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APÊNDICE II 

ANOTAÇÕES SÕBRE A FORMAÇÃO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS EM 
MUNDO NOVO E SOBRADO  

Apresentamos neste apêndice, à guisa de ilustração, dados sobre a 
formação das empresas nas duas comunidades estudadas. Procuramos 
exemplificar a conduta dos empresários industriais e os principais 
problemas que tiveram de ser enfrentados na instalação de fábricas em um 
ambiente tradicional, no que tangia a capital, técnicos, tipo de produto, 
mão-de-obra etc.  

I  

Pessoa & Irmãos (Mundo Novo)  

A mais antiga fábrica de tecidos de Mundo Novo, foi ela iniciada 
em 1905. Em 1911 estava em inatividade e, “por 75 contos”, foi adquirida 
por João Pessoa, comerciante português da cidade, cujos descendentes 
ainda hoje são os industriais da comunidade. Seu acervo incluía vinte 
teares, uma engomadeira e uma urdideira, além do estoque de pano (“só o 
estoque valia 50 contos).1 Este comerciante era ilhéu e imigrara para o 
Brasil com 13 anos, em 1864. Trabalhara antes de ir para Mundo Novo, 
como operário no Rio de Janeiro, em seguida em estrada de ferro, desde 
cavoqueiro até chegar a mestre de linha, em São Paulo. Em Mundo Novo, 
com suas economias, “montou um açougue” e depois de “quatro ou cinco 
anos”, iniciou uma casa comercial de tecidos e ferragens. Quando em 
março de 1911 “apareceu esta fábrica” já estava aposentado, mas 
“habituado a trabalhar” comprou-a.2 Em julho do mesmo ano, enviou seu 

                                                           
1 Os dados cujas fontes não se acham indicadas são de entrevistas, na maioria das vezes com 
os industriais das cidades. Sempre que possível confrontaram-se essas informações com 
outras de jornais e publicações. 
2 A sua prática no comércio foi provavelmente útil ao desenvolvimento da indústria. Leia-se 
o que Stein escreve sobre o investimento feito por comerciantes portugueses a partir de 1880 
na indústria têxtil brasileira: “They brought to both the established mills and the new 
enterprises financial resources earned in trade, and an equally important asset knowledge of 
the Brazilian cloth market” (Op. cit., pags. 71-72). 
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filho mais velho,3 que contava então 16 ou 17 anos, estudar na Inglaterra, 
na Manchester School of Technology, onde permaneceu quatro anos. 
Trouxe mestres de cidades fabris da zona (“Só fazia um tipo de pano, o 
algodãozinho, e não precisava de muita técnica”) e pouco depois, a 
fábrica, com mais teares e filatórios, reiniciava as suas atividades.4 Conta 
o seu filho mais velho, Antero Pessoa, atual diretor superintendente da 
companhia, que naquela época ele mesmo saiu vendendo o pano de 
estoque que fora comprado com a fábrica – “estoque velho de que meu pai 
quis logo se desfazer”. Depois de voltar da Inglaterra em 1914, logo 
começou a trabalhar na fábrica, “na montagem das máquinas”. Foi ele, 
como disse, que treinou os mestres da firma. Os seus outros irmãos logo 
também começaram a trabalhar na empresa. É ainda o mesmo informante 
quem conta:  

Eu e Carlos viemos logo aqui. Aqui dormíamos. Éramos solteiros. 
Abríamos o por tão. Meu pai fazia questão de tudo estar sempre sob 
as vistas do dono. Ainda hoje é assim, quando não está o Raimundo 
estou eu. Depois veio o Fernando. Meu pai foi-nos introduzindo na 
fábrica quando o filho ficava homem, ele era um português muito 
estrito. Destes homens antigos... Eu fiquei morando na fábrica até 
me casar em 1916... Fui mestre-geral muitos anos aí dentro da 
fábrica. Depois de casado mesmo, eu entrava no macacão. Nove 
anos seguramente. O Carlos também. Sempre aqui: questão de 
despacho, atender freguês... no escritório. Eu como tive sempre 
mais jeito para a mecânica, lá embaixo. O Fernando também ficava 
o tempo todo. A direção propriamente dita toda entregue a nós. 
Fiscalização de operários... Meu pai ficava o tempo todo aqui lendo 
jornal.  

                                                           
3 João Pessoa casou-se duas vezes. Os atuais industriais da cidade são os seus descendentes, 
pelo segundo casamento. Ao comprar a indústria tinha 60 anos e seus filhos do primeiro 
casamento já eram adultos (um filho e duas filhas casadas). Em 1913 constituiu uma 
“sociedade solidária da qual fazem parte seus filhos menores” (Mundo Novo, 2 de fevereiro 
de 1913). Quando faleceu em 1917, seus filhos e genros quiseram que “toda a fábrica 
entrasse em inventário”; houve acordo e cada um deles recebeu, em dinheiro, “uns 90 
contos”. 
4 “O abastado capitalista [Sr. João Pessoa], que há pouco adquiriu a Fábrica de Tecidos da 
Companhia Fiação e Tecelagem de Mundo Novo, tem quase concluídas as obras de 
ampliação daquele estabelecimento industrial. Já estão chegando a esta cidade os novos 
teares e máquinas de fiação que o Sr. Pessoa encomendou da Europa para aumento de seu 
estabelecimento, devendo até o fim do corrente ano começar a funcionar este grandioso 
estabelecimento industrial” (Mundo Novo, 30 de julho de 1911). 
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As indústrias de fiação e tecelagem tiveram oportunidades 
propícias para o desenvolvimento nos primeiros vinte e cinco anos deste 
século; à prosperidade do café – que significava ampliação do mercado 
rural para tecidos – acrescentava-se a proteção das altas tarifas 
alfandegárias e o estabelecimento das usinas hidroelétricas. Após 
pequena depressão em 1913 as condições criadas pela primeira grande 
guerra tornaram grandemente lucrativas as indústrias têxteis nesse 
período, situação que só foi interrompida nos meados da década dos 20.5 
Comenta Antero Pessoa: “1929 foi o ano áureo da Pessoa & Irmãos. 
Talvez tivéssemos mais do que hoje. Depois da revolução de 1930 veio 
retração de negócios”.  

O mesmo entrevistado conta que as primeiras casas para operários 
foram construídas depois da guerra de 1914, “no tempo das vacas gordas”. 
Fizeram-nas para “facilitar a vida do operário”. Confessa, porém, que 
havia a princípio certa dificuldade de encontrar trabalhadores, o que fez 
que “fossem buscá-los em outras cidades e construíssem casas para alojá-
los”. Hoje, afirma, esse motivo não mais existe.  

Podemos entrever as condições de trabalho nessa fábrica, na década 
dos 20, nas informações prestadas por uma operária que nela trabalhou 
dos 12 aos 17 anos (de aproximadamente 1924 até 1931):  

Naquele tempo eram mais enérgicos do que hoje. Xingavam. Até o 
Sr. João [Pessoa], se visse, ralhava, mas a gente tinha medo e corria 
para o trabalho da gente... Quando o operário precisava de alguma 
coisa, falava com os Pessoa; agora é que tem empregado para isso... 
O João era meio pão duro e o Antero era o melhor deles todos para 
os operários... Agora eles têm dinheiro, para que trabalhar? Na 
missa de 7º dia do velho Antônio Pessoa, repartiram dinheiro para 
os pobres, moedas. Acho que tinham demais. Todos os três 
mandavam na fábrica, o João, o Carlos e o Antero; até para pedir 
para entrar atrasado falava com eles.  

A situação da empresa no período mais recente é assim 
caracterizada por um informante que a conhece bem: “A Pessoa & Irmãos 

                                                           
5 Sobre esta época, ver Stein, “The Golden Years” (op. cit., pags. 98-113); sobre o período 
da guerra escreve Downs: “A veritable cottons good famine appeared everywhere in Brazil 
and not even the worst cloth was rejected. Mill proprietors set the prices” (Apud Stein, op. 
cit., pag. 107). 
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também teve grande progresso durante a guerra, mas não fez a 
remodelação de suas máquinas e hoje está enfrentando grandes 
dificuldades, com uma produção antieconômica e de baixa qualidade”. 
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II 

Sobradense 

Esta indústria foi fundada em 1925. Um dos seus atuais diretores 
conta: “A primeira reunião foi em maio de 1925. A ideia foi de Orlando de 
Oliveira Machado, meu tio [que durante largo espaço de tempo foi chefe 
político da região], visando ao desenvolvimento da cidade, a dar emprego e 
à ligação com a usina [que é de propriedade da família]”.1 Começaram com 
104 teares e no início só faziam “pano cru, algodãozinho”.2 Em 1931 ou 
1932 arremataram uma fábrica em Vitória, trouxeram as máquinas para 
Sobrado e aumentaram a fábrica.  

Como técnico, trouxeram Alípio Fagundes, de “família tradicional 
em tecidos em Minas Gerais”, que ficou na empresa cerca de dez anos. 
Tornou-se mais tarde integralista e saiu da cidade, “escondido”. Depois 
dele, não tiveram “nenhum técnico especial, só os formados na fábrica”. Os 
primeiros mestres vieram de Mundo Novo (“O Afonso [mestre-geral, ainda 
hoje, da Pessoa & Irmãos de Mundo Novo] veio aqui, o Joaquim da 
mecânica também; o Afonso veio duas vezes”); outros foram trazidos por 
Alípio Fagundes.  

O Joaquim Varela, mestre de fiação da Brasil Têxtil em Mundo 
Novo, ao qual se aludiu acima, narra o episódio:  

“Eu trabalhava numa indústria em Vitória e tive convite para a 
fábrica de Sobrado. Em 1930, 31. O Dr. Alceu Machado me 
convidou para fazer uma montagem em fiação. Fiquei lá dois meses. 
O serviço era especial. Tinham confiança porque me conheciam há 
muito tempo. O Dr. Alceu comprou as máquinas da fábrica falida 

                                                           
1 Sob o título “Na Senda do Progresso”, noticiava a Gazeta de Sobrado: no seu número de 
16 de maio de 1925 “... a ideia da fábrica de tecidos amadureceu no espírito do povo, 
lançada e amparada pelos seus órgãos dirigentes, esses mesmos homens laboriosos e 
honestos, que traziam nos ombros possantes os frutos gloriosos do esforço de trinta anos 
pelo reerguimento da sua terra... Terras que ainda estejam incultas ou que não alcancem 
produção compensadora cobrir-se-ão agora de brancos algodoais”. 
2 A Gazeta de Sobrado, em 27 de agosto de 1927, numa edição comemorativa do aniversário 
do Dr. Orlando Oliveira Machado, descreve pormenorizadamente o terreno, as instalações e 
as máquinas da nova fábrica. Em certa altura, informa: “... dada a dificuldade de casas para 
operários, a diretoria da fábrica adquiriu um quarteirão ao lado da mesma, no qual poderão 
ser construídas mais de 40 casas. Sabemos que 5 já estão quase concluídas”. 
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onde eu trabalhava. A máquina já era conhecida... [foi fácil. Parte das 
máquinas arrematadas pelo Dr. Alceu foram vendidas a um senhor 
que montou uma fábrica no Norte”. Joaquim então foi para Sergipe, 
como mestre de fiação, e ficou lá três anos, O Dr. Alceu Machado, 
por ocasião da instalação da Brasil Têxtil em Mundo Novo [da qual é 
grande acionista], chamou-o para trabalhar lá.  

A empresa comprou noutras ocasiões maquinaria, sempre de outras 
fábricas brasileiras.3 Lauro Lomas, que trabalhou na companhia como 
mestre muitos anos, relata que várias vezes insistira para que se 
importassem máquinas.  

O Oswaldo [diretor] é seguro... Eu dizia para ele: “Mandam eu correr 
e me cortam as pernas. Tem dinheiro na mão e não tem para 
comprar” [não querem comprar máquinas]. Ele me dizia: “Lauro, 
você é do tempo antigo”. Um dia ele chegou e falou: “A Alemanha 
invadiu o corredor polonês”. Eu disse: “Agora, adeus!” [não se pode 
mais importar máquinas].  

Exemplifica com outro caso da mesma época, a falta de visão de 
Oswaldo (“ele não sabe nada de fábrica”):  

Eu resolvia: “Quando chegar o viajante, eu vou comprar. Vou 
abarrotar isto de algodão: vou comprar anilina e mais peças, 
acessórios”, Fiz estoque de três mil contos. O Oswaldo dizia: “Onde 
está com a cabeça?!”... “Pois bem, comprei tinta a 65 o quilo e foi a 
1.800”. Conta ainda que uns meses mais tarde o diretor quis revender 
parte da anilina para o fornecedor, pois este “estava pagando 
2.000%”. Lauro recusou-se: “Eu não cedo 100 gramas, Sou 
empregado, mas não meço consequências. Entrego a fábrica”. O 
Oswaldo cedeu e noutro dia reconheceu: “Você, disse-me, é mesmo 
meu amigo do peito. Eu estava errado”.  

Somente depois da guerra a empresa principiou a fazer esforços, 
embora tímidos, de modernização da maquinaria. “Hoje”, afirma o mestre 
da tecelagem, ansioso por dar uma boa impressão da fábrica ao 
entrevistador, “tem 595 teares, 200 muito bons”.

                                                           
3 Ver neste mesmo Apêndice, a nota nº 1 do item III infra. 
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III 

Brasil Têxtil (Mundo Novo) 

Um industrial do Rio de Janeiro, em 1936, resolveu “desmanchar” a 
fábrica lá e constituir “um grupo” para trazê-la para o interior de Minas 
Gerais.1 Onde estava “era muito mais negócio lotear”. Além disso, naquela 
época – explica um dos participantes do negócio – era ideia corrente tirar as 
indústrias do Rio, porque no interior a mão-de-obra era mais abundante e 
mais barata e havia também menos movimento social. O grupo foi 
constituído com a participação no capital da Pessoa & Irmãos, de um 
industrial de uma cidade vizinha e do proprietário das máquinas. Um dos 
irmãos Pessoa, Carlos, desligou suas atividades da velha indústria da 
família e passou a dedicar-se à nova. Em 8 de novembro de 1936, o jornal 
local Mundo Novo anunciava a próxima instalação da nova fábrica, com 
“300 teares e 12.000 fusos... em terreno concedido pela Prefeitura 
Municipal”. “Desde o início a orientação era para panos finos... queríamos 
fazer um tecido para camisa... Pano com fio penteado, coisa nova aqui”, 
declara um dos acionistas. Técnicos foram trazidos de Juiz de Fora, e 
alguns mestres e contramestres da Pessoa & Irmãos.  

A Brasil Têxtil, como a Pessoa & Irmãos, poucos anos depois de 
iniciar as suas atividades era beneficiada pela prosperidade criada pelo 
segundo conflito mundial.2 

                                                           
1 Devemos nos lembrar que a instalação desta nova empresa na cidade deu-se quando, havia 
já seis anos (desde 1931), estava praticamente proibida a importação de equipamento para a 
indústria têxtil (Decreto no 19.739, de 7 de março de 1931). Ver Stein, op. cit. “Since 
practically no foreign looms entered the country, the operators of small mills, eager to 
expand cloth production to meet rising consumer demand, began to buy obsolete looms from 
textile manufacturers who saw a chance to unload their old equipment at the price of new 
machines” (pag. 144). Após ser prorrogada uma vez em 1933 a restrição de importação, foi 
suspensa em março de 1937 (pag. 153). 
2 “The outbreak of the Second World War in September 1939, made further discussion of 
overproduction or underconsumption academic, for what could not be sold at prevailing 
prices at home was now shipped to foreign markets” (Stein, op. cit., pag. 163). “Durante a 
última guerra mundial”, esta fábrica – informa-nos um artigo sobre a cidade de Mundo Novo 
– “exportava também para os países da América do Sul, principalmente os platinos” (Maria 
Francisca Thereza C. Cardoso, “Aspectos Geográficos...”, Revista Brasileira de Geografia, 
Ano XVII, out-dez. de 1955, pag. 443, nota 27). 
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Depois da guerra, um dos seus diretores viajou para a Europa, a fim 
de providenciar a melhoria da produção. Mais ou menos nessa época foi 
trazido, também, da Inglaterra um técnico, brasileiro filho de inglês, que lá 
vivia há muitos anos, e foi-lhe dada participação na firma, ficando como 
diretor técnico. “Nós antes fazíamos fio 30” – declara um dos acionistas – 
“hoje pode-se fazer até fio 80”. Acrescenta ainda: “Deixa-se pouco lucro, 
distribui-se pouco, o resto é reinvestido na própria indústria”. Afirma um 
diretor que houve “uma transformação quase que geral da fábrica em 
1950”. A maioria das máquinas antigas foram vendidas e outras novas 
foram importadas. Hoje, acrescenta outro diretor, temos “720 teares, em 
grande parte novos e importados; e temos 160 teares automáticos”. “Com a 
automatização”, informa o diretor técnico, “os operários que ficaram 
sobrando foram sendo aproveitados na seção de controle, pois com a 
melhoria da qualidade este controle aumenta e temos hoje até um número 
um pouco maior de trabalhadores do que antes da automatização”. Um 
informante familiarizado com as indústrias da cidade corrobora esses dados: 
“A fábrica é a única de Mundo Novo que vem atualizando o equipamento 
têxtil; sua produção é de alta qualidade”.  

Criou-se em 1955 o departamento de pessoal e introduziu-se várias 
melhorias nesse setor, inclusive ampliando-se bastante a assistência médica 
aos empregados. Há planos para a criação de um clube social para os 
empregados, com praça de esportes, biblioteca etc. 
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IV 

Fabril (Mundo Novo) 

A Fabril foi fundada durante a guerra, em 1943. A oportunidade de 
exportação naquela época tornava grandemente favorável a conjuntura para 
o ramo têxtil. O Sr. Sodré, genro do Sr. João Pessoa e diretor-gerente da 
fábrica desde o seu início, relata: “Apareceu à venda uma pequena fiação no 
Rio e foi oferecida ao meu sogro. Trocamos ideias sobre a possibilidade de 
trazer a indústria e instalá-la aqui em Mundo Novo. Foi dele a decisão. Sem 
a minha participação ele não podia fundar, e sem a dele eu também não 
poderia”. Trouxeram o mestre-geral da Pessoa & Irmãos. Os contramestres 
foram formados na própria fábrica. Durante dois anos só fabricaram fio. Daí 
para cá, começaram a fazer tecidos. Poucos anos depois da fundação, um 
dos cunhados do Sr. Sodré foi admitido na empresa. O Sr. João Pessoa é o 
diretor-presidente, mas não tem participação ativa na administração da 
fábrica.  

A indústria foi formada com máquinas velhas, hoje apenas em 
pequena parte modernizada. Um informante afirma que “tem os mesmos 
problemas da Pessoa & Irmãos: máquinas obsoletas, produção de má 
qualidade e cara”. 
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V  

Fiatec (Mundo Novo) 

Esta empresa foi fundada em 1946 por quatorze empregados de 
categoria da Pessoa & Irmãos e da Brasil Têxtil. Mateus Santos, que na 
ocasião era contador da Pessoa & Irmãos, foi quem teve a ideia: montar 
uma tecelagem para a fabricação de sacos. Conta Mateus Santos: 
“Conversei com esses rapazes e contramestres da fábrica mesmo. Pensei 
que desse certo. Compramos as máquinas e botamos lá”. Nenhum dos 
sócios deixou seu emprego. Trabalhavam na fábrica de noite. Mateus, por 
exemplo, “ia lá de vez em quando... era perto, passava os olhos”. Dois 
contramestres “saíram definitivo” e como empregados da firma “tomavam 
conta”. A indústria começou com trinta e poucos operários. “Não tinha 
escritório, quem fazia o serviço era a gente mesmo”. No início compravam 
o fio da Pessoa & Irmãos. Depois de uns dois anos, compraram a crédito 
uma fiação, com pagamento mensal de perto de trinta contos e prazo de seis 
anos.  

Lá por 1954, mudaram-se os donos. É ainda Mateus Santos quem 
narra: “O Antônio Pessoa comprou de todo mundo. A minha parte, a de 
todo mundo, por 1 700 contos, e me convidou e ao Lima para sócios”. Uns 
tempos antes, a fábrica estivera em situação “muito embaraçosa”. “Quando 
o Antônio Pessoa”, continua Mateus, “fez a proposta, eles [os sócios] 
ficaram com medo de piorar novamente e venderam”. Vários desses antigos 
sócios, que são ainda empregados da velha fábrica Pessoa & Irmãos, hoje 
acreditam que foram “tapeados”. Um deles afirma: “Vendemos as partes 
para o nosso patrão ... Estávamos sendo tapeados. Não podíamos fiscalizar 
e dava pouco lucro... O Mateus e o Lima se interessavam em aumentar o 
capital. Ninguém tinha mais dinheiro. Apareceu um comprador, o Antônio 
Pessoa. Todos assinaram a venda menos o Mateus e o Lima. Em boa 
conversa a gente foi iludida na boa-fé. Pode ser que o Pessoa estivesse 
combinado”.  

Um informante, que conhece bem as fábricas da cidade, assevera que 
“é a fábrica mais obsoleta de Mundo Novo; produz o pano de mais baixa 
qualidade. Tem sobrevivido graças à venda de pano sem notas fiscais etc”. 
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VI 

Celutel (Mundo Novo) 

Esta empresa foi iniciada em 1956. Narra um dos seus diretores: 
“Desde 1935 meu pai [João Pessoa, um dos diretores da Pessoa & Irmãos] 
teve a ideia. Sempre teve um sonho: uma indústria que representasse o 
progresso e o futuro, porque a de tecidos estava saturada. Mas na ocasião 
acabou projetando a nova indústria [a Brasil Têxtil] junto com o irmão 
(Carlos Pessoa). Ficou esperando uma oportunidade que surgiu em 1953:, a 
possibilidade de aquisição de maquinaria e encontrar elementos que 
pudessem ajudar, eu e meu cunhado, que ficamos entusiasmados.” O 
técnico, foi “contratado”. O capital “é oriundo de outras industriais”. 
“Aliás”, acrescenta, “todo o capital provém da indústria e vai para a 
indústria, a não ser este que é para escolas, hotel e hospital; a gente precisa 
contribuir também para os olhos se sentirem bem”. A maquinaria, nova, foi 
comprada em São Paulo. Alguns acessórios foram importados. O pessoal 
especializado, mestre e contramestres, veio de fábricas congêneres do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Novo: “Vieram oito condutores e assistentes 
de máquinas. Hoje restam desses apenas quatro, o resto foi preparado aqui”. 
No início fabricava-se só papel; agora iniciou-se a produção de celulose.  
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APÊNDICE III  

DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A SINDICALIZAÇÃO EM MUNDO NOVO  

Uma breve apresentação dos dados estatísticos disponíveis sobre os 
operários sindicalizados em Mundo Novo servirá para mostrar quem se 
sindicaliza, em que empresa trabalha e em que momento se associou. No 
Quadro XXIII podemos apreciar as taxas de sindicalização referentes às 
diferentes companhias. A taxa é maior na Pessoa & Irmãos, onde alcança 
quase dois terços dos operários; em seguida vem a Brasil Têxtil, com mais 
de dois quintos; e é bem menor nas outras duas fábricas, a Fiatec e a Fabril 
(proporção de sindicalizados: 15 e 5%, respectivamente).1 Declara um 
informante: A Pessoa & Irmãos “é a única das fábricas... que permite, até 
certo ponto, a sindicalização de seus operários”. Embora esta afirmação seja 
exagerada, pois a Brasil Têxtil também não reprime, no mesmo grau como 
o fazem as outras duas, a atividade sindical,2 serve para salientar os matizes 
de tolerância e aceitação do sindicato pelas empresas. Este é certamente o 
principal fator responsável pela maior ou menor sindicalização nessa 
cidade. Condições salariais e de ambiente de trabalho são menos 
importantes para explicar uma possível maior ou menor motivação para 
sindicalizar-se, pois tais fatores são certamente mais desfavoráveis na 
Fiatec e na Fabril do que na Brasil Têxtil, ocupando a Pessoa & Irmãos uma 
posição intermediária ou equivalente à da Fabril (ver os dados sobre o 
salário médio mensal do Quadro XVIII).  

Nota-se ainda que em todas as fábricas, com a exceção da Pessoa & 
Irmãos, a taxa de sindicalização dos homens é maior do que a das mulheres. 
Naquela empresa, onde há mais tolerância com a atividade sindical, são as 
operárias que se associam em maior proporção, pois é sobre elas que 
incidem com mais vigor as causas de insatisfação (são no geral pagas por 
tarefa e, como vimos, uma das principais queixas dos operários é não 
atingir o salário mínimo, fato esse que em geral ocorre sob aquela forma de 

                                                           
1 A taxa de sindicalização para os trabalhadores de Sobrado é certamente superior a 70%. 
Obtém-se esta porcentagem tomando-se como base os que estavam em condições de votar 
em julho de 1958 (629 associados; o total de empregados da fábrica era igual a 897). O 
número de sindicalizados, porém, é maior, pois a legislação impõe várias condições para o 
associado estar apto a votar. 
2 Ver a afirmação do presidente do sindicato, numa assembleia, citada na pag. 145. 




