhas de gude, estilingues e muitos ovos. O 

governador Abreu Sodré tentou proferir algumas palavras ao som de vaias, enquanto bolinhas 

de papel e pedaços de pau eram atirados em direção ao palanque. Em seguida, Abreu Sodré 

levou uma pedrada na testa e foi retirado para o interior da catedral. O palanque foi 

completamente tomado pelos trabalhadores que, com discursos inflamados, fizeram o uso da 

palavra, a começar pelos sindicalistas osasquenses. Às dez horas, os trabalhadores fizeram 

passeata pelo centro da cidade, mas antes, atearam fogo no palanque. Os manifestantes 

fizeram o percurso da catedral da Sé, passando pela Avenida São João e findando na Praça da 

República. 

 Após os acontecimentos, Sodré gravou um depoimento à população afirmando que a 

ordem pública não seria afetada. Jarbas Passarinho, mesmo tendo simpatia pelo governo 

paulista, estava insatisfeito com o modo em que a política era conduzida com seguidas 

quebras da ordem pública.  

 Sodré era um governador que acreditava na coalizão política, sendo em diversas 

ocasiões servindo como ponte entre os diversos setores contra o governo federal. Entretanto, 

Sodré não obteve êxito com os estudantes em greve e com os trabalhadores que organizaram o 

1º de maio. Para o Grupo de Osasco, o sindicato era para servir aos trabalhadores e não ao 

governo, sendo assim instrumento de esclarecimento e mobilização do operariado, 

objetivando a melhoria de seu local de trabalho, de protestos por mudanças nas estruturas 
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salariais e, posteriormente, políticas. Acreditavam que tais mobilizações de trabalhadores 

seriam um grande exército revolucionário, derrubando o regime militar e instaurando assim, o 

poder por meio dos trabalhadores.   
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CAPÍTULO III 

A GREVE DE 1968 E A RÁPIDA REPRESSÃO 

1) Os antecedentes da Greve de 1968 

Os principais líderes do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco estavam preocupados 

com os acontecimentos no Brasil. Eram pertencentes a uma classe de sindicatos que tinham 

como características o combate à economia recessiva e o embate contra os interesses do 

governo. Para os membros pertencentes à FNT, era mais importante a conscientização do 

operariado dentro da fábrica, realizando um trabalho de base, mostrando ao trabalhador a 

relação exploratória do patrão em detrimento dos interesses dos metalúrgicos. Era uma luta 

política, porém sem pretensões de depor o atual governo por intermédio das armas. Para o 

Grupo de Osasco, era o momento propício para deflagrar um movimento que se espalharia 

para o Brasil, a partir de Osasco. Seria uma greve partindo da Cobrasma, alastrando-se para as 

fábricas de São Paulo e posteriormente, as fábricas do Estado e do Brasil: 

“Nós nos sentíamos cobrados e pressionados. Por outro lado, fazer a 

greve era uma questão importante para nós, como liderança de novo tipo, 

que estava surgindo no movimento operário. Seria o primeiro grande 

movimento realizado dentro de uma nova perspectiva e nós tínhamos 

condições de desencadeá-lo”.
17

 

Antes dos acontecimentos da greve, a Cobrasma decidiu reajustar o salário dos chefes 

de departamento em cerca de 35% (COUTO, 2003: 92), deixando os demais operários sem o 

devido aumento, gerando um descontentamento generalizado: 

“Nós tínhamos boa-fé, queríamos melhorar a luta do sindicato, dos 

companheiros. Naquele tempo além do salário baixo, tínhamos 

companheiros que “desmaiavam” de fome na fundição”.
18
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 Palavras de José Ibrahim citado por: FREDERICO, C. “A esquerda e o movimento operário (1964-1984)”. 

São Paulo/Belo Horizonte: Novos Rumos, 1990. 
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João Batista Cândido sugeriu ao Sindicato que dialogassem com os diretores da 

Cobrasma, a fim de que o aumento chegasse a todos os setores da fábrica. Para os patrões, não 

era interessante que a Cobrasma parasse a sua produção, pois afetaria o seu capital. Com as 

declarações de José Ibrahim ao Estado de São Paulo, os patrões ficariam mais temerosos:  

“Em Osasco estamos estudando outras formas de luta, mais objetivas 

que a simples repetição de congressos e conferências que nada 

conduzem”.
19

 

 No dia 15 de julho, um dia antes da greve, era notória a tensão entre os dirigentes. 

Ninguém tinha a ideia de como seria após a greve. Todos temiam o pior. A casa de Albertina 

Cândido (esposa de João Batista Cândido) ficara repleta de familiares dos operários. O 

Serviço Nacional de Informações, o SNI, estava permanentemente em alerta, vigiando 

qualquer atividade contra o governo ou de cunho comunista. Assim, a expectativa do Grupo 

de Osasco era estourar a greve para que outros sindicatos aderissem ao movimento. Para isso, 

segundo Espinosa, “era necessário que a repressão demorasse a chegar”
20

. Segundo Couto, “a 

greve da Cobrasma foi uma decisão do Grupo de Osasco” (COUTO, 2003: 96). Inclusive 

alguns de seus membros faziam parte da luta armada, em especial a Vanguarda Popular 

Revolucionária, a VPR.   

2) O Apito 

A Constituição de 1946, garantia ao cidadão brasileiro o direito de greve. Porém, suas 

cláusulas não eram específicas e faziam parte de uma legislação complementar, sendo 

especificadas apenas em 1964. Segundo a regulamentação de 1964, as greves seriam 

decididas pelo conjunto de membros do sindicato em assembleia presidida pelo representante 

regional da Justiça do Trabalho. Quatro dias antes de se fazer uma greve, uma lista de 

exigências era arrolada para que o empregador e o delegado do Ministério do Trabalho 

aprovassem as reivindicações.  

Após esses passos, o delegado do Trabalho apresentava a legalidade da greve ao 

Tribunal Regional do Trabalho que decidia a questão. Como o Tribunal era ligado à União, a 

mesma determinava o término imediato da greve ou o impedimento da greve, em caso de 
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ilegalidade. As greves eram permitidas pelo regime se os patrões descumpriam com os 

pagamentos salariais firmados em decisões judiciais ou em acordos. Os dirigentes sindicais de 

Osasco não cumpriram as determinações da legislação vigente e para o Ministro do Trabalho, 

Jarbas Passarinho, era inaceitável que os operários desrespeitassem a lei de greve: 

“A mesma lei que garante a liberdade com responsabilidade não pode 

permitir que se crie o clima propício aos que tentarem suprimir as franquias 

garantidas pelo regime”.
21  

Quarta-feira, sete horas da manhã do dia 16 de julho de 1968. Um apito forte da sirene 

da fábrica era o sinal para iniciar a greve dos metalúrgicos da Cobrasma. Nervosos, os líderes 

grevistas chegaram e se posicionaram dentro da fábrica para combinar os acertos finais. O 

apito deveria soar pontualmente às oito horas da manhã.  

No horário combinado, o apito soou, mas não foi perfeitamente ouvido. Momentos de 

tensão. Quatorze minutos se passam até o apito soar novamente, sendo ouvido perfeitamente 

em toda a fábrica e seus entornos. Vinte pessoas se encontravam do lado de fora, munidos 

com cadeados e correntes para fechar os portões da fábrica: 

“Paramos o primeiro setor, o da fundição, que era um setor 

numeroso e um dos mais bem organizados. A fábrica inteira estava 

organizada, mas esse setor tinha lideranças realmente fortes que o pessoal 

respeitava muito. Começou a parar na fundição e foi para outras seções. Os 

grupos foram se espalhando nos outros setores e gritando palavras de 

ordem "É greve! É greve".
22 

Com um discurso incisivo, usando referências como a fome, desemprego e o 

patronato, os grevistas buscavam a adesão dos companheiros da fábrica. Os trabalhadores se 

solidarizavam contra a política salarial do regime. Os panfletos e os convites instigavam o 

operário para diversas ações, engrossando a fileira das manifestações e paralisações. Os 

operários pediam um reajuste de 35% no aumento salarial, bem como reajustes a cada três 

meses para equiparar os benefícios com o custo de vida. 

                                                 
21
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 Um dos órgãos jornalísticos de imprensa que registraram o movimento grevista dentro 

da Cobrasma foi o Jornal da Tarde, que colocou a greve em primeira página. O Jornal assim 

noticiava:  

“Quase dois mil trabalhadores de Osasco [...] entraram em greve 

hoje de manhã [...]. Os líderes grevistas, que não são apoiados pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos, distribuíram folhetos explicando os motivos da 

paralisação [...]. De manhã correu o boato de que a polícia impediria a 

greve de qualquer jeito”.
23

  

 Os braços cruzados, as máquinas paradas e os trabalhadores dentro da fábrica seriam 

meios de pressão contra o governo para que o reajuste acontecesse. Apesar de o regime 

militar considerar a greve ilegal, o metalúrgico a consideravam justa, pois acreditavam que a 

greve tinham reivindicações justas. Os panfletos grevistas, carregados de palavras de ordem, 

encorajavam o operário para a adesão da greve: 

“Precisamos nos organizar bem durante a greve. A Ditadura vai nos 

ameaçar e vai tentar nos dividir de todos os modos e vai lançar boatos para 

nos confundir, para desanimar e acabar com a greve na Cobrasma. A 

Ditadura vai dizer que a greve é ilegal. Isso pouco importa, porque a 

Ditadura que faz a lei, e tudo que é bom para os operários é ilegal para a 

Ditadura, que está à serviço dos patrões imperialistas. O QUE INTERESSA 

É QUE NOSSA GREVE É JUSTA, E NINGUÉM VAI NOS METER MEDO. 

Mas vamos nos organizar e continuar firmes até à vitória de nossa greve” 

(COUTO, 2003: 107). 

O movimento grevista tinha ainda o objetivo de parar as fábricas de Osasco. Depois da 

Cobrasma, as fábricas Braseixos, Lonaflex, Barreto-Keller e Fósforo Granada aderiram à 

greve. O movimento seguiria então para São Paulo e, posteriormente, para o Brasil.  

O tesoureiro José Ferreira Batista concedeu entrevista ao jornal Última Hora, 

destacando que “os patrões deveriam atender às exigências dos operários, como o pagamento 

das taxas de insalubridade, diminuição das horas de trabalho para quem exercia função junto a 

caldeiras, melhores condições de segurança e higiene”.
24
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 Posteriormente, o DOPS arrolou um dossiê com a quantidade de operários em greve 

nas fábricas de Osasco: 

“A situação de greve de operários no Município de Osasco teve início no 

dia 16 do mês em curso, envolvendo as seguintes firmas: a) Cobrasma, com 

2000 operários; b) Braseixos, com 700 operários; c) Lonaflex, com 600 

operários; d) Brown-Boveri, com 4000 operários; e) Masul S/A, com 200 

operários; f) Granada, com 374 operários; g) Barreto-Keller, com 105 

operários; h) Osram, com 600 operários; i) Ford, com 700 operários; j) 

Cimaf, com 800 operários; k) Moinho Santista, com 1000 operários e; l) 

White Martins, com 300 operários
25

. 

Ibrahim chegou à Cobrasma para acompanhar o andamento da greve, mas os guardas 

não permitiram sua entrada. Ibrahim pula o muro da fábrica e com a ajuda de outros 

operários, consegue adentrar a fábrica. Com a chegada de Ibrahim, a Delegacia Regional do 

Trabalho propôs uma negociação entre os líderes sindicais e os patrões. Entretanto, Ibrahim 

negou-se a dar explicações, pois argumentava que não estava autorizado a falar em nome do 

operariado, visto que a greve acontecia à revelia do sindicato.  

Desejosos por uma resolução eficaz, a empresa insistia que a reunião acontecesse na 

sala da diretoria, o que rapidamente fora rechaçado pelos líderes sindicais, que defendiam a 

reunião na assembleia juntamente com os operários. Decidiram assim que o engenheiro 

Alberto Pereira de Castro representasse a diretoria na assembleia.  

Novamente o acordo foi recusado e a Delegacia Regional do Trabalho, cumprindo as 

ordens do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério do Trabalho, declarou a ilegalidade 

da greve, liberando assim o espaço para o governo retomar a fábrica com o uso da força. O 

governador Abreu Sodré, que estava retornando de viagem do Rio de Janeiro, após manter 

contatos com o presidente Costa e Silva, tomou conhecimento do desenrolar da greve que 

acontecia em Osasco, onde se comunicou com o Secretário de Segurança Hely Lopes 

Meirelles, determinando a desocupação imediata da fábrica. 
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3) O fim da greve e a repressão. 

Enquanto a greve se desenrolava, cerca de 550 operários seguiram para o Sindicato, 

com vistas à realização de uma assembleia permanente. Formalizaram duas frentes, a saber: 

de segurança e de alimentação. Assim era possível garantir o fornecimento de alimentos aos 

grevistas, enquanto os outros passavam e recebiam informações sobre a movimentação da 

Força Pública ou do Exército. À medida que os dias passavam, as notícias sobre a chegada da 

Força Pública, do Exército e do DOPS deixavam os manifestantes tensos. As mulheres foram 

aconselhadas a irem para os seus lares. Entretanto, muitas delas preferiram permanecer junto 

aos companheiros.  

Por volta das dez da noite, o governador Sodré ligou para o presidente Costa e Silva, 

afirmando que as devidas providências foram tomadas. Assim, o governador dava início a 

“Operação Cobrasma”. A primeira fábrica a ser tomada pela Polícia foi a Lonaflex. Seguiram 

para Osasco três brucutus (carros com mangueiras acopladas que despejam jatos d’água para 

dispersar manifestantes), um carro-choque, dois caminhões da Força Pública, oito viaturas e 

150 agentes do DOPS e do DEIC. Ficaram ainda em alerta o batalhão Tobias de Aguiar, a 1ª 

Delegacia Auxiliar, a Rádio Patrulha, a Guarda Civil e o Departamento de Polícia Federal.
26

 

Em fila indiana, a cavalaria tomava conta da entrada da Cobrasma. Não havia 

resistência. Os demais milicianos foram isolando o quarteirão. Não havia mais unidade dentro 

da fábrica. Cada um se defendia como podia ou procurava um esconderijo. Cândido, aos 

gritos e com a roupa rasgada, pedia aos grevistas para não reagir. Quando a Força Pública 

passou em revista, muitos dos colegas delatavam seus companheiros, em especial, os líderes 

da greve. Quem possuía boletins ou panfletos da greve era preso. Não havia como fugir. Era o 

fim da greve. 

4) Intervenção no Sindicato. 

“O general Moacir Gaya, delegado Regional do Trabalho em São Paulo, 

acredita que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco seja o responsável 

direto pelo movimento paredista que até agora atingiu cinco grandes 
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 “Dops e Força de prontidão”. Jornal Última Hora. 17/07/1968. 
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indústrias, congregando cerca de três mil trabalhadores. Acha a greve 

ilegal e, por isso, anunciou que hoje fará intervenção no Sindicato”.
27

 

Destituída toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, o interventor 

Natael Pitan Silva desejou assumir em 17 de julho a presidência do Sindicato. O interventor 

ainda encontrou resistência de alguns operários para assumir a posse do Sindicato:  

“Os metalúrgicos de Osasco, expulsos das fábricas, ocuparam a sede do 

sindicato e estão dispostos a resistir qualquer ação policial. Um esquema de 

segurança criado pelos operários protege as entradas do prédio, onde só 

entram pessoas conhecidas. [...] Natael Pitan Silva, [...] foi tomar posse 

garantido por uma escolta de soldados da Força Pública. Mas os 

metalúrgicos não deixaram. 

O interventor não se conformou com a resistência dos metalúrgicos dentro do sindicato 

e pediu mais soldados para que a posse fosse garantida: 

“Num ambiente de grande tensão, o interventor Natael Pitan Silva, 

nomeado pelo general Moacir Gaya, foi ao Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco para tomar posse. Mas os operários não 

deixaram. O interventor prometeu chamar reforços policiais para que 

pudesse cumprir a ordem”.
28

 

No dia 18 de julho, com a ajuda da Força Pública, o interventor tomou posse do cargo 

de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Alguns sindicalistas protestavam, 

mas foram duramente reprimidos pelos agentes do DOPS, armados de fuzis e acompanhados 

de 180 soldados. Ao meio dia, o DOPS faria uma lista com o comparecimento dos 

trabalhadores as suas fábricas29: 

Situação do Movimento Grevista em Osasco às 12 horas de 18 de julho de 

1968: 

Cobrasma: Comparecimento Normal;  

Braseixos: Comparecimento Normal;  

Lonaflex: Comparecimento Normal 

                                                 
27

 “Intervenção no Sindicato”. Jornal Última Hora. 17/07/1968. 
28

 “E veio a intervenção”. Jornal Última Hora. 17/07/1968. 
29

 Acervo DEOPS. Dossiês Delegacias do Interior: Osasco. 
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Brown-Boveri: Comparecimento de 60% (porém a própria firma dispensou 

os que compareceram); 

Mansur
30

: A própria firma preferiu não receber os operários; 

Granada: Comparecimento de 60%; 

Keller
31

: Comparecimento de 33%; 

Osram: Comparecimento normal; 

Ford: Comparecimento normal; 

Cimaf: Comparecimento normal; 

Moinho Santista: Comparecimento normal; 

White Martins: Comparecimento normal”. 

Logo após os acontecimentos, o deputado do MDB Davi Lerer enviou uma carta à OIT, 

Organização Internacional do Trabalho, denunciando as medidas que o governo brasileiro 

tomou contra o operariado em Osasco. Apesar dos apelos, a OIT não representou nenhuma 

medida contra o governo brasileiro. As lideranças sindicais não tinham espaço nas fábricas e 

muitos foram demitidos ou dispensados. O advogado Mário Carvalho de Jesus, a pedido de 

João Batista Cândido, elaborou a defesa da diretoria destituída do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Osasco. Sua argumentação era que a posição tomada pelo Ministério do Trabalho fora 

antidemocrática, pois destituía uma diretoria eleita democraticamente. 

Dos 25 membros do Sindicato, 15 foram julgados pela participação direta na greve. 

Mário Carvalho de Jesus interveio e gastou seus últimos recursos jurídicos em favor dos 

acusados. Em 29 de agosto de 1968, o delegado do Trabalho, Moacir Gaya, encerrou a 

questão e nomeou os interventores: Roberto Unger, Nelson Angelo Gay e Milton de Oliveira. 

Após 90 dias, com chapa única e a vigilância da Delegacia Regional do Trabalho, Roberto 

Unger foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco.  

Os envolvidos na greve nunca mais seriam contratados. Foram procurar emprego no 

interior ou em outras localidades na Grande São Paulo. Outros continuaram presos ou 

respondiam algum processo.  

Indubitavelmente, o operariado brasileiro não viverá novamente aquelas experiências de 

1962 a 1968, mas pode-se dizer que o gérmen das greves de 1978 e as greves do ABC foram 

oriundos de lutas e resistências na cidade de Osasco. 
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 Masul S/A.  
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 Barreto-Keller. 



40 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a intervenção do governo no Sindicato, a cassação dos mandatos dos sindicalistas, 

isto é, os líderes e idealizadores da greve de 1968, e a antiga diretoria do Sindicato, bem como 

a mornidão nas lutas sindicais após os acontecimentos, a dinâmica do operariado passou a 

realizar uma política assistencialista, sem as devidas reivindicações e totalmente compactuada 

com a política dos ditadores. No início dos anos 70, após diversas manobras, Henos Amorina 

retornou à presidência do Sindicato com uma diretoria indicada pelo regime e totalmente 

voltada aos interesses dos militares; era notório o apoio a Emílio Garrastazu Médici. A 

diretoria argumentava que o governo estava ao lado do operariado. Por isso as lutas deviam 

ser mobilizadas, reinventadas, porém sem criticar o regime. 

Além da marcante presença do assistencialismo, a gestão de Henos Amorina também 

foi marcada por cursos profissionalizantes, cursos de capacitação e curso de prevenção de 

acidentes. Ficaria no passado aquele sindicalismo reivindicador, aguerrido, que identificou a 

instituição durante a gestão da Chapa Verde. As diretorias, não apenas a de Osasco estavam 

sob o nebuloso manto do regime ditatorial, recebendo suas ordens e diligência, abrindo espaço 

para a atuação dos “pelegos”32  e depondo sindicalistas que se opusessem aos interesses do 

governo.  

Todo o trabalho do fortalecimento das comissões de fábrica, bem como o fortalecimento 

do sindicalismo osasquense, perdeu-se. A FNT voltou a funcionar logo após os pedidos de 

Mário Carvalho de Jesus ao governo federal, revogando o decreto de fechamento da FNT. 

Mas o embate político tão característico da entidade se desfez, após suas lideranças se 

dispersarem. O Grupo de Osasco também se findou com seus membros divididos na luta 

armada, sendo membros de diversas organizações guerrilheiras. Alguns foram exilados, 

outros presos, torturados e, em diversos casos, mortos. 

No entanto, apesar do enfraquecimento das lutas no Sindicato dos Metalúrgicos de 

Osasco, sua rápida repressão e inevitável intervenção, as experiências que tais sindicalistas 

vivenciaram, mais tarde, serviram de inspiração para os sindicalistas do final dos anos 70. As 

entidades operárias do ABC reiniciaram a luta contra o arrocho salarial, a reivindicação pela 

                                                 
32 “Originalmente, pelego é a pele com a lã do carneiro, que se coloca sobre a cela para que o cavalgar não 

machuque os quadris do cavaleiro, mas que não elimina o peso sobre o dorso do cavalo. No sindicalismo, pelego 

é o dirigente que foi imposto, chegou por meios escusos à direção do sindicato ou se degenerou durante o 

exercício de suas funções. Visa enganar os trabalhadores e trair os seus interesses, favorecendo os patrões ou o 

governo, tirando proveitos pessoais disso”. (ROSSI, 2009: 49) 
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liberdade sindical e a formação das comissões de fábrica. As greves do ABC se alastraram 

para São Paulo, Osasco e Guarulhos.  

Nos anos 80 a Cobrasma entrou em crise financeira, após a dependência dos 

pagamentos das encomendas realizadas pelo governo. Posteriormente o governo suspenderia 

as verbas para o pagamento das encomendas. Após essa decisão, as demissões foram sumárias 

e os negócios foram diminuindo, afetando a produção. Em 1985, a Cobrasma operava com 

30% de sua capacidade. Em 1993, o número de funcionários caiu drasticamente para 2.011, 

caindo para 1.923 em setembro de 1994 e em dezembro do mesmo ano, a fábrica contava com 

apenas 818 funcionários.  

No mês de agosto de 1994, como estratégia de não fechar as portas da empresa, a 

Cobrasma fez uma proposta a seus funcionários de repassar algumas divisões da fábrica para 

os mesmos. Após a análise do sindicato, a proposta foi negada. Em maio de 1998, a Cobrasma 

encerra suas atividades fabris e fecha as portas, mas atualmente a  mesma não se encontra em 

concordata ou falida. As dívidas da Cobrasma chegam a números alarmantes: R$ 700 milhões 

em impostos e R$ 43 milhões aos operários.  

Da fábrica que aquecia o mercado do setor metalúrgico brasileiro, fornecendo 

maquinário ferroviário e rodoviário que são usados até os dias de hoje, do nascimento do 

sindicato e do movimento sindical osasquense, restam apenas as lembranças de um tempo 

efervescente, onde aconteciam nas recâmaras fabris, as lutas e as resistências.  
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ANEXO A – IMAGENS DO JORNAL ÚLTIMA HORA  

 

Figura 1: Reportagem sobre a greve estampada em primeira página com a seguinte reportagem: “Operários 

ocupam fábricas”. 17/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 2: “Destituída diretoria do Sindicato”. 17/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 3: “Intervenção no Sindicato”. 17/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 4: “Interventor foi barrado”. 18/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 5: “Greve de Osasco no fim”. 19/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 6: “Frente do Trabalho quer diálogo”. 29/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 7: “Padre acha justa a greve de Osasco”. 26/07/1968 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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ANEXO B – DOCUMENTOS DEOPS 

 

Figura 8: Ofício expedido pela Comarca de Osasco ao DOPS, a respeito de José Ibrahim. 01/07/1969. 

Fonte: Fundo DEOPS. Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 9: Relação de Operários que participaram da greve de 68. 02/10/1968 
Fonte: Fundo DEOPS. Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 9: Relação de Operários da Braseixos e da Brown-Boveri que participaram da greve de 68. 02/10/1968 

Fonte: Fundo DEOPS. Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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ANEXO C – FOTOGRAFIAS DA ÉPOCA 

 

Figura 10: Líderes sindicais na fachada do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Ano de 1963 

Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. 
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Figura 10: Assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Sem data. 

Fonte: Centro de Memória Sindical 

 

 
 

Figura 11: Recrutamento de trabalhadores na Cobrasma. Sem data. 

Fonte: Centro de Memória Sindical. 
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.  
 
Figura 12: Fachada do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Ano de 1963. 

Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. 

 

 
 

Figura 13: Fachada da Cobrasma. Sem data. 

Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. 
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Figura 14: Operários da Cobrasma sendo rendidos após a dissolução da greve pela Força Pública. 17/07/1968. 

Fonte: Centro de Memória Sindical. 

 

 
 

Figura 15: Operários da Lonaflex retornando ao trabalho. 17/07/1968. 

Fonte: Centro de Memória Sindical. 
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Figura 16: Manifestação da Frente Nacional do Trabalho (FNT). Sem data. 

Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth (AEL). 

 

 
 

Figura 17: Retrato de Mário Carvalho de Jesus. Sem data. 

Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth (AEL). 
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