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Embates na formacao de uma central ;classista, independente e de luta

CUT!
CENTRAL ONICA DOS TRA8ALHAD0RES

Havia decadas que os
movimentos de trabalhadores
da cidade e do campo no
Brasil sonhavam com a criacao
de uma entidade unica que os
representasse. Foi no inicio da
decada de 1980 que essa
antiga ideia se concretizou,
fazendo nascer a Central Unica
dos Trabalhadores.
Este llvro relata as disputas, os
interesses, os embates
ideologlcos dentro do
movimento sindical e o
contexto do pais no pen'odo
em que se deu a criacao da
entidade. Uma obra que
contribui com a preservacao
da memoria de um dos
momentos mais importantes na
hlstorla dos trabalhadores
braslleiros.
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Apresenta^ao

As lutas dos trabalhadores, lideradas pelas diregoes sindicais combativas, no final dos anos setenta, questionaram os limites de um modelo
sindical corporativo estagnado no tempo, contrarios as mudangas exigidas
pelos trabalhadores naquele pen'odo.
As lutas dos trabalhadores contrarios a esse modelo sindical deram origem a CUT. 0 compromisso historico de lutar pela superagao definitiva do
modelo sindical oficial, corporativo e dependente do Estado, pela conquista da liberdade sindical e para consolidar um sindicalismo classista, de
luta, de massas e organizado a partir da base, exigiu e continua a exigir a
busca permanente da superagao dos limites estabelecidos pela legislagao.
Partindo da concepgao de que nenhuma nagao torna-se efetivamente
democratica se nao houver democracia nas relagoes de trabalho, a existencia e toda a historia de luta da CUT tem sido essenciais no processo de
reflexao e agao.
Se para o homem da Grecia Antiga esquecer e a experiencia mais dolorosa, para os sujeitos perder a memoria e deixar de existir; o que demonstra a importancia de conhecermos nosso passado, reconstruirmos nossa
historia sob a nossa otica, com as opgoes que fizemos em determinados
momentos e contexto historico.
Este livro e uma contribuigao fmpar no resgate da memoria do movimento sindical, e particularmente do nascedouro da CUT. Certamente
interessara a todos os que buscam e lutam por transformagoes na sociedade e em especial aqueles que partilham nosso projeto. Sua linguagem
simples atinge esse objetivo. Preservar a memoria e a nossa historia,
alem de direito, deve constituir-se tarefa prioritaria e estrategica da classe trabalhadora.
Artur Henrique da Silva Santos
Presidente Nacional da CUT
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Prefado

Ahistoria recente do Brasil, ainda nao reproduzida nos livros didaticos, e extremamente rica para ficar restrita a memoria daqueles que
a escreveram, ou guardadas nos arquivos de uns poucos herois que se
empenham em preserva-la, como e a equipe do Centro de Documentagao
e Memoria Sindical (Cedoc) da Central Unica dos Trabalhadores (CUT).
Este livro resgata momentos historicos e decisivos para o processo de
redemocratizagao do Pais, protagonizados por uma geragao de trabalhadores: metalurgicos, bancarios, comerciarios, quimicos, servidores publicos, camponeses e tantas outras categorias que rapidamente se conscientizaram da necessidade de se unir e exigir seus direitos de cidadaos.
Estou falando de uma epoca em que os trabalhadores das fabricas mal
sabiam o significado de palavras como^reve, mobilizagdo, classe operdria, ou o que queriam dizer termos como luta sindical, poUtica sindical
e luta de classe. Durante muitos anos, a realidade que conheciam era
aquela que a ditadura militar permitia que fosse divulgada. A maioria
era convencida de que lutar por direitos era coisa de subversivos. Ate a
conquista de um titulo de campeao do time preferido ou da Selegao Brasileira de Futebol era tratada pela ditadura como se fosse um presente
que OS militares estavam dando aos brasileiros. Talvez como premio pela
nossa tolerdncia diante de tanta exploragao e falta de democracia a que
estavamos submetidos.
0 relato feito neste livro mostra como os trabalhadores resolveram virar
0 jogo, iniciando um processo de luta que levou a reorganizagao da classe
trabalhadora e do movimento sindical brasileiro. Isso em plena vigencia
do regime de excegao. A divulgagao do que ocorreu no Pais, entre os anos
de 1964 e 1985, e das lutas que levaram a redemocratizagao do Brasil, e
indispensavel para a formagao das novas geragoes de trabalhadores. E
preciso que todos saibam que muitos direitos assegurados hoje foram conquistas alcangadas por lutas memoraveis, ainda nao registradas pela historia oficial e, portanto, fora dos curriculos das escolas e universidades.
11

Ao ler suas paginas senti uma emogao muito forte, pois relembrei as
articulagoes poHticas, a disputa ideologica entre as diversas correntes
sindicais, as negociagoes, a construgao de consensos, os erros e os acertos praticados e todo o processo que levou a fundagao da Central Unica
dos Trabalhadores. Foi uma empolgante viagem pela historia das lutas
da classe trabalhadora deste periodo, da qual eu, como tantos outros
companheiros, tive o privilegio de participar. Das greves por aumentos de
salario no fim da decada de 70, que contribuiram para a conscientizagao
dos diferentes atores socials para a necessidade de se unirem e enfrentar
a ditadura, ate a grave geral de 1983, contra a mais sordida politica de
arrocho salarial praticada por um governo.
Essa greve geral nao apenas colocou o movimento sindical em um
caminho sem volta, ao impor as condigoes politicas para que fundassemos a central, mas tambem contribuiu para que as liderangas sindicais
dessem um salto para o futuro, ao perceberem que as lutas isoladas de
suas categorias nao eram suficientes para mudar coisa alguma. Descobriram que era preciso superar as praticas corporativas e apostar na
organizagao da classe trabalhadora. Mais que isso. Era preciso acreditar
que OS problemas dos trabalhadores somente poderiam ser resolvidos
com a transformagao do Brasil em um pais com igualdade de oportunidades para todos.
Nao foi um aprendizado facil. Levamos muito cassetete da poHcia, que
agia com ferocidade a cada mobilizagao. Muitos acabavam presos e nao
foram poucos os nossos martires. Lembro com saudades de Chico Mendes, Nativo da Natividade, padre Josimo, da companheira Penha, Margarida Alves, e de tantos outros assassinados por terem ousado enfrentar
as oligarquias latifundiarias, protegidas pelo descaso dos governantes
e pela garantia da impunidade, assegurada por um sistema judiciario
manipulado pelo poder dos opressores.
A construgao da CUT se iniciou em 1978, ano em que os metaliirgicos
da Saab Scania, em Sao Bernardo do Campo, no ABC paulista, deram o
pontape inicial no processo de reconstrugao do movimento sindical, com
uma greve que gerou forte movimento grevista que se espalhou por todo
0 Pais. Em outubro daquele ano, pela primeira vez um congresso de tra12

balhadores, organizado pelo Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo
do Campo e Diadema, hoje Sindicato dos Metalurgicos do ABC, propos a
criagao da CUT. Nesse congresso eu era urn militante anonimo dentro da
ferramentaria da Ford em Sao Bernardo, e nao tinha a minima ideia da
importancia de uma central sindical.
Como para muitos, os acontecimentos daqueles anos transformaram
minha vida, e em 1981 me tornei presidente do Sindicato dos Metaliirgicos, apos a cassagao do companheiro Lula e sua diretoria. Tive
a honra de participar da primeira Conclat - Conferencia Nacional da
Classe Trabalhadora - na qual foi decidido que, em outro congresso a
ser realizado no ano seguinte, seria criada a CUT. Mas em 1982 a forga
dos pelegos de parte do movimento sindical e seus aliados impediu que
se cumprisse tal decisao.
Depois da traigao dos pelegos e de seus aliados, foi preciso muita
luta para organizar os setores progressistas e combativos do movimento sindical. 0 esforgo teve exito. Em agosto de 1983, reunimos mais de
5 mil liderangas sindicais do campo e da cidade, e finalmente fundamos
a Central Unica dos Trabalhadores.
0 congresso de fundagao da CUT aconteceu no pavilhao Vera Cruz,
em Sao Bernardo do Campo. O que talvez tenha sido mais marcante
para aqueles que lutaram pela criagao da CUT naquele momento foi ter
aprendido que os sonhos so se realizam quando enfrentamos o duro
jogo da disputa politica, mesmo a correlagao de forga ainda nos sendo
desfavoravel.
Se, para o movimento sindical brasileiro a fundagao da CUT representou uma conquista, para os companheiros escolhidos a assumir a sua
diregao aquele momento foi o inicio de dura Jornada, cujo desafio era
fazer da instituigao, que nascia sem o amparo legal, desafiando a classe
dominante e o poder constitufdo, instrumento de luta e de representagao
real da classe trabalhadora.
Vivemos momentos dificeis, mas contamos com muitos sindicatos que
souberam superar seus interesses corporativos e investiram na Central,
e tivemos tambem com o apoio e a solidariedade do movimento sindical
internacional. Nessa caminhada, acumulamos conquistas importantes.
13

como a jornada de 44 horas semanais assegurada na Constituigao de
1988, a mobilizagao nacional pelas "Diretas ja" e pelo impeachment de
Collor, e tantas outras bandeiras que serviram para fazer da CUT uma
das mais representativas centrais sindicais do mundo.
Apos deixarmos a diregao da CUT, outros companheiros, com a mesma
garra e determinagao, souberam elevar ainda mais o nome da nossa Central, mantendo-a a frente das reivindicagoes dos trabalhadores e aperfeigoando sua estrutura organizativa.
A contribuigao que este livro traz para as novas geragoes de liderangas
tem valor inestimavel. E resgate fundamental para os atuais dirigentes,
pois grande parte deles nao vivenciou os fatos relatados no livro. Como
estou certo de que, pelo menos nas proximas decadas, os conhecimentos
contidos nesta publicagao nao farao parte das grades curriculares das
aulas de historia de nossas escolas, pego aqueles que tiveram a oportunidade de adquirir este livro que o preservem, para que nossos filhos
e netos possam contar como a classe trabalhadora ajudou a escrever a
verdadeira historia deste Pais nas ultimas decadas.
Jair Antonio Meneguelli
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Nota do Centro de
Documenta^ao e Memona Slndkal

Este livro tern como principals fontes de pesquisa parte do acervo documental preservado no Centro de Documentagao e Memorla Slndical da
CUT. 0 Cedoc foi criado em 1999 com o objetivo de organizar e preservar a
documentagao mantida em arquivo pela Central. A partir dessa organizagao, uma de suas fungoes e disponibilizar os documentos que possuem valor historico e cultural, colocando-os a servigo da pesquisa e da sociedade
brasileira, particularmente de sua classe trabalhadora.
Esse acervo e constituido, entre outros, por conjuntos documentais
produzidos por organismos do movimento slndical que antecederam a
criagao da CUT, e e bastante representativo do perfodo. Entretanto, conjuntos de documentos, que se relacionam com os nossos, sao mantidos
em diferentes instituigoes de pesquisas, em outras entidades sindicais e
centros populates de documentagao. Alguns precisam ser recuperados,
pois podem estar em depositos sem nenhum tratamento ou sob a guarda de antigos dirigentes sindicais. Infelizmente, fato nada incomum na
historia dos movimentos socials brasileiros, alguns se perderam irremediavelmente por causa da repressao policial em epocas passadas, e ate
mesmo em decorrencia da falta de preocupagao dos proprios trabalhadores com a sua memoria social.
Conscientes, portanto, das limitagoes de nossas fontes de pesquisa, nao
pretendemos esgotar o levantamento documental e principalmente as interpretagoes e analises apresentadas. A historia da formagao da CUT e das
organizagoes envolvidas naquele processo pode e deve ser sistematicamente pesquisada e escrita sob varies aspectos.
Tambem foi nosso desejo incentivar, com esta publicagao, que as entidades operarias, rurais, sindicais e populares se dediquem a preservagao
da memoria. Ainda ha muito a contar da historia dos trabalhadores brasileiros, mas para isso e preciso que os documentos de arquivos, periodicos.
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panfletos, cartazes e outros materiais produzidos pelas organizagoes
poHticas, operarias, rurais, sindicais e populates sejam recuperados, organizados de acordo com metodologias apropriadas e colocados a disposigao dos interessados. Nao devemos esperar apenas os momentos
comemorativos, como muitas vezes acontece, para recuperarmos nossas
historias e memorias. As lutas pela ampliagao e manutengao de direitos
economicos e sociais, os embates com patroes e governos, as vitorias e
derrotas nas greves e outras mobilizagoes, as disputas dentro do proprio
movimento sindical, a vida dentro e fora do local de trabalho, a preservagao da memoria de antigos militantes, enfim, tudo e motivo para
recuperagao. Nao esquecer e o que importa. 0 exercicio da memoria deve
ser pratica do dia-a-dia, compondo a cultura das entidades de trabalhadores. Ao exercitar a memoria, ampliamos nossos conhecimentos historicos, tecemos lagos de solidariedade e garantimos direitos coletivos e
individuals. A memoria e um direito.
Boa leitura.
Antonio Jose Marques
Coordenador do Cedoc
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Introdugao

Omovimento operario e sindical brasileiro viveu momentos de intensas mobilizagoes de 1977 a 1983. Elas tiveram duas origens: a distensao politica promovida pelos militares que estavam no poder desde o
golpe de 31 de margo de 1964, e a resistencia dos setores oposicionistas
democraticos e populares que, mesmo sob repressao, acumularam forgas
em entidades da sociedade civil, sindicatos e oposigoes sindicais, grupos
de fabricas e na chamada ala progressista da Igreja Catolica, que atuava
nas cidades e no meio rural. Como os militares nao conseguiam manter
um ritmo de crescimento economico acelerado, proximo ao nfvel alcangado no periodo conhecido como milagre brasileiro, de 1968 a 1973, por
causa da crise mundial do petroleo, iniciaram um lento e gradual processo de abertura politica. Implicitamente, o regime militar reconhecia
que nao havia derrotado totalmente as forgas democraticas e populares,
e por isso era preciso manter certo controle da situagao politica e social
frente a nova conjuntura economica, que se apresentava desfavoravel.
Os militares pressentiam que caso nao iniciassem o processo de abertura
politica, as reivindicagoes sociais poderiam vir a tona por meio de manifestagoes populares massivas.
Devemos reconhecer, todavia, que naquele periodo as organizagoes
sindicais e os movimentos sociais ainda estavam fragilizados em consequencia da forte onda repressiva que se abateu sobre os trabalhadores
nos anos seguintes ao golpe militar. Os sindicatos tinham sofrido grandes
revezes a partir das intervengoes dos militares em centenas deles, com
cassagoes de dirigentes, principalmente nos primeiros anos da ditadura,
de 1964 a 1969. Os interventores e dirigentes sindicais, sem compromissos com as questoes sociais, transformaram os sindicatos em entidades
quase exclusivamente assistenciais, paternalistas, organizagoes apenas
homologatorias das vontades dos patroes e do governo. Os movimentos
sociais tinham entidades pouco expressivas, restritas quase somente a
entidades de bairros, que realizavam apenas mobilizagoes localizadas e
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pontuais, como pedidos para a construgao de escolas e creches, abertura
de postos de saiide ou calgamento de ruas. Alguns movimentos eram
dirigidos por setores da Igreja Catolica e suas pastorals operarias e populares, principalmente pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). As
organizagoes de esquerda viviam na clandestinidade, e algumas optaram pela luta armada como instrumento de combate a ditadura. Alem
disso, ainda viviamos periodo de censura a imprensa e brutal repressao
aos opositores do regime. Muitos militantes oposicionistas foram presos,
mortos, desapareceram, passaram a viver na clandestinidade ou tiveram
que buscar o exilio.
Com 0 inicio da abertura politica houve pequena alteragao nessa situagao, mas os excessos praticados por militares identificados com a linha
dura do regime, como os assassinatos do jornalista Vladimir Herzog e do
operario Manuel Fiel Filho, nas dependencias do Exercito, em Sao Paulo,
em 1975, provocaram as reagoes mais organizadas de setores da sociedade contra o governo. A partir desses acontecimentos a sociedade civil
reagiu fortemente e passou a lutar por liberdades democraticas. Os estudantes universitarios retomaram as ruas nas grandes cidades, exigindo
0 fim da ditadura. Os movimentos sociais e populares pediam o fim da
carestia, e o sindicalismo nao comprometido com o regime reivindicava
a reposigao das perdas salariais, despertando os trabalhadores para as
lutas sindicais, principalmente nas regioes mais industrializadas e grandes centros urbanos. As novas liderangas sindicais deram novo rumo ao
sindicalismo brasileiro: contestaram os numeros da economia e reivindicaram reposigoes salariais; exigiram reforma agraria; pediram o retorno
da democracia; tomaram posigao em defesa de uma nova estrutura sindical; organizaram encontros intersindicais e fortaleceram as oposigoes
combativas contra as diretorias sindicais pelegas.
Nesse periodo de transformagoes na vida poHtica, economica e social
do pais 0 movimento operario e sindical retornou abertamente a cena
politica brasileira. Entre as primeiras mobilizagoes dos trabalhadores
pela reposigao das perdas salariais, em 1977, e a organizagao e realizagao do Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), em agosto de 1983, aconteceram muitas reunioes e encontros, ocorreram varias
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articulagoes e conchavos, ressurgiram forgas poUticas e outras foram
constituidas, imprimindo nova dinamica ao sindicalismo brasileiro. Esse
processo e o tema do livro. Procuramos rastrear, a partir dos documentos
preservados no Cedoc, as articulagoes, as idas e vindas que culminaram
na Conferencia, no Congresso Nacional da Classe Trabalhadora e na formagao da CUT, evidenciando os embates e as divergencias de concepgoes
poUticas que marcaram e marcam o sindicalismo brasileiro.
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CAHTI'LO I
0 movimento sindkal e a ideia de uma Conclat

Aditadura militar implantada no Brasil em 1964 impediu, por muito
tempo, todas as formas de organizagao e mobilizagao dos trabalhadores da cidade e do campo, que contestassem a ordem politica instaurada. As
manifestagoes estudantis e populates no final dos anos de 1960 e as greves
operarias nas cidades de Osasco, em Sao Paulo, e Contagem, Minas Gerais,
em 1968, foram fortemente reprimidas e antecederam o endurecimento do
regime. No mesmo ano, os militares promulgaram o Ato Institucional N° 5,
que flcou conhecido como AI-5, e com ele vieram novas cassagoes, intensificagao da censura a imprensa, vigilia policial quase permanente sobre as
organizagoes sindicais e populates, perseguigoes contra os setores que se
opunham ao regime, torturas aos presos politicos nos organismos policiais
de repressao e tambem o desaparecimento forgado de militantes politicos,
sindicais e populates. Foram os chamados anos de chumbo da ditadura militar. Somente a partir de 1975 inicia-se um processo de distensao politica
do regime por causa da crise da economia brasileira, e que possibilita a reorganizagao politica, sindical e popular, com a retomada das mobilizagoes de
ruas pelos estudantes universitarios, seguidas por manifestagoes e reivindicagoes de outros segmentos da sociedade, principalmente trabalhadores das
regioes mais industrializadas do pais.
A segunda metade dos anos de 1970 foi marcada pela luta por liberdades democraticas, reorganizagao dos movimentos sociais e ressurgimento
do movimento sindical reivindicatorio, capitaneado pelos metalurgicos do
ABC paulista e suas greves'. Em 1977, o Sindicato dos Metalurgicos de
Sao Bernardo do Campo e Diadema divulgou que estudos feitos pelo Banco

' A Regiao do ABC paulista compreende os municipios de Santo Andre, Sao Bernardo do Campo, Sao Caetano do Sul,
Diadema, Maua, Ribeirao Pires e Rio Grande da Serra. Nessa regiao, particularmente na cidade de Sao Bernardo
do Campo, se concentravam nos anos 1970 o principal parque fabril brasileiro e industrias automobilisticas com
modernas tecnicas de produgao. As novas condigoes de trabalho exigiram novas formas de organizagao dos trabalhadores, privilegiando a agao sindical nas fabricas, superando as agoes do sindicalismo praticadas at^ 1964.
O sindicalismo surgido em Sao Bernardo do Campo e Diadema sabia das especiflcidades da categoria se comparada com outros ramos. Todavia, desde o ini'cio buscou atrair as demais categorias profissionais de industrias
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Mundial mostravam a manipulagao dos indices da inflagao nos anos de
1973 e 1974, durante a gestae economica de Delfim Neto, ministro dos
militares^. A partir disso, iniciou-se uma campanha pela reposigao das perdas salariais que levou os trabalhadores, em maio de 1978, a comegarem
um periodo de greves que se espalhou por outras metalurgicas nas demais
cidades do ABC. Nos anos de 1979 e 1980 as greves se repetiram como resultado das campanhas salariais e do nao atendimento das reivindicagoes
pelos empregadores.
As mobilizagoes dos metalurgicos serviram de alavanca e estimulo para
dezenas de outras categorias profissionais, e milhares de trabalhadores,
realizarem greves em todo o Brasil. Nesse contexto, a sociedade brasileira
tomou conhecimento da existencia de uma corrente sindical denominada
Novo Sindicalismo, Sindicalismo Combative ou Sindicalismo Autentico.
Essa corrente tinha como principals caracteristicas a conscientizagao dos
trabalhadores a partir do trabalho de base, o fortalecimento dos sindicatos
e das oposigoes sindicais combativas, a solidariedade de classe, o incentive a combatividade para alcangar as reivindicagoes, o questionamento
da estrutura sindical corperativa vigente, e a erigem dos seus dirigentes,
que nao vinham dos partidos de esquerda tradicienais, como os partidos
cemunistas que se eriginaram da Terceira InternacienaP.
0 novo sindicalismo nao surgiu num piscar de elhos, pela vontade de
alguns dirigentes. As greves dos metalurgicos de ABC no ano de 1978
foram apenas o memento em que essa cencepgae de agae sindical teve

tradicionais para suas posigoes politicas. Seus membros assumiam-se como referencia e que naquele momento
lideravam um setor do movimento sindical brasileiro. Com isso ampliou-se o sindicalismo autentico, reivindicando
mudangas na situagao economica, poli'tica e social imposta pela ditadura militar, e que conseguiu fazer aliados
em outras regioes do Brasil. Cf, )ohn Humphrey. Controle Capitalista e Luta Operaria na Indiistria Automobilistica
Brasileira. Fazendo Milagres. Petropolis (RJ): Editora Vozes, 1982, particularmente o capitulo 7, "Os operarios da
industria automobilistica enfrentam o Estado: 1979". Um outro importante documento no qual aparece analise
semelhante i 'As Greves do ABC", elaborado por um militante logo apos as greves de 1978 e transcrito na Integra
por Celso Frederico em A Vanguarda Operaria. Sao Paulo: Edigoes Simbolo, 1979, p. 120 - 126.
2 Cf. Aloizio Mercadante Oliva (Coord.) Imagens da Luta: 1905 - 1985. Sao Bernardo do Campo (SP): Sindicato dos
Trabalhadores nas Indiistrias Metaltirgicas, Mecanicas e de Material Eietrico, 1987, p. 148 - 149. O Dieese denunciava a manipulagao dos indices da inflasao, que serviam de base para a recomposijao salarial, desde o infcio dos
anos 1970, e os estudos do Banco Mundial apenas comprovaram este fato.
3 A III Internacional foi criada por Lenin em 1919 depois do triunfo da revolusao comunista na Russia. A III Internacional reunia agrupamentos comunistas de vcirios paises e orientava suas politicas visando a vitoria mundial
do movimento proletario frente ao capitallsmo, segundo seus idealizadores. No Brasil, o Partido Comunista foi
criado em 1922 por militantes operarios oriundos do movimento anarco-sindicalista. Na ^poca das greves do ABC,
0 Partido Comunista estava cindido em outros agrupamentos, como o Partido Comunista Brasileiro e o Partido
Comunista do Brasil.
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projegao nacional e internacional, dando visibilidade a classe trabalhadora brasileira. Alguns estudos sobre o movimento sindical concluiram
que indicios desse novo sindicalismo estiveram presentes nas agoes das
diregoes dos Sindicatos dos Metalurgicos de Osasco e Contagem em 1968,
quando ocorreram as graves nas fabricas daquelas localidades^. Entre os
metalurgicos das indtistrias de Sao Bernardo do Campo e Diadema tambem ha mostras da linha de agao desenvolvida por esse movimento, no
periodo compreendido entre 1969 e 1977: diversas tentativas de greves,
mobilizagoes pela reposigao salarial em decorrencia da manipulagao dos
indices da inflagao em 1973-74, a realizagao do I Congresso Metalurgico
em 1974, com a aprovagao da reivindicagao de um Contrato Coletivo de
Trabalho, referendado com maior enfase no II Congresso, em 1976®. Em
outras regioes do pais, concepgoes proximas ao novo sindicalismo tambem
eram gestadas. Em fevereiro de 1976, sindicatos do Estado de Minas Gerais, tendo a frente os metalurgicos da cidade de Joao Monlevade, alem de
jornalistas e bancarios de Belo Horizonte, articularam-se, e durante visita
do presidente Ernesto Geisel a capital mineira entregaram-lhe documento
que tratava da autonomia sindical, direito de greve, legislagao salarial e
outros temas de interesse dos trabalhadores®.
Com a abertura politica, alem do Novo Sindicalismo, outras correntes
comegaram a se movimentar e ter agao em ambito nacional, como os sindicalistas vinculados ou influenciados pelo clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB) e ao Movimento Democratico Brasileiro (MDB), unico
partido politico com reconhecimento legal que fazia oposigao aos militates. Os sindicalistas ligados a esses partidos langaram a proposta de uma
Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora, evento que pudesse reunir
diversas categorias profissionais de todo o Brasil. A ideia surgiu logo apos
OS empresarios terem realizado o IV Congresso das Classes Produtoras

' Cf. Jose Ibrahim (Apres.). Perspectivas do Novo Sindicalismo. Sao Paulo: Edigoes Loyola - Cedac, 1980, p. 33 - 35.
Cara a Cara. Revista Semestral do Centro de Estudos Everardo Dias: Campinas (SP), Ano I, n.° 2, Julho a Dezembro
de 1978. "Os Operarios Tomam a Palavra (Sindicalismo de Base, Comissoes de Fabrica e Democracia)", p. 18 -19.
' Cf. Iram Jicome Rodrigues. Sindicalismo e Politica. A Trajetoria da CUT. Sao Paulo: Scritta, 1997, p. 74 - 77.
" Cf. Magda Maria Bello de Almeida Neves e Maria Regina Nabuco Brandao (Coord.) A Trajet6ria do Novo Sindicalismo em Minas Gerais. Relatdrio de Pesquisa; Belo Horizonte (MG): PUC Minas. Instituto de Relagoes do Trabalho,
1999, p. 141.
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(Conclap). A proposta foi apresentada em 7 de novembro de 1977 ao general Ernesto Geisel, durante visita de sindicalistas de Sao Paulo ao Distrito
Federal. A visita fazia parte do Projeto Brasilia, organizado pelo governo
e dirigido aos trabalhadores, consistindo, resumidamente, em um evento
na capital do Pais para celebrar os feitos do proprio governo. Algumas
categorias profissionais se recusaram a participar, como os sindicatos de
Minas Gerais, que haviam entregado no ano anterior o documento com
as reivindicagoes''. 0 porta-voz dos dirigentes que foram a Brasilia, Hugo
Martinez Perez, vice-presidente da Federagao dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas de Sao Paulo, reivindicou, durante seu discurso, a organiagao de uma conferencia dos trabalhadores na qual seriam discutidos o
modelo economico, o fundo de garantia, os problemas de distribuigao de
renda e polftica salarial®.
A realizagao de uma conferencia dos trabalhadores repercutiu na sociedade durante os meses de novembro e dezembro daquele ano. 0 governo
militar, em atitude diibia, considerou normal um encontro dos trabalhadores, porem o processo deveria ser dirigido pelas confederagoes oficiais e
nao poderia resultar numa intersindical permanente®. Os patroes tambem
opinaram favoravelmente sobre a conferencia, "desde que nao houvesse
baderna", conforme opiniao de Luis Eulalio Vidigal, presidente do Sindicato da Indtistria de Componentes para Veiculos Automotores'". Aproveitando 0 incentivo do governo, algumas confederagoes oficiais tentaram
assumir a condugao do processo. Como a maioria delas era comprometida com o regime militar e alguns dos seus dirigentes ocupavam cargos
havia mais de 30 anos, como Ari Campista, presidente da Confederagao
Nacional dos Trabalhadores na Industria (CNTI), o Novo Sindicalismo
se manifestou com muita desconfianga sobre uma Conclat dirigida pelas confederagoes oficiais. 0 presidente do Sindicato dos Metalurgicos de
Joao Monlevade (MG), Joao Paulo Pires Vasconcelos, que articulava um
encontro sindical nacional em Minas Gerais, afirmou que "as confedera-

' Idem.
® Folha de S. Paulo, 8 de Novembro de 1977, p. 20.
^ Folha de S. Paulo, 15 de Novembro de 1977, p. 18.
Folha de S. Paulo. 11 de Novembro de 1977, p. 26.
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goes estavam distanciadas das bases e representavam mais os interesses
do sistema que dos trabalhadores"'^ Outros sindicalistas nao comprometidos com o regime, politicos da oposigao e jornalistas independentes
opinaram no mesmo sentido. Entretanto, a primeira discussao sobre a
Conclat foi definitivamente encerrada no final de dezembro de 1977 pelo
presidente do Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e
Diadema, Luiz Inacio da Silva, o Lula. Em artigo no jornal do seu sindicato, Tribuna Metalurgica, afirmava que:
nao se logra exito em coisa alguma comegando pelo teto. Isto e um ensinamento em engenharia de construgoes; para se criar alguma coisa per
cima e preciso que se verifique, antes, o suporte da estrutura. Vale dizerno caso do certame em questao, tudo deveria comegar pelas bases.
Na epoca, a discussao sobre uma conferencia dos trabalhadores foi
relevante somente pela repercussao que teve nas paginas dos jornais,
chamando a atengao de outros sindicalistas e da sociedade para o tema,
nao alcangando, porem, nenhum resultado pratico. Entretanto, a partir
daquele momento, a organizagao de uma Conferencia Nacional da Classe
Trabalhadora, ou Conclat, como passou a ser chamada, tornou-se objetivo
a ser buscado pelo movimento sindical brasileiro. Por isso a ideia seria
vigorosamente retomada nos anos seguintes.

" Idem.
Tribuna Metalurgica. Sao Bernardo do Campo (SP), Dezembro de 1977, Ano VII, n.° 44, p. 3.
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CAPfTULO II
Encontros que antecederam a Conclat

Em meados de 1978, o Novo Sindicalismo atuou nacionalmente para
intervir no 5° Congresso da Confederagao Nacional dos Trabalhadores
na Industria (CNTI), que aconteceria no mes de julho na cidade do Rio de
Janeiro, quando eram esperados milhares de trabalhadores vindos de todo
0 Brasil. Ari Campista, presidente da CNTI, havia acenado que discutiria a
Conclat durante aquele evento, e que tinha a intengao de dirigir a conferencia nacional dos trabalhadores.
0 congresso da CNTI foi o primeiro grande evento nacional que colocou
frente a frente o peleguismo, encastelado na estrutura sindical oficial, e
0 Novo Sindicalismo, liderado por Luiz Inacio da Silva, que questionava
essa estrutura. 0 congresso foi dominado pelos dirigentes da CNTI. Com
atitudes truculentas, conseguiram atingir seus objetivos e mantiveram-se
na diregao da entidade. Ao final do congresso, os oposicionistas reuniramse e redigiram uma carta de principios, a Carta dos Dirigentes Autenticos, denunciando as agoes daquele grupo e apresentando uma analise dos
problemas brasileiros a partir das questoes trabalhistas. A Carta trazia
propostas relacionadas as liberdades democraticas, desenvolvimento nacional, organizagao e a^ao sindical, legislagao sindical e trabalhista, entre
outros temas de interesse dos trabalhadores''.
Nova reuniao dos sindicalistas que langaram a Carta ocorreu no dia
2 de setembro de 1978, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de
preparar viagem a Brasilia visando ao acompanhamento da votagao pelo
Congresso Nacional de um projeto de reformas polfticas'^. Da reuniao participaram 30 sindicatos, uma federagao e uma associagao pre-sindical, representando quatro Estados - Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e

" Tribuna Metalurgica. Sao Bernardo do Campo (SP), Setembro de 1978, Ano VIII, n," 47, p. 6.
" Cf. Lui's Flavio Rainho e Osvaldo Marlines Bargas. As Lutas Operarias e Sindicais dos Metalurgicos em Sao Bernardo: 1978 - 1979, Sao Bernardo do Campo (SP): Assoclasao Beneficente e Cultural dos Metalurgicos de Sao
Bernardo do Campo e Diadema, 1983, p. 90.
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Rio Grande do Sul - mais o Distrito Federal. A movimentagao sindical foi
duramente criticada pelo ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, que ameagou com cassagoes os dirigentes que fossem a Brasilia^®. Em resposta, os
dirigentes emitiram nota defendendo a democracia, a liberdade e autonomia sindical, o direito de greve, anistia para todos os perseguidos politicos, entre outros pontos'®. Alem das ameagas, o Ministerio do Trabalho
emitiu Portaria, em 9 de setembro de 1978, proibindo dirigentes sindicais
de promoverem e participarem de reunioes intersindicais. A Portaria surtiu algum efeito, pois das 32 entidades sindicais que assinaram a nota,
menos de uma dezena esteve em Brasilia. Entre os presentes estavam os
dirigentes dos metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema, Santos
e Joao Monlevade; petroleiros de Paulmia e Cubatao, entre outros"'. Esses
dirigentes safram fortalecidos do enfrentamento com o regime, pois nada
Ihes aconteceu, nem aos seus sindicatos, impondo, na pratica, uma derrota poUtica ao ministro do Trabalho e ao governo militar. Estava aberto o
caminho para as reunioes intersindicais que se seguiriam.
As propostas contidas na Carta dos Dirigentes Autenticos, elaborada
ao final do congresso da CNTI, voltaram a ser discutidas durante o III
Congresso dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema, em
outubro de 1978. 0 congresso teve a participagao de dirigentes sindicais
de outras categorias profissionais, alem de militantes da oposigao sindical
metalurgica de Sao Paulo. Entre as resolugoes aprovadas, constou pela
primeira vez num congresso sindical a proposta de criagao da Central Unica dos Trabalhadores'®. A organizagao sindical dos metalurgicos de Sao
Bernardo do Campo e Diadema era uma referenda e, com base nela, diversas categorias profissionais organizaram oposigoes sindicais objetivando
conquistar sindicatos e associagoes para posigoes combativas. Em 1979,
0 Novo Sindicalismo conseguiu duas importantes vitorias em categorias
que tinham milhares de trabalhadores nas bases. A primeira vitoria oposicionista foi no Sindicato dos Bancarios de Sao Paulo, em uma chapa em

"
"
"
'®

Idem.
Ibid., p. 197- 198.
Ibid., p. 91.
Cf. Aloizio Mercadante Oliva (Coord.), op. cit, p. 157.
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alianga com a Unidade Sindical, corrente que reunia os sindicalistas do
PCB, e dissidentes da diretoria. A segunda vitoria foi entre os professores
da rede piiblica estadual paulista, quando a oposigao ganhou as eleigoes
na Associagao dos Professores do Ensino Oficial do Estado de Sao Paulo
(Apeoesp). A partir dessas vitorias, a ideia de construir uma central sindical independente ganhou muito mais forga entre os sindicalistas combativos, tendo em vista que as chapas eleitas defendiam a criagao da Central
Unica dos Trabalhadores.
0 ano de 1979 foi marcado pela ocorrencia de movimentos grevistas
em todo o Brasil. Milhoes de trabalhadores paralisaram as atividades reivindicando aumentos salariais e o atendimento de questoes especificas
de cada categoria profissional. A repressao policial era brutal, o que provocava, muitas vezes, o enfrentamento com os agentes do Estado, que
agiam a servigo do governo e dos patroes, causando ate mesmo o assassinato de trabalhadores. Foi o que ocorreu no mes de agosto, em Belo Horizonte. Durante greve dos trabalhadores da construgao civil acabou sendo
morto 0 operario Oracflio Martins Gongalves'^. Outro assassinate aconteceu no dia 30 de outubro, durante greve dos metaltirgicos em Sao Paulo,
quando foi morto por um policial militar o militante da oposigao sindical
e da Pastoral Operaria, Santo Dias da Silva. 0 assassinate de Santo Dias
causou muita indignagao, forte reagao da Igreja Catolica, e levou a uma
grande manifestagao contra a ditadura militar, que percorreu as ruas do
Centre de Sao Paulo^".
0 Movimento de Opesigae Sindical Metalurgica de Sao Paulo, ou Momsp,
como ficou mais conhecido, no qual Santo Dias militava, vinha de um Iongo processo de oposigao a diregao do sindicato, iniciado ainda no final da
decada de 1960. Em 1972, a oposigao conseguiu montar uma chapa, mas
foi derrotada pela situagao, que ja contava com o apoio dos comunistas do
PCB. No ano seguinte ocorreu a greve na empresa Villares, na zona sul de
Sao Paulo, fato que levou ao fortalecimento da oposigao metalurgica. Apos

" Tribuna Metalurgica. Sao Bernardo do Campo (SP), Agosto de 1979, Ano IX, n." 52, p. 7.
0 assassinato de Santo Dias foi amplamente divulgado no movimento sindical e tambem nos movimentos socials
por causa do seu vinculo com a Igreja Catolica. Em 2004, por ocasiao dos 25 anos de sua morte, ocorreu uma
serie de manifestajoes lembrando o fato, culminando com a entrega da documentagao sobre sua vida ao Centro de
Documentagao e Memoria da Universidade Estadual Paulista - Cedem-Unesp.
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Congresso do Uovimento de Oposigdo Sindical Metalurgica de Sdo Paulo (Momsp), em 1979, aprovou
o Encontro Nacional das Oposigdes Sindicais (Enos)
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essa greve, a oposigao comegou a desenvolver uma politica de organizagao
sindical denominada Interfabricas, que consistia em encontros de metalurgicos de varias fabricas de uma mesma regiao. Os trabalhadores visavam
disputar as proximas eleigoes sindicais, mas a prisao de varias liderangas
da oposigao, no inicio de 1974, desarticulou o trabalho que desenvolviam
junto aos metalurgicos. Em decorrencia do fato, no ano seguinte a oposigao nao conseguiu organizar uma chapa para concorrer ao sindicato, mas
langou um programa de agao dirigido aos metalurgicos, o qual dava enfase
a organizagao de comissoes de fabrica. Em 1978, bastante fortalecida, a
oposigao sindical disputou as eleigoes com grande chance de vitdria, mas
a fraude nas urnas e o apoio que o grupo de situagao conseguiu do entao
ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, impediram o seu exito. Em margo
de 1979, a oposigao sindical realizou seu I Congresso, e nele discutiu a
estrutura sindical, a organizagao da categoria, as comissoes de fabrica e,
em ambito mais geral, a unificagao das lutas de todos os trabalhadores
contrarios a estrutura sindical vigente. 0 congresso aprovou o programa
da oposigao, propostas de linha de agao para diretorias combativas e oposigoes, e tambem um encontro nacional das oposigoes sindicais^'. A oposigao sindical havia participado do III Congresso dos Metalurgicos de Sao
Bernardo do Campo e Diadema, em 1978, no qual apresentou sua tese
sobre comissoes de fabrica. De acordo com o estudioso do movimento sindical, Iram Jacome Rodrigues, a tese teve bastante repercussao nos sindicalistas presentes, tendo levado a uma mudanga na postura dos delegados
ao congresso, "pois, ate aquele momento, o que se discutia - relacionado
com 0 tema da organizagao dos trabalhadores nos seus locals de trabalho
- era a demanda por delegados sindicais no interior das fabricas"^^.
De fato, 0 III Congresso dos Metalurgicos aprovou a luta pela criagao
das comissoes de fabrica. Mas as concepgoes que a diregao do Sindicato
dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema e o Movimento de
Oposigao Sindical Metaliirgica de Sao Paulo tinham sobre sua implantagao
e funcionamento eram muito distintas. Essas divergencias podem ser vis-

Cf. I Congresso da Oposigao Metaliirgica. Teses Aprovadas. Sao Paulo: Centro Pastoral Vergueiro, 1979.
Cf. Iram Jacome Rodrigues, op. cit., p. 79.
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tas nas entrevistas que Lula, presidente do Sindicato de Sao Bernardo, e
Helio Bombardi, membro da oposigao metalurgica de Sao Paulo, concederam a revista Cara a Cara, publicagao do Ceniro de Estudos Everardo Dias,
antes daquele congresso. Lula era a favor da vinculagao das comissoes
de fabrica ao sindicato, sendo que os seus membros deveriam ser eleitos
por todos OS trabalhadores e gozarem de estabilidade no emprego^^. Hello Bombardi defendia a independencia das comissoes de fabrica frente
ao sindicato, mesmo se a oposigao chegasse a sua diregao^''. A oposigao
sindical incentivava a criagao de comissoes e grupos de fabrica, mesmo
que tivessem carater clandestino e trabalhassem na semilegalidade^®.
Lula afirmou abertamente que era contra as comissoes de fabrica que nao
representassem todos os trabalhadores, e onde elas surgiram procurou
combate-las com a visao de que o problema sindical era de todos e nao de
um pequeno grupo^®.
0 Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema e
0 Movimento de Oposigao Sindical Metalurgica de Sao Paulo eram partes
do Novo Sindicalismo. Entretanto, tinham divergencias sobre essa forma
de organizagao dos trabalhadores^''. As divergencias seriam explicitadas
abertamente apos a fundagao da Central Unica dos Trabalhadores. Ate la,
eles teriam atua^ao comum nas disputas contra a Unidade Sindical e seus
aliados. Parece claro que, mesmo dentro do Novo Sindicalismo, cada setor
buscava ampliar as bases para intervir no movimento sindical brasileiro.
Ainda em 1979, teve inicio a primeira greve geral dos metalurgicos
do ABC. Em Sao Bernardo do Campo, no estadio da Vila Euclides, as assembleias, com a presenga de milhares de trabalhadores, colocaram em
evidencia para todo o Brasil o Novo Sindicalismo, assim como o seu prin" Cf. Cara a Cara. Revista Semestral do Centre de Estudos Everardo Dias. Campinas (SP), Ano I, n." 2, Julho a Dezembro de 1978. Sao Bernardo: Uma Experiencia de Sindicalismo "Autentico", p. 54 - 66.
" Cf. Cara a Cara. Revista Semestral do Centre de Estudos Everardo Dias. Campinas (SP), Ano I, n." 2, Julho a
Dezembro de 1978. Os Operarios Tomam a Palavra (Sindicalismo de Base, Comissoes de Fabrica e Democracia),
p. 8-53.
" Idem.
Cf. Cara a Cara. Revista Semestral do Centre de Estudos Everardo Dias. Campinas (SP), Ano I, n.° 2, Julho a Dezembro de 1978. Sao Bernardo: Uma Experiencia de Sindicalismo "Autentico", p. 54 - 66.
" Iram Jicome Rodrigues tem uma posi^ao diferente, pois afirma que "existia certa convergencia de concepgao e pratica sindicais, no momento em que eclodiram as greves, entre estas duas correntes sindicais que serao o estuario
por onde vao correr as aguas do novo sindicalismo". Rodrigues, Iram JScome, op. cit., p. 79. Ele esta se referindo
as greves de 1978, porem as entrevistas de Lula e Helio Bombardi foram concedidas apos as mesmas.
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cipal dirigente, Luiz Inacio da Silva, o Lula. A repressao nao tardou, e
0 Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema e o
Sindicato dos Metalurgicos de Santo Andre sofreram intervengao do Ministerio do Trabalho, com o afastamento das diretorias e a colocagao de
representantes do governo. Mesmo fora dos sindicatos, as diretorias continuaram dirigindo as assembleias e negociaram o fim da greve, o que
levou 0 Ministerio do Trabalho a encerrar as intervengoes e devolver as
entidades aos trabalhadores. As manifestagoes de solidariedade a greve,
as diretorias afastadas e o repudio as intervengoes chegavam de todo o
Pais, e fortaleceram o Novo Sindicalismo e a proposta de criagao de uma
central sindical independente.
Nos meses de maio e junho de 1979 aconteceram dois importantes congressos nacionais que tambem apoiaram a criagao da Central Unica. No
primeiro, em maio, cerca de 1600 delegados se reuniram, em Brasilia, para
0 3° Congresso da Confederagao Nacional dos Trabalhadores Rurais (Contag). Os delegados rurais incluiram nas resolugoes lutar por uma Central
para todos os trabalhadores do campo e da cidade. Em junho, aconteceu
em PoQos de Caldas, Minas Gerais, o X Congresso Nacional dos Metalurgicos, com a presenga de delegagoes de todo Brasil. 0 Congresso tambem
aprovou resolugao semelhante. Segundo os metalurgicos, a Central deveria
representar todos os trabalhadores, sem excegoes, inclusive os funcionarios publicos da administragao direta e indireta. Conforme a legislagao
vigente, os funcionarios publicos nao podiam organizar sindicatos. Pela
primeira vez apos o golpe militar de 1964, dois congressos sindicais de
ambito nacional aprovaram principios a favor de um sindicalismo livre e
a criagao da CUT.
Depois do X Congresso Nacional dos Metalurgicos, que teve grande participagao do Novo Sindicalismo, as articulagoes se intensificaram. Sindicalistas combativos passaram a viajar pelo Brasil, apoiando os movimentos
grevistas e as oposigoes sindicais. Ouando o Ministerio do Trabalho afastou a diretoria do Sindicato dos Bancarios de Porto Alegre, tambem em
1979, por causa da greve da categoria, varios sindicalistas foram ao Rio
Grande do Sul apoiar o movimento grevista e prestar solidariedade aos diretores afastados. Esses deslocamentos permitiam reunioes intersindicais
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e fortaleciam o sindicalismo autentico, fazendo com que pelegos, como
Ari Campista, acusado de ser agente do regime no interior do movimento
sindical, se arraigassem ainda mais as entidades que dirigiam, mesmo se
para isso fosse necessario recorrer a fraude e aos capangas armados. Os
contatos entre esses sindicalistas tambem possibilitavam o delineamento
das posigoes politicas que formavam as correntes de pensamento no movimento sindical. Alem do Novo Sindicalismo, ou sindicalismo autentico,
ou sindicalismo combativo, como visto, outra corrente que surgiu foi a
Unidade Sindical, criada entre o final de 1978 e infcio de 1979. A Unidade
Sindical, impulsionada por sindicalistas identificados com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), entao na ilegalidade, tambem era integrada por dirigentes sindicais de outras correntes comunistas, assim como militantes
sem vmculos partidarios.
A origem da Unidade Sindical esta no Centro Brasil Democratico (Cebrade), entidade fundada em julho de 1978 por intelectuais, artistas, sindicalistas e politicos, e que serviria para fomentar a oposigao contra a
ditadura militar. 0 seu presidente era o arquiteto Oscar Niemeyer, militante comunista historico, e o vice-presidente o historiador Sergio Buarque
de Holanda, mais tarde um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores
(PT). Em dezembro de 1978, o Cebrade organizou o Encontro Nacional pela
Democracia, e em agosto de 1979 o Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais, este na cidade de Niteroi, Rio de Janeiro, cujo principal objetivo era
impulsionar a Unidade Sindical. 0 encontro de Niteroi reuniu sindicalistas
vinculados a estrutura sindical oficial, comunistas de varias tendencias,
antigos interventores e ate mesmo dirigentes sindicais combativos e comprometidos com o Novo Sindicalismo. O Cebrade e a Unidade Sindical eram
partes da politica tragada pelo PCB para intervir no processo politico era
ambito nacional.
No ano de 1979 foram constituidos Comandos da Unidade Sindical em
varios Estados, reunindo tendencias sindicais que se opunham ao governo, e ate mesmo alguns pelegos criados pela ditadura, e agora apoiados
pelo PCB, dentro de sua politica de oposigao moderada e nao enfrentamento direto ao regime militar, pois era preciso apostar no avango democratico
paulatino, nao provocando os militares. Parecia que a linha politica do PCB
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sobressaia e prosperava sobre as demais correntes sindicais. Alguns sindicalistas combativos do Sindicato dos Bancarios de Sao Paulo chegaram
mesmo a participar da diregao da Unidade Sindical no Estado. Entretanto, ela tambem era vista com muita desconfianga, por outros dirigentes,
como metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema, bancarios de
Porto Alegre e militantes da oposigao sindical metalurgica de Sao Paulo.
Para a oposigao metalurgica era incompati'vel estar numa articulagao ao
lado de Joaquim dos Santos Andrade, conhecido como Joaquinzao, antigo
interventor e presidente do Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo. Como
visto, eles ja haviam se enfrentado nas eleigoes sindicais de 1978, e a situagao, com o apoio dos militantes do PCB, do Ministerio do Trabalho, e na
base da fraude, manteve o controle do sindicato.
0 ano de 1979 tambem foi marcado por mobilizagoes e greves em todo
0 pais, principalmente nos grandes centros urbanos mais industrializados. Em decorrencia disso, sindicalistas da Unidade Sindical, dirigentes
vinculados ao Novo Sindicalismo e ate mesmo alguns pelegos apoiados
pelos comunistas, realizaram nos dias 15 e 16 dezembro, em Belo Horizonte, uma reuniao nacional na qual fizeram um balango do periodo e
discutiram as futuras agoes conjuntas do movimento sindical. Da reuniao
participaram representantes de 49 sindicatos dos Estados de Sao Paulo,
Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceara.
No encontro foi aprovada a constituigao do Comando Nacional da Unidade
Sindical, denotando que a corrente Unidade Sindical apostava na obtengao
da hegemonia e na diregao do movimento sindical em ambito nacional.
Na primeira reuniao do Comando Nacional da Unidade Sindical, no
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo, em 16 de Janeiro de 1980, foi
aprovada a Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora, a Conclat, ainda
naquele ano. Para viabiliza-la, alguns dirigentes sindicais foram incumbidos de apresentar uma proposta de regimento interno. A partir dai, algumas sugestoes de regimento interno comegaram a circular no movimento
sindical. Alem disso, cartas-circulares enviadas aos sindicatos passaram
a ser assinadas por um organismo denominado Comissao de Avaliagao da
Conclat, composto exclusivamente por sindicalistas vinculados a Unidade
Sindical. Em um dos anteprojetos de regimento interno proposto constava
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que a Conclat aconteceria em setembro daquele ano e a sua convocagao e
diregao seriam da Comissao Executiva Nacional da Unidade Sindical.
A tentativa da Unidade Sindical de, em certa medida, impor sua posigao
poHtica, aparentando deter a hegemonia do movimento sindical brasileiro,
nao prosperou, pois nenhuma corrente tinha forga suficiente para tomar
para si a realizagao da Conclat e fundar uma central sindical. Ademais, a
criagao de uma central sindical nao fazia parte da polftica dos comunistas
naquele memento, mas caso alguma corrente insistisse na sua fundagao,
ela ja nasceria dividida e enfraquecida. Todavia, no ano de 1980 as articulagoes para a Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora se intensificaram. As respostas a Unidade Sindical de tentar impor sua posigao poh'tica
vieram com articulagoes de outras correntes sindicais. Assim, foram se
conformando mais nitidamente as correntes sindicais que intervieram no
movimento sindical brasileiro durante toda a decada.
Uma dessas articulagoes estava sendo comandada pelo Movimento de
Oposigao Sindical Metalurgica de Sao Paulo, que tinha aprovado no seu
primeiro congresso, em 1979, um encontro nacional de oposigoes sindicais. A primeira reuniao para preparar esse encontro aconteceu no dia 19
de Janeiro de 1980, em Sao Paulo, com a participagao de 100 sindicalistas, representando 41 categorias profissionais de dez Estados. Durante a
reuniao surgiu a proposta de ampliar o evento, transformando-o em um
encontro de trabalhadores contraries a estrutura sindical vigente, nao restrito, portanto, a um encontro apenas de militantes das oposigoes sindicais. Os principals articuladores dessa proposta foram Jose Ibrahim e Jose
Domingos Cardoso, conhecido como Ferreirinha, antigos militantes operarios, que tinham retornado do exflio. Jose Ibrahim havia sido presidente
do Sindicato dos Metalurgicos de Osasco e um dos principals dirigentes
da greve de 1968 naquela cidade. Ferreirinha foi presidente nacional da
Juventude Operaria Catolica (JOC), entre 1964 e 1968, atuava na oposigao
metalurgica do Rio de Janeiro e era membro da Pastoral Operaria (PO). A
proposta defendida por Ibrahim e Ferreirinha foi aprovada por maioria,
sendo decidida a organizagao do Encontro Nacional de Trabalhadores em
Oposigao a Estrutura Sindical (Entoes), contrariando principalmente os
militantes da oposigao sindical metaltirgica de Sao Paulo.
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Outra articulagao tambem teve inicio em janeiro de 1980, durante a
posse da diretoria do Sindicato dos Metalurgicos de Joao Monlevade (MG).
Do evento participaram sindicalistas combativos e militantes populates
vinculados a Igreja Catolica, entre os quais estava Frei Betto, religioso
dominicano e assessor da Pastoral Operaria. Frei Betto era urn militante
conhecido em decorrencia do historico de luta contra a ditadura milltar.
Aproveitando a oportunidade, eles iniciaram discussao sobre organizagao
sindical e, ao final, decidiram convocar urn encontro mais amplo, que reunisse dirigentes sindicais e militantes dos movimentos populates. 0 encontro teria como objetivo definir rumos para a atuagao sindical e popular
no Brasil. E provavel que essa ideia estivesse sendo concebida desde o
ano anterior, mas foi rapidamente acordada por causa das intensas movimentagoes das demais correntes sindicais e politicas. 0 Encontro de Joao
Monlevade, como ficou conhecido, aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro
de 1980, e reuniu dirigentes sindicais combativos, militantes de oposigoes sindicais e de movimentos populates vindos de varias regioes. Alguns
participantes atuavam na Unidade Sindical, demonstrando uma tentativa
de intervengao daquela corrente sindical num movimento que estava se
formando, mas tambem certa confusao poUtica dentro de um grupo no
qual todos estavam se avaliando mutuamente, debatendo e descobrindo
afinidades nas concepgoes para a intervengao sindical e popular^®.
0 Encontro de Joao Monlevade produziu uma analise do modelo economico vigente e concluiu que o movimento sindical tinha potencial de
organizagao e mobilizagao social, sendo a classe trabalhadora a forga
capaz de estabelecer a real oposigao ao regime militar^'. Foram aprovados OS principios norteadores para a agao sindical, metas e estrategias
para intervengao, destacando-se o trabalho permanente de mobilizagao
e conscientizagao das bases'". Deliberagoes fundamentals para assegurar
a unidade de aqao e a construgao de um trabalho comum, e constituiram

Vito Giannotti e Sebastiao Neto tern posi^ao distinta dessa, pois afirmam que a participagao de membros da Unidade Sindical se deu a partir de uma tatica elaborada peio campo combativo para afasta-los dos pelegos. Cf. Vito
Giannotti e Sebastiao Neto. CUT, Por Dentro e Por Fora. Sao Pauio: Editora Vozes, 1990, p. 35.
" Documento de Monlevade. |oao Monlevade (MG), Fevereiro de 1980.
Idem.
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as bases da Articulagao Nacional dos Movimentos Populates e Sindical
(Anampos). As resolugoes aprovadas ficaram conhecidas como Documento
de Monlevade, e entre os signatarios estavam militantes de sindicatos,
associagoes populates e movimentos vinculados a Igreja Catolica, como as
Pastotais Operarias e Socials e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),
que se comptometetam a multiplicar encontros como aquele na busca da
"libettagao do povo brasileito"^^
Poucos meses depois, em continuidade ao encontro de Joao Monlevade,
aconteceu, nos dias 4, 5 e 6 de julho de 1980, no municipio de Taboao
da Setra, Sao Paulo, novo encontto da Anampos, denominado II Encontro
Nacional entte Dirigentes Sindicais e Militantes do Movimento Popular. 0
encontto devetia tet ocottido em Sao Bernardo do Campo, potem, pot causa da greve getal dos metalurgicos no ABC, foi transferido para a cidade
de Taboao da Setta. Durante aquela greve, que em Sao Bernardo durou 41
dias, houve novas intervengoes do Ministerio do Trabalho no Sindicato dos
Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema, no Sindicato dos Metalurgicos de Santo Andre, prisoes de dirigentes e enquadramentos destes
na Lei de Seguranga Nacional (LSN). Apesar da repressao e da mudanga de
local, 0 encontro foi um sucesso. Os temas basicos versaram sobre a relaqao entre movimento popular e partido politico e os rumos do sindicalismo
brasileiro na cidade e no campo^^. No segundo encontro houve maior participagao de setores agrarios, vinculados principalmente a Comissao Pastoral da Terra (CPT), o que resultou em discussoes sobre questoes da terra
e sindicalismo rural. As resolugoes interligaram as lutas do movimento
sindical com as organizagoes populates e intensificaram as relagoes entre
0 sindicalismo urbano e o sindicalismo rural. Uma das agdes prioritarias
aprovadas foi a organizagao de uma Conclat como expressao democratica
do movimento sindical do campo e da cidade^^ Os enunciados do Docu-

" Idem.
A maioria dos militantes que participaram dos encontros de Joao Monievade e Taboao da Serra estava envolvida
na construgao do Partido dos Trabalhadores (FT), cujas bases tinham sido langadas em 1979 e oficialmente fundado em 10 de fevereiro de 1980, quando foram aprovados os seus documentos constitutivos. Muito provavelmente,
esses documentos foram discutidos e aprovados no Encontro de Joao Monlevade antes de se tornarem publicos no
evento no Coleglo Sion, em Sao Paulo.
Documento de Sao Bernardo. Taboao da Serra (SP), Julho de 1980.
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mento de Monlevade foram referendados pelos participantes, e outro documento tambem foi aprovado, recebendo a denominagao de Documento de
Sao Bernardo, homenagem aos metalurgicos da cidade.
Alguns militantes da Unidade Sindical participaram do encontro de Taboao da Serra, porem seus partidarios foram se afastando na medida em
que a Anampos definia principios, conflitantes com as propostas defendidas pela Unidade Sindical para atuagao no movimento sindicaP^ Outra
hipotese e o afastamento desses militantes como consequencia da analise
negativa que os comunistas fizeram da greve geral dos metaWrgicos do
ABC. Em alguns momentos os comunistas do PCB se colocaram abertamente contra a greve, pois consideravam-na um movimento que nao somava
forgas com os oposicionistas democratas, podendo servir como pretexto
para os militares intensificarem a repressao.
Nos encontros posteriores da Anampos, os principios do Novo Sindicalismo foram consolidados naquela corrente, o que levou ao total afastamento dos militantes comunistas e seus simpatizantes. Os dirigentes ligados a Anampos nao a consideravam uma corrente do movimento sindical e
popular. Era apenas, segundo eles, uma articulagao de militantes sindicais
e populares que tinham pontos em comum de atuagao, e a intervengao
nos respectivos movimentos deveria ter como base o respeito e a garantia
de autonomia das entidades sindicais frente as organizagoes partidarias,
politicas e religiosas. 0 militante que concordasse com os principios expressos nos Documentos de Monlevade e Sao Bernardo poderia integrar a
Anampos. 0 discurso dos dirigentes da Anampos era dirigido ao publico
externo, pois internamente, em varios momentos, eles se referem a mesma
como a nossa corrente.
A efervescencia no movimento sindical era intensa naquele periodo.
Com a definigao do Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposigao a Estrutura Sindical (Entoes), militantes comegaram a se mobilizar para enviar
delegagoes aquele considerado um dos principals encontros do sindicalismo brasileiro. Em alguns Estados formaram-se Comissoes Organizadoras

^ Em artigo em defesa da Unicidade Sindical publicado no Jornal Movimento, em 5 de agosto de 1980, o dirigente
comunista David Capistrano Fiiho avaliou como "estreito" o Encontro de Taboao da Serra. Cf. Dossie CPV, Autonomia Sindical. Sao Paulo, 1985, p. 16.
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Encontro de Jocto Monlevade, emJevereiro de 1980.
Acervo: Sindicato dos Metalurgicos de Jodo Monlevade (MG). Prqjeto Memoria.
42

Encontro de Joao Monlevade, emfevereiro de 1980.
Acervo: Sindicato dos Metalurgicos de Joao Monlevade (MG). Projeto Memoria.
43

do Entoes, e aconteceram encontros estaduais preparatorios, casos de Sao
Paulo, Para e Minas Gerais.
Nao obstante toda a mobilizagao no movimento sindical, algumas correntes viam com restrigoes o encontro. A Unidade Sindical nao enviaria
representantes, pois tinha como proposta de agao a participagao nas diregoes de sindicatos, ainda que em aliangas com setores considerados
atrasados e pelegos. Considerava que era preciso acumular forgas para
se opor frontalmente a ditadura militar. A Anampos se manifestou apenas formalmente, dizendo que "encontros de trabalhadores em oposigao
a estrutura sindical deveriam ser incentivados e apoiados, na medida em
que se trata de iniciativa democratica e sindicalista"^®. A nao referenda
explicita ao Entoes, marcado para setembro de 1980, da indicios da interferencia da Unidade Sindical no II Encontro da Anampos, que aconteceu
apenas dois meses antes do Entoes. Um dos dirigentes que assinaram
0 Documento de Sao Bernardo foi Arnaldo Gongalves, do Sindicato dos
Metaliirgicos de Santos, militante do PCB e totalmente identificado com
a Unidade Sindical. Ate mesmo a oposigao sindical metalurgica de Sao
Paulo, tao contraria a estrutura sindical oficial, ja havia decidido manter
0 Encontro Nacional de Oposigoes Sindicais (Enos), pois era deliberagao
do seu congresso, e o encontro preparatorio, em Janeiro de 1980, nao poderia ter alterado a decisao.
Do Encontro Nacional de Oposigoes Sindicais (Enos), dias 10 e 11 de
maio de 1980, em Taboao da Serra, participam 40 oposigoes sindicais da
cidade e do campo, de dez Estados. 0 principal objetivo do encontro era
construir principios e programas comuns para a atuagao das oposigoes na
luta contra a estrutura sindical e o peleguismo, alem de discutir as formas
de organizagao independente do movimento operario e rural. Para isso
foram feitas avaliagoes das oposigoes e discussoes sobre como poderiam
se articular para dinamizar as poHticas de comunicagao, obter apoio financeiro e solidariedade nos momentos de confronto, nas greves ou eleigoes
sindicais. Ao final do encontro, definiram-se alguns pontos que identificariam as oposigoes sindicais combativas, como a ampliagao do traba-

Documento de Sao Bernardo. Taboao da Serra (SP), Julho de 1980.
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Iho de base e a defesa da liberdade e autonomia sindical. 0 encontro foi
claramente tatica do Movimento de Oposigao Sindical Metalurgica de Sao
Paulo para construir uma corrente de ambito nacional a fim de intervir no
movimento sindical. Alcangou relativo sucesso, mesmo com a pouca representatividade do encontro. Durante boa parte dos anos 1980, o Movimento
de Oposi^ao Sindical Metalurgica de Sao Paulo, ou Momsp, foi referenda
de atuagao para importante parcela do movimento sindical.
Depois de todas as reunioes e encontros, aconteceu nos dias 13 e 14 de
setembro de 1980, na cidade de Nova Iguagu, Rio de Janeiro, o Encontro
Nacional dos Trabalhadores em Oposigao a Estrutura Sindical (Entoes),
com delegagoes de varios Estados, formadas por sindicalistas combativos,
oposigoes sindicais, comandos de greve, grupos de fabricas e trabalhadores
rurais, reunindo aproximadamente 500 militantes. 0 Entoes se propunha
a agregar todas as forgas nao comprometidas com o governo ou com os patroes, e que estivessem de acordo com a transformagao do modelo sindical
vigente. A composigao do encontro mostrou que, a excegao dos militantes
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e seus aliados na Unidade Sindical,
do Partido Comunista do Brasil (PC do B), do Movimento Revolucionario 8
de Outubro (MR 8) e dos sindicalistas encastelados na estrutura sindical
oficial, havia lugar para todas as demais correntes sindicais e poHticas. Por
isso, as resolugoes foram genericas, sendo aprovados principios norteadores para um sindicalismo independente, livre, autonomo e democratico,
evitando temas que levassem ao aprofundamento das divergencias. Mesmo tendo sido um dos maiores eventos intersindicais desde 1964, muitos
sindicalistas consideraram desastrosa a experiencia, pois o unico resultado
alcangado foi a mobilizagao dos trabalhadores urbanos e rurais em ambito
nacional, nao avangando em outros aspectos das lutas. Mesmo assim, em
dezembro de 1980, alguns militantes ainda tentavam viabilizar as resolugoes aprovadas, sem nada conseguir. Todas as tentativas posteriores de
rearticulagao da Coordenagao do Encontro Nacional dos Trabalhadores em
Oposigao a Estrutura Sindical (Entoes) nao obtiveram sucesso. Portanto,
continuavam abertas as possibilidades para a realizagao da Conferencia
Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat) com o conjunto das correntes
sindicais e politicas que atuavam no movimento sindical.
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Cartaz de convocagdo do Enconcro Nacional dos Trabalhadores em Oposigdo d Estrutura Sindical (Entoes), em 1980.
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C ap! I ll LP 1 1 1
A Conclat: uma uniao fragil

Como visto, as tentativas feitas de novembro de 1977 ao final de 1980
com 0 objetivo de realizar a Conferencia Nacional da Classe TrabaIhadora mostraram-se infruti'feras. A tarefa nao poderia ser conduzida
por uma unica corrente do movimento sindical brasileiro. Era preciso,
portanto, buscar a unifica^ao do sindicalismo comprometido com a sua
concretizagao. Naquele momento, a poHtica tragada pelo Novo Sindicalismo foi preponderante e dirigiu o processo. Os principios concebidos pelo
Novo Sindicalismo serviram de referencia para amplos setores sociais se
organizarem, se articularem e, nos contatos, descobrirem afinidades politicas, construirem objetivos comuns e os meios para alcanga-los. Assim
surgiu a Anampos, articulagao sindical e popular forjada sob os principios do Novo Sindicalismo. Articulagao que a partir da elaboragao de
uma politica de frente unica sindical conseguiu viabilizar a tao almejada
Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora.
Em janeiro de 1981 tiveram inicio as conversagoes que resultaram na
Conclat. No dia 11 de janeiro, os sindicalistas da Anampos se reuniram
para discutir a atuagao da Unidade Sindical, a organizagao da conferencia nacional dos trabalhadores, as relagoes entre o sindicalismo urbano
e 0 sindicalismo rural, e a definigao de calendario de agao para o periodo
seguinte. Na reuniao, os militantes da Anampos decidiram pela Conclat
em agosto de 1981. Precisavam, agora, encontrar os meios para viabilizala. Avaliaram que a melhor forma para a sua convocagao seria durante
plenaria com todas as correntes do movimento sindical favoraveis a sua
realizagao. Tratava-se de aguardar o momento apropriado para colocar
essa politica em pratica. A oportunidade surgiu poucos dias depois, durante reuniao nacional de sindicalistas em Porto Alegre. Nessa reuniao,
os dirigentes da Anampos propuseram e aprovaram plenaria nacional de
entidades sindicais, no dia 15 de fevereiro de 1981, em Sao Bernardo do
Campo. Naquele dia aconteceria um ato publico contra o julgamento dos
sindicalistas do ABC, enquadrados na Lei de Seguranga Nacional em de47

correncia da greve geral dos metalurgicos no ano anterior. Como seria urn
ato publico em solidariedade aos trabalhadores, a expectativa era de que
todas as correntes sindicais e politicas estivessem presentes, com excegao
do sindicalismo atrelado ao regime, como a maioria dos dirigentes das
confederagoes oficiais, e tambem os dirigentes que tinham a visao de que
OS sindicatos deveriam manter atividades meramente assistenciais.
No dia 15 de fevereiro de 1981, em Sao Bernardo do Campo, dirigentes
sindicais de seis Estados brasileiros estiveram presentes no ato publico e
em seguida na plenaria nacional de sindicalistas. 0 resultado da discussao foi a convocagao de nova plenaria nacional de entidades sindicais,
mais representativa, no dia 21 de margo, em Sao Paulo. Para isso, redigiram um manifesto, assinado por 60 entidades sindicais, fazendo a convocagao de uma das mais importantes reunioes intersindicais do periodo.
Finalmente, no dia 21 de margo de 1981 aconteceu a Plenaria Nacional
de Dirigentes Sindicais, no Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
Quimicas e Farmaceuticas de Sao Paulo. Dois meses depois que os sindicalistas da Anampos projetaram a Conclat e implementaram uma politica
para a sua organizagao, representantes de 183 entidades'® sindicais de
13 Estados e do Distrito Federal, das mais diversas correntes sindicais
e politicas, discutiram a conferencia e decidiram marca-la para os dias
21, 22 e 23 de agosto de 1981, no Estado de Sao Paulo. Decidiram ainda
que a Conclat discutiria as condigoes de vida, trabalho e salarios dos trabalhadores da cidade e do campo, as formas de luta e a organizagao do
movimento sindical brasileiro.
A principal polemica durante a plenaria do dia 21 de margo aconteceu
no momento da composigao de uma coordenagao nacional. As divergencias novamente vieram a tona. Somente depois de muitas discussoes, as
correntes sindicais e politicas fecharam acordo e compuseram a Comissao Executiva Nacional da Conclat (CEN), com 29 dirigentes sindicais de
todo 0 Brasil. Entre eles estavam Lula, presidente cassado do Sindicato
dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema, e Olivio Dutra,

Este foi 0 numero de entidades sindicais que assinaram o manifesto. Alguns documentos citam que 191 entidades
participaram da Plenaria.
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presidente cassado do Sindicato dos Bancarios de Porto Alegre, ligados a
Anampos e ao Novo Sindicalismo. Tambem foram escolhidos Joaquim dos
Santos Andrade, Joaquinzao, presidente do Sindicato dos Metalurgicos de
Sao Paulo, Arnaldo Gongalves, presidente do Sindicato dos Metalurgicos
de Santos, e Ivan Pinheiro, presidente do Sindicato dos Bancarios do Rio
de Janeiro, os dois ultimos militantes do PCB e vinculados a Unidade Sindical. Finalmente o movimento sindical brasileiro construiu um consenso
e aprovou a Conclamagdo aos Trabalhadores Brasileiros para Participagdo na 1" Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora.
A partir dessa plenaria, o movimento sindical parecia dar mostras que
caminharia unificado. Em sua primeira reuniao, em 24 de abril, a Comissao Executiva Nacional da Conclat criou a Secretaria-geral, que funcionou
na Federagao dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas de Sao Paulo, e
tres comissoes de trabalho, com o objetivo de coordenar a preparagao da
conferencia: Secretaria e Divulgagao, Finangas e Infra-estrutura. Por tras
da aparente unidade, havia divergencias na Comissao Executiva Nacional; OS conchavos continuavam e todos os setores esperavam chegar a
Conclat com forga poHtica suficiente para fazer valer suas posigoes. De
todo modo, pela primeira vez, varias correntes sindicais e politicas que
intervinham no sindicalismo brasileiro construiram um organismo unico,
com a finalidade de lutar pelos interesses dos trabalhadores da cidade e
do campo, ainda que as concepgoes e estrategias fossem diferentes.
Durante os meses seguintes as divergencias na condugao da Conclat se
tornaram mais explicitas. Um dos conflitos surgiu durante as discussoes
do regimento interno. Os dirigentes partidarios do Novo Sindicalismo e
ligados a Anampos quiseram ampliar a participagao dos delegados de
base, e a Unidade Sindical deu enfase a representagao de membros das
diretorias sindicais. Existiam ainda posigoes discordantes quanto a representagao das entidades de servidores piiblicos e a participagao das
oposigoes sindicais. Depois de muitas discussoes e concessoes das partes, foi possivel um acordo que permitiria a Conclat, na cidade de Praia
Grande, litoral paulista. Eram esperados milhares de trabalhadores, vindos de todas as regioes brasileiras.
Antes do evento, ocorreu em Vitoria, no Estado do Espirito Santo, nos
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dias 5, 6 e 7 de junho, o III Encontro Nacional de Articulagao de Movimentos Populates, continuidade dos encontros de Joao Monlevade e Taboao da Serra, que deram origem a Anampos. Apesar de ter sido denominado Encontro de Movimentos Populares, a sua composigao foi a mesma
dos encontros anteriores, com a participagao de militantes sindicais e
populares. Os temas basicos discutidos foram desemprego, greve geral,
Conclat, Central Unica dos Trabalhadores e a propria Anampos. Ouanto
a Conclat, avaliaram que seria representativa se houvesse amplas discussoes na base e antecedida de encontros regionais, nos quais os temas
pudessem ser aprofundados^''. Discutidos e aprovados ainda os pontos
centrals que a Anampos apresentaria na Conclat, com prioridade para a
politica economica do governo, a situagao dos trabalhadores do campo e
a organizagao sindicaP®. Consideraram que a formagao da Central Unica dos Trabalhadores deveria ser encaminhada a partir das bases, para
nascer forte, representativa e livre diante da estrutura sindical vigente^''.
Por isso, mesmo sendo necessidade imediata dos trabalhadores, a sua
criagao deveria ficar para um futuro proximo, considerando que precisaria ser amplamente discutida pelo conjunto dos trabalhadores da cidade
e do campo^°.
0 texto aprovado no final do encontro foi denominado Documento
de Vitoria. Este, ao lado dos documentos de Monlevade e Sao Bernardo,
eram os principios basicos da Anampos. Segundo os seus idealizadores,
todo militante sindical ou popular de acordo com seu conteudo poderia
participar da Articulagao, movimento de troca de experiencias e definigao
de pontos comuns de lutas, respeitando-se a autonomia dos movimentos
sindical e popular. 0 terceiro encontro da Anampos ja nao teve a participagao de militantes da Unidade Sindical. Os embates no movimento
sindical foram muitos, e as posigoes e campos estavam delineados. E
interessante notar que esse encontro foi convocado como Articulagdo de
Movimentos Populares, porem prevaleceram temas sindicais e a Conclat.

" Documento de Vitoria. Vitoria (ES). Juniio de 1981.
Idem.
Idem.
Idem.
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Na realidade, o encontro de Vitoria serviu para preparar a participagao e
organizar a intervengao dos militantes da Anampos e do Novo Sindicalismo na Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora.
Finalmente, depois de quase quatro anos do langamento da ideia, mais
de 5 mil trabalhadores, representando mais de mil entidades sindicais de
todo 0 Pais e de todos os ramos profissionais, se reuniram em conferencia
nacional, na Praia Grande"'. A plenaria de abertura aconteceu no dia 21
de agosto de 1981, na colonia de ferias do Sindicato dos Trabalhadores
nas Industrias Texteis de Sao Paulo, ainda em construgao. A infra-estrutura era bastante precaria: faltavam alojamentos, alimentagao, locals
adequados para reunioes plenarias. As condigoes poderiam ser melhores nao fosse o boicote declarado de algumas confederagoes e federagoes
de trabalhadores, que determinaram o fechamento de outras colonias de
ferias que receberiam os delegados, como ocorreu com as colonias dos
comerciarios e rodoviarios.
Apesar das adversidades, todas as correntes de pensamento politico
que intervinham no movimento sindical e lutavam contra o regime militar estiveram presentes. 0 Novo Sindicalismo estava representado pelos
metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema, Joao Monlevade,
bancarios de Sao Paulo e Porto Alegre, professores da rede publica de Sao
Paulo. Referencias no movimento sindical pela combatividade, atrairam
outras delegagoes, todas em oposigao a estrutura sindical vigente, na defesa da liberdade e autonomia sindical, da organizagao dos trabalhadores
pela base e da greve geral como principal instrumento de luta da classe
trabalhadora. Do outro lado estavam a Unidade Sindical, a Contag, as
federagoes oficiais e importantes sindicatos, como o Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo, que defendiam a unicidade sindical, a alianga com
setores da burguesia nacional e o nao enfrentamento direto com o regime,
pois temiam o seu endurecimento, apostando numa politica moderada,
ao lado de forgas oposicionistas democraticas. As demais correntes sindicais que participaram do processo, como os militantes do PC do B e do MR

" O quadro geral da Conclat cita a participagao de 5.036 delegados, representando 1.091 entidades sindicais. O documento encaminhando as resolugoes da conferencia ao presidente da Republica em exercicio, Aureliano Chaves,
cita a participagao de 5.247 delegados, representando 1.126 entidades sindicais.
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Predio em construgao da coldnia de ferias do Sindicato dos Texteis de Sao Paulo, onde se realizou a
Conclat 1981. Cedem-Unesp. Acervo: Obore. Foto; Laercio Miranda
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8, defendiam posigoes politicas proximas as da Unidade Sindical. Ja os
que tinham como referencia o Movimento de Oposigao Sindical Metalurgica de Sao Paulo, a Pastoral Operaria, a Comissao Pastoral da Terra e os
militantes ligados as organizagoes consideradas de extrema-esquerda se
aproximaram do Novo Sindicalismo. Eram basicamente dois blocos, com
duas concepgoes de movimento sindical, duas formas de analisar a realidade e conceber a organizagao e as lutas dos trabalhadores da cidade e do
campo. Entretanto, mesmo nesse contexto e conjuntura poHtica adversa,
OS trabalhadores se unificaram naquele que foi, ate entao, o maior evento
intersindical da historia do movimento operario e rural brasileiro.
A Conclat foi antecedida de Encontros Estaduais da Classe Trabalhadora (Enclats), encontros regionais nos Estados e assembleias sindicais,
processo que envolveu milhares de trabalhadores de centenas de categorias profissionais. Durante exatamente cinco meses, de 21 de margo a 21
de agosto de 1981, existiu uma intersindical linica no pais, a Comissao
Executiva Nacional da Conclat (CEN). Mesmo com divergencias, a CEN
conseguiu viabilizar a conferencia com delegagoes de todas as regioes
brasileiras. Poucos imaginavam que a Conclat fosse alcangar tal magnitude. Eram esperados no maximo 4 mil delegados, participaram mais de 5
mil, provocando dificuldades de infra-estrutura de toda ordem, mas nada
que impedisse o seu sucesso.
Ate mesmo as teses para a conferencia, que poderiam ser usadas como
argumentos para eventuais divisoes, foram politicamente acordadas e
versaram sobre Direito do Trabalho, Sindicalismo, Previdencia Social, Politica Salarial e Economica, Politica Agraria e Problemas Nacionais. Enviadas a Comissao Executiva Nacional por dezenas de entidades sindicais
de todo 0 Pais, serviram de subsidios a elaboragao do documento-base
que orientou as discussoes das comissoes de trabalho durante a Conclat.
0 documento sofreu poucas alteragoes, pois os delegados reservaram a
maior parte do tempo para discutir o piano de lutas e a composigao da
comissao nacional que organizaria o congresso de fundagao da Central
Unica dos Trabalhadores.
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CAf'iTULO IV
Dois rumos no movimento sindical

Desde 0 comego da conferencia sabia-se que o principal problema a
ser enfrentado seria a eleigao de uma diregao unitaria para encaminhar as deliberagoes e organizar o congresso de fundagao da CUT. As
articulagoes nos bastidores nao alcangaram resultados, e as divergencias
levaram a formagao de dois grandes blocos, capitaneados pela Unldade
Sindical e pelo Novo Sindicalismo. A primeira tentativa de compor chapa
linica fracassou, fazendo com que duas chapas fossem apresentadas ao
plenario: a chapa Um, articulada pela Unidade Sindical, e a chapa Dois,
articulada pelo Novo Sindicalismo. A tensao aumentou quando os delegados foram chamados a se manifestar e o plenario ficou dividido. Para
evitar divisao, os trabalhos foram suspensos, em nova tentativa de se
buscar acordo. Depois de muitas discussoes foi apresentada chapa unica,
com 56 membros. Portanto, todas as correntes tiveram que ceder. 0 orgao
criado ao final da conferencia recebeu o nome de Comissao Nacional ProCUT, e tinha como objetivos coordenar a execugao das resolugoes aprovadas e organizar, em 1982, o congresso de fundagao da CUT.
Na primeira reuniao da Comissao Nacional Pro-CUT, em Brasilia, em
11 de setembro, foi eleita uma Comissao Executiva composta por 23
membros efetivos e seis suplentes. Na Comissao Nacional Pro-CUT e em
sua Comissao Executiva, os partidarios da Unidade Sindical e seus aliados tinham maioria.
Nas resolugoes aprovadas na Conclat constou que o movimento sindical promoveria, a 1° de outubro, o Dia Nacional deLuta pelo atendimento
das reivindicagoes. O manifesto distribuido aos trabalhadores e ao povo
brasileiro convocava todas as categorias a se manifestar contra o desemprego, a carestia, o pacote previdenciario, a favor da reforma agraria, direito a moradia, liberdade e autonomia sindical e liberdades democraticas. A Comissao Nacional Pro-CUT tentou audiencia com o presidente da
Republica para entregar as reivindicagoes dos trabalhadores, mas nao foi
recebida. No final daquele dia, atendendo ao chamado da Comissao Na57

clonal Pro-CUT e das intersindicais estaduais, ocorreram manifestagoes
em varias cidades, com passeatas, atos publicos e panfletagens. Pela
primeira vez, depois de muitos anos de repressao, o movimento sindical
brasileiro conseguiu organizar articuladamente manifestagoes e mobilizagoes em todo o Brasil.
Tudo parecia estar caminhando para a fundagao da CUT. No mes de
abril, o Boletim Pro-CUT, orgao oficial da Comissao Nacional, publicou
a convocagao do congresso para os dias 27, 28 e 29 de agosto de 1982,
lemas e os criterios de participagao das entidades sindicais, faltando
decidir apenas o local onde seria realizado. Entretanto, desde Janeiro,
circulava no movimento sindical carta do presidente do Sindicato dos
Eletricitarios de Sao Paulo, Antonio Rogerio Magri, questionando o congresso naquele ano. A Unidade Sindical, argumentando que a discussao
sobre o adiamento do congresso estava sendo feita nos sindicatos, introduziu o tema na reuniao da Comissao Executiva da Pro-CUT, no dia
10 de maio, no Rio de Janeiro. Os sindicalistas vinculados ao Novo Sindicalismo argumentaram que nas resolugoes da Conclat constava que a
Comissao Nacional Pro-CUT deveria organizar o congresso de fundagao
em 1982, e a criagao da Central aceleraria o processo de transformagoes
democraticas. Do outro lado, os sindicalistas da Unidade Sindical avaliavam que a campanha para as eleigoes municipals e estaduais, marcadas
para novembro, poderia interferir nos encaminhamentos do congresso, e
OS interesses dos trabalhadores ficariam em segundo piano. Ao final, a
maioria da Comissao Executiva da Pro-CUT aprovou consulta as intersindicais e discussao do tema nos encontros estaduais, sendo o resultado
encaminhado a Comissao ate o dia 5 de Julho, quando estaria reunida
em Brasilia. Nessa reuniao fez-se um balango da consulta e constatou-se
que a maioria dos encontros estaduais aprovou o congresso em 1982.
Os defensores do adiamento polemizaram sobre a representatividade da
consulta, argumentando que em apenas dez Estados houve encontros, e
nao estavam Estados importantes, como Sao Paulo, Rio Grande do Sul e
Minas Gerais. Os que defendiam o evento afirmavam que estavam vigorando as resolugoes da conferencia do ano anterior, que aprovou o congresso em 1982. Depois de muita discussao aprovou-se a manutengao
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da convoca^ao do congresso por 18 votos contra 14, e cinco abstengoes.
Tambem referendou-se a Comissao Organizadora, integrada pelos representantes da Comissao Nacional Pro-CUT de Sao Paulo, tendo em vista
que 0 congresso seria novamente na Praia Grande.
0 resultado da votagao mostrou que o movimento sindical estava novamente dividido. As analises conjunturais, as taticas poHticas tragadas
para intervengoes na sociedade e as concepgoes sindicais eram muito
distintas. Dificilmente o movimento sindical caminharia unificado.
Nos dias seguintes, os partidarios do adiamento do congresso passaram a elaborar nova tatica para reverter a situagao. A Contag aprovou no
seu Conselho de Representantes de Federagoes documento de avaliagao
do movimento sindical, e concluiu que o sindicalismo rural nao participaria do congresso em 1982. A Intersindical do Rio de Janeiro encaminhou
pedido a Comissao Nacional Pro-CUT para que a decisao sobre o congresso fosse revista. A partir disso, os integrantes da Comissao que nao concordaram com o congresso ainda naquele ano convocaram plenaria no
dia 17 de julho e decidiram pelo seu adiamento para 1983. Nova reuniao
plenaria foi marcada para os dias 11 e 12 de setembro de 1982, quando
seriam definidas a nova data, local do congresso e a reorganizagao da
Comissao Nacional Pro-CUT. Da reuniao participariam os membros da
Comissao, tres representantes de cada intersindical estadual, alem de ser
convidado um representante de cada confederagao oficial. O Novo Sindicalismo reagiu a manobra e a resposta as deliberagoes vieram do Enclat
do Rio Grande do Sul, que decidiu manter as resolugoes da conferencia
da Praia Grande e convidar a propria Comissao Nacional Pro-CUT e as
intersindicais estaduais para rediscutirem o adiamento do congresso.
A posigao do Enclat do Rio Grande do Sul foi acompanhada pelo Enclat de Goias. No dia 27 de julho, a Comissao Estadual Intersindical do
Rio Grande do Sul e a Comissao Estadual Pro-CUT de Goias assinaram
nota convocando reuniao nacional para os dias 28 e 29 de agosto, em
Sao Paulo. Nesses dias deveria estar ocorrendo o congresso de fundagao
da CUT. Os criterios de participagao na reuniao eram amplos: todos os
membros da Comissao Nacional Pro-CUT, dez representantes por intersindical e a Contag. Naquela semana estava sendo preparado o Enclat
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de Sao Paulo, que ocorreria nos dias 30 e 31 de julho e 1° de agosto. A
discussao sobre o adiamento do congresso ocupou boa parte do encontro.
Ouando os participantes foram chamados a votar, 367 delegados se posicionaram contra o adiamento e 365 delegados favoravelmente. Resultado
muito festejado pelo Novo Sindicalismo, mas que dava mostra do grau
de divisao do sindicalismo paulista. 0 encontro deliberou ainda que a
diregao estadual eleita, composta de 25 dirigentes sindicais, adotaria o
nome de Comissao Pro-CUT do Estado de Sao Paulo. As deliberagoes do
encontro de Sao Paulo foram importantes por causa da forte presenga do
Novo Sindicalismo no Estado e do peso do movimento sindical paulista
diante dos demais Estados brasileiros.
Estavam, portanto, convocadas duas reunioes plenarias de ambito nacional. Uma, no final de agosto, quando, segundo os dirigentes que a convocaram, vinculados ao Novo Sindicalismo, estariam vencidos os mandatos dos membros da Comissao Nacional Pro-CUT eleitos na conferencia
de 1981. A outra, ligada a Unidade Sindical, aconteceria em meados de
setembro, e propunha discutir a reorganizagao da Comissao Nacional ProCUT. Os primeiros nao aceitavam a prorrogagao dos mandatos dos membros da Comissao Nacional Pro-CUT, argumentando que era descumprir as
deliberagoes da conferencia da Praia Grande. A Unidade Sindical e aliados
avaliavam que era legftimo discutir a reorganizagao da Comissao, tendo
em vista o adiamento do congresso.
As divergencias deixavam claro que naquele momento nao se tratava
apenas da questao do adiamento do congresso, pois, com a divisao, dificilmente seria organizado ainda naquele ano. Ocorria mais um embate entre
correntes do movimento sindical brasileiro. Em todo o periodo de existencia da Comissao Nacional Pro-CUT as correntes sindicais se mantiveram
organizadas e formavam os militantes para enfrentar esses embates. Um
exemplo foi o seminario organizado pela Anampos, no dia 14 de agosto de
1982, bem no auge da crise, para discutir, entre outros pontos, unicidade
e pluralismo sindical. A unicidade sindical era defendida pela Unidade
Sindical, PCB, PC do B, MR 8 e dirigentes de confederagoes e federagoes
oficiais, enquanto o pluralismo sindical estava no ideario do Novo Sindicalismo, da Anampos, do PT e de organizagoes de extrema-esquerda.
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A reuniao dos dias 28 e 29 de agosto, organizada pelo Novo Sindicalismo, recebeu o nome de Encontro Sindical Nacional Pro-Conclat 82. A
smtese das resolugoes do encontro esta em livro langado pela CUT, em
1984, e e assim descrito:
Realizou-se, no Sindicato dos Marceneiros de Sao Paulo, uma reuniao
nacional de intersindicais. Estiveram oficialmente presentes a maior
parte das intersindicais eleitas em Enclats em 82, 16 membros da Comissao Nacional Pro-CUT e varios observadores totalizando 88 participantes de 15 Estados. Os delegados presentes nesta reuniao, que teve
carater deliberative para as intersindicais oficialmente representadas,
resolveram participar da reuniao de 11 e 12 de setembro, em Brasilia,
ampliando, no entanto, de tres para ate dez a participagao de cada
intersindical estadual e nao admitindo o direito de voto para as confederagoes que nao foram eleitas na Conclat ou nos Enclats. Os delegados
presentes resolveram ainda nao votar data para a realizagao do Conclat
transferindo esta decisao para a reuniao de 11 e 12 em Brasilia"."^
O encontro reconheceu que estavam extintos os mandates dos dirigentes da Comissao Nacional Pro-CUT, que os novos membros deveriam
ser escolhidos em plenarias das Intersindicais eleitas nos proximos dois
meses, devendo ser respeitada a proporcionalidade, e que a posse da
nova Comissao Nacional seria no dia 17 de outubro de 1982.
Percebe-se que o Novo Sindicalismo e seus aliados, visando mais uma
vez a unificagao do movimento sindical, estavam abertos a negociagoes
com as correntes que adiaram o congresso: eles se dispunham a ir a
reuniao nos dias 11 e 12 de setembro, em Brasilia, ainda que questionassem os criterios de participagao, e decidem que a data do congresso
seria definida naquela reuniao. Tambem reconhecem a continuidade da
Comissao, mas nao os mandatos dos seus membros, abrindo, portanto,
a possibilidade de sua reorganizagao e recomposigao. Por fim, ao propor
que a posse da nova Comissao Nacional Pro-CUT fosse em meados de
outubro, reconhecem, implicitamente, que o congresso nao teria mais
condigoes de acontecer naquele ano.
I Conclat: Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. Sao Paulo: Central Unica dos Trabalhadores, 1984.
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As articulagoes tambem estavam ocorrendo entre os setores que adiaram o congresso, visando a reuniao dos dias 11 e 12 de setembro. Como
fez anteriormente, o presidente do Sindicato dos Eletricitarios de Sao
Paulo, Antonio Rogerio Magri, enviou carta as entidades sindicais com
propostas para aquela reuniao. Propunha o congresso em abril de 1983,
que a comissao organizadora fosse formada por entidades sindicais fortes e que no regimento interno constasse que cada sindicato teria direito
a um voto. Essas propostas nao tiveram o respaldo dos partidarios da
Unidade Sindical ou de outras correntes, pois significaria racha definitivo no movimento sindical brasileiro. Os dirigentes do Sindicato dos
Eletricitarios de Sao Paulo eram reconhecidos por posigoes em defesa da
estrutura sindical oficial, e o seu presidente, para muitos militantes do
Novo Sindicalismo, era um pelego a servigo do regime.
Era previsivel que a reuniao dos dias 11 e 12 de setembro ocorresse
em clima de disputa acirrada. A Unidade Sindical e seus aliados tinham
quase dois tergos dos membros da Comissao Nacional Pro-CUT e impuseram posigoes desde o inicio. Mantiveram os criterios de participagao de
tres representantes por intersindical estadual e mais um representante
por confederagao oficial, nao permitindo a participagao de cerca de 30
sindicalistas de importantes delegagoes. Nas resolugoes aprovadas constaram, entre outros itens, a prorrogagao dos mandates dos membros da
Comissao, a possibilidade dos dirigentes das confederagoes oficiais integrarem a Comissao Nacional Pro-CUT sem serem eleitos, nova composigao numerica da mesma, com os representantes estaduais sendo eleitos
em Enclats ou plenarias intersindicais, e a indicagao que o congresso da
classe trabalhadora acontecesse em agosto de 1983.
Uma reuniao foi marcada, juntamente com a posse dos novos membros da Comissao Nacional Pro-CUT, para os dias 27 e 28 de novembro,
em Brasilia. 0 principal ponto na pauta de discussao seria a organizagao
do Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. O documento aprovado
nao registra avaliagao alguma sobre a crise do movimento sindical, assim como nao apresenta analise da conjuntura. A maioria da Comissao
Nacional Pro-CUT agiu como se tivesse hegemonia no movimento sindical brasileiro, mas a situagao nao era bem essa.
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Os delegados impedidos de participar da reuniao e os membros da
Comissao que consideravam seus mandates extintos se retiraram, e na
mesma data langaram o documento intitulado Aos companheiros da cidadeedo campo, assinado pelas Comissoes Pro-CUT de Sao Paulo, Goias,
Para, Intersindical do Parana, membros da ex-Comissao Nacional ProCUT e delegados de varios Estados. 0 documento tambem dialoga com
OS trabalhadores do campo em decorrencia da representatividade do movimento sindical rural e por causa da posigao da Contag, contraria ao
Conclat em 1982. Na conferencia em Praia Grande, cerca de 1/3 das 1.091
entidades presentes eram federagoes e sindicatos rurais, que levaram
aproximadamente mil delegados. No documento, analisam os problemas
enfrentados pelos trabalhadores urbanos frente as atitudes do governo e
dos empresarios, apoiam decisivamente os trabalhadores rurais na luta
por um pedago de terra, defendem a unidade do movimento sindical, mas
criticam a estrutura sindical oficial e a inclusao na Comissao Nacional
Pro-CUT de dirigentes de confederagoes que nao precisam ser eleitos em
assembleias; avaliam a organizagao e as conquistas dos movimentos
sociais, e criticam duramente "as forgas que compactuam com os projetos dos patroes e do governo utilizando o argumento de que agora nao
e hora de radicalizar"^^ Na apresentagao das propostas concluiram que
era preciso dar passos concretos para a construgao da CUT, e que a unidade se daria a partir das lutas e no respeito a pratica democratica. Por
fim, marcaram reuniao nacional nos dias 4 e 5 de dezembro de 1982, em
Sao Paulo, para avaliar a situagao do movimento sindical, discutir piano
de lutas, encaminhar o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora e a
construgao da CUT.
Novamente duas reunioes nacionais estavam marcadas, duas concepgoes sindicais e politicas, duas formas de analisar e encaminhar as lutas
e a organizagao sindical. Um lado reconhece o mandato dos dirigentes
da Comissao Nacional Pro-CUT; e o outro, que os membros perderam a
legitimidade, pois os mandatos estavam vencidos. Entretanto, apesar da
radicalizagao, ainda estavam abertas as possibilidades de nova recompo■" Documento "AOS companheiros da cidade e do campo". Brasilia, Agosto de 1982.
64

sigao e busca de unidade do movimento sindical. Isso foi possivel porque
a Anampos, reunida nos dias 16 e 17 de outubro de 1982, decidiu participar da reuniao convocada pelo setor majoritario da Comissao Nacional
Pro-CUT para o final de novembro. A partir dessa deliberagao, os militantes do Novo Sindicalismo apresentaram a proposta nos Enclats, e a
maioria deliberou que participaria da reuniao convocada para os dias 27
e 28 de novembro como forma de exigir um linico Congresso Nacional da
Classe Trabalhadora.
A reuniao da Anampos de 16 e 17 de outubro teve a participagao
de dirigentes de varies Estados, representando o sindicalismo urbano
e rural, que avaliaram o movimento sindical. As criticas negativas as
posigoes adotadas pela Unidade Sindical eram a tonica comum entre os
participantes, e alguns questionavam se era realmente possivel construir a unidade e compor com aquele setor e seus aliados. A maioria, no
entanto, ainda defendia a unidade de todas as correntes para que fosse
construida uma central sindical que representasse todos os trabalhadores brasileiros. Alem de deliberar por participar da reuniao de novembro,
a Anampos decidiu apoiar a proposta indicativa, adotada na reuniao da
maioria da Comissao Nacional Pro-CUT, de realizar o Conclat em agosto
de 1983. Os participantes tambem discutiram os temas, local, regimento
interno, criterios de participagao e infra-estrutura do congresso.
A comparagao entre os pontos aprovados nessa reuniao e as deliberagoes da reuniao unificada de 27 e 28 de novembro sugere que, mais
uma vez, as posigoes da Anampos preponderaram sobre as demais, pois
tudo 0 que havia sido decidido foi aprovado. Outras reunioes do setor
combativo aconteceram no dia 20 de outubro, no Rio de Janeiro, e em 5
de novembro, em Campinas, durante a posse da diretoria do Sindicato
dos Petroleiros. Alguns dirigentes questionavam o excesso de reunioes,
que implicavam enormes custos e grandes deslocamentos. Entretanto, as
reunioes da Anampos de outubro e novembro de 1982 foram decisivas no
processo de construgao da Central Unica dos Trabalhadores.
A reuniao dos dias 27 e 28 de novembro comegou com o Novo Sindicalismo aceitando criticamente as deliberagoes da reuniao da maioria da
Comissao Nacional Pro-CUT, de setembro. Ainda assim, durante todo o
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dia 27 foi discutido quase exclusivamente o problema das representagoes
estaduais, principalmente o caso de Sao Paulo, que se apresentou com
duas delegagoes. A Comissao Sindical Pro-CUT de Sao Paulo criticava o
adiamento do congresso, mas buscava combater a divisao do movimento
sindical, e por isto convocou o Enclat paulista para os dias 19, 20 e 21 de
novembro, dentro dos prazos estabelecidos pela maioria da Comissao Nacional Pro-CUT. No dia da abertura do encontro, federagoes e sindicatos
que apoiavam a maioria da Pro-CUT Nacional se reuniram no Sindicato
dos Metalurgicos de Sao Paulo e decidiram enviar uma delegagao ao Enclat, apresentando a proposta do seu adiamento. Caso nao aceitassem, se
viriam obrigados a escolher entre eles os representantes do sindicalismo
paulista que iriam a reuniao em Brasilia. A Comissao Sindical Pro-CUT
de Sao Paulo nao aceitou o ultimato, realizou o Enclat, e os delegados
elegeram os oito representantes paulistas para irem a Brasilia e integrarem a Comissao Nacional Pro-CUT renovada. Somente depois desses
relatos e discussoes a Comissao deliberou no dia 27, a noite, credenciar
OS representantes eleitos no Enclat paulista por terem cumprido mais
rigidamente as deliberagoes da reuniao de setembro. A Unidade Sindical
teve de ceder e com isso foi adiada a divisao do movimento sindical.
Resolvido o impasse das representagoes estaduais, o dia 28 de novembro foi dedicado a discussao do Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. Aprovados o regimento interno, os criterios de participagao, a data
(26, 27 e 28 de agosto de 1983) e local (Sao Paulo). Nesse mesmo dia
foram empossados os representantes indicados em 16 Estados e no Distrito Federal para integrar a nova Comissao Nacional Pro-CUT, que teria 69
membros. Os demais Estados deixaram vagas em aberto para indicarem
posteriormente. Tambem foi eleita Comissao Executiva composta por 23
integrantes. Desde a primeira Comissao Nacional Pro-CUT funcionavam
tres secretarias - Administrativa, Finangas e Divulgagao - centralizadas
no Rio de Janeiro e, ate aquela reuniao, controladas pela Unidade Sindical. Com a recomposigao, os partidarios do Novo Sindicalismo passaram
a integra-las. Portanto, o movimento sindical conseguiu novamente se
unificar para realizar o congresso. Com esse acerto, nao houve a reuniao
convocada pelo Novo Sindicalismo para 4 e 5 de dezembro, em Sao Paulo.
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Entretanto, os apelos a unidade feitos aos dirigentes e militantes paulistas, e publicados no Boletim Pro-CUT, de dezembro de 1982, evidenciavam
que persistiam as divergencias sobre os rumos do sindicalismo brasileiro.
A primeira reuniao da Comissao Executiva para preparar o congresso
aconteceu no dia 8 de Janeiro de 1983. Deliberou-se que as entidades
sindicais deveriam enviar uma ficha de pre-inscrigao para a Secretaria
Administrativa, sediada no Sindicato dos Bancarios do Rio de Janeiro.
Tambem deveriam fazer o pagamento de uma taxa e enviar o comprovante a Secretaria de Finangas, sediada na Federagao dos Trabalhadores
da Agricultura do Rio de Janeiro. Os membros da Comissao Nacional ProCUT de Sao Paulo assumiram a responsabilidade pela infra-estrutura do
congresso. A Comissao Executiva aprovou ainda os criterios para apresentagao de teses, calendario de reunioes ate a vespera do congresso, e
que OS convites para as centrais sindicais internacionais poderiam ser
expedidos. Na reuniao da Comissao Nacional Pro-CUT nos dias 9 e 10 de
abril foi decidido criar tres subcomissoes, dedicadas exclusivamente a
organizagao do congresso, compostas por entidades sindicais paulistas:
Subcomissoes de Infra-estrutura, Finangas e Divulgagao. Os encaminhamentos mostravam que o congresso ocorreria na data estabelecida, e
que todas as correntes sindicais e politicas estavam comprometidas com
sua realizagao. Entretanto, na reuniao da Comissao Nacional Pro-CUT do
mes de junho, a Unidade Sindical trouxe a tona o questionamento do regimento interno e, entre outras alteragoes, propunha incluir na organizagao do congresso os dirigentes Joaquinzao, dos metalurgicos, Magri, dos
eletricitarios, e representantes das confederagoes e federagoes oficiais,
pois avaliavam que sem estes setores dificilmente o congresso aconteceria. 0 argumento foi duramente criticado pelo Novo Sindicalismo e visto
como mais uma manobra da Unidade Sindical para conseguir a maioria
do congresso e evitar a criagao da Central Unica dos Trabalhadores.
Mesmo tendo havido a recomposigao no final da 1982, as divergencias entre as varias correntes sobre as concepgoes politicas e sindicais
nunca deixaram de existir. No final daquele ano ocorreram eleigoes para
governadores, deputados, prefeitos e vereadores, quando os partidarios
da Unidade Sindical, PCB, PC do B e o MR 8, majoritariamente, apoiaram
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0 Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB), partido politico
de oposigao moderada ao regime militar. Ja os partidarios do Novo Sindicalismo se aliaratn ao Partido dos Trabalhadores (PT), de tendencia mais
radical, que defendia a ampliagao das lutas e pedia o fim imediato da
ditadura militar e o aprofundamento da democracia. Muitos dirigentes
vinculados ao Novo Sindicalismo sairam candidatos, pelo Partido dos
Trabalhadores, a diferentes cargos. Caso de Lula, candidato a governador
de Sao Paulo. Nessas eleigoes, o PMDB conseguiu resultado expressive,
elegendo alguns governadores. 0 PT, por outro lado, conseguiu eleger
apenas alguns poucos deputados federals, deputados estaduais e vereadores, a maioria oriunda do movimento sindical.
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Cai'itulo V
CUT a caminho: as greves de julho de 1983

Terminadas as eleigoes, as discussoes no meio sindical se voltaram
sobre os rumos da economia brasileira, que vivia profunda crise. No
inicio de dezembro de 1982, a Comissao Nacional Pro-CUT, em nota oficial, conclamou os trabalhadores a se mobilizarem contra a subserviencia
do governo:
a imposigao exercida pelo Fundo Monetario Internacional (FMl) de controle da economia brasileira para a continuidade do nosso endividamento externo e de um modelo de desenvolvimento dependente, que
so beneficia os patroes, responsavel pela situagao de miseria em que
sobrevive a imensa maioria de nossa populasao."
A Comissao Nacional Pro-CUT repudiou as anunciadas medidas de alteragao na politica salarial, que provocaria arrocho salarial, recessao e
desemprego. Como instrumento de luta, propos a coleta de assinaturas
em um abaixo-assinado monstro em torno do qua! se daria inicio a mobilizagao dos traballiadores. 0 abaixo-assinado seria entregue a varias
autoridades, entre elas o general Joao Batista Figueiredo, presidente da
Republica. Como forma de mobilizagao, as entidades sindicais deveriam
promover panfletagens, assembleias e debates, e transformar o dia 14 de
Janeiro de 1983 em Dia Nacional de Luta Contra o Arrocho Salarial, quando deveriam ocorrer atos publicos e manifestagoes em todo o pais. Em
nenhum momento a nota oficial citou a possibilidade de os trabalhadores
realizarem greves e paralisagoes, talvez porque as divergencias entre as
correntes sobre o tema eram bem profundas. 0 Novo Sindicalismo tinha
como perspectiva para curto prazo a greve geral como instrumento de
luta contra a poHtica economica e pelo fim do regime militar. Ainda que
a greve geral fizesse parte da linha politica das demais correntes, estas
preferiam acumular forgas, como, por exemplo, esperar a posse dos novos
■" Nota oficial da Comissao Nacional Pr6-CUT, Dezembro de 1982. Fundo Comissao Nacional Pro-CUT.
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governos estaduais de oposigao e, segundo as mesmas, fortalecer as organizagoes sindicais.
No final de Janeiro de 1983, a polftica economica de arrocho salarial se
concretizou com a edigao do decreto-lei 2.012, que alterava os mecanismos de reajuste dos salarios. For causa disso, a Executiva da Comissao
Nacional Pro-CUT, na sua reuniao de fevereiro, reconheceu que surgiram
no meio sindical propostas de encaminhamento da greve geral, e que a
discussao deveria ser aprofundada, o que nao significava marcar data
ou usa-la como simples ameaga, mas sim colocar concretamente a possibilidade, que poderia se dar com o reforgo do piano de lutas, os abaixoassinados, os atos de 22 de margo, o 1° de Maio etc. Na reuniao plenaria
de margo a Comissao Nacional Pro-CUT preparou o dia 22, quando seria
entregue o abaixo-assinado em Brasilia. Tambem foram aprovadas as
bandeiras do 1° de Maio unificado, que incluiam as palavras de ordem:
pela construgao da Central Unica dos Trabalhadores e organizagao da
greve geral.
Comparando-se as bandeiras as resolugoes aprovadas na reuniao de
abril, percebe-se que a greve geral, nao apareceu como eixo central do 1°
de Maio. Sobre a greve geral o documento afirmava que o periodo de 15
de abril a 25 de junho seria de mobilizagao, luta, pressao dos trabalhadores e suas entidades sindicais para fortalecer a organizagao e criar as
condigoes para deflagra-la. Em outra reuniao da Comissao Nacional ProCUT, em meados de junho, depois de novo decreto-lei do governo, o 2.024,
que tambem arrochava os salarios, foi aprovado que os trabalhadores
deveriam discutir a preparagao da greve geral no dia 25 de junho, quando
estavam marcadas diversas manifestagoes.
Ao que tudo indica, as manifestadas intengoes da Comissao Nacional Pro-CUT de iniciar a preparagao da greve geral visava apenas manter
a unidade entre as diversas correntes, ou seja, aceitava tratar do tema,
como desejava o Novo Sindicalismo, e ao mesmo tempo postergava a marcagao de uma data, como queria a Unidade Sindical. Enquanto isso, algumas categorias discutiam efetivamente o tema, como os petroleiros, que
aprovaram a greve geral no seu Congresso Nacional de margo. Avaliaram
que era a forma de reagir contra a polftica economica do governo. Em
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junho, 0 Congresso dos Metalurgicos do Estado de Sao Paulo, em Santos,
tambem aprovou a greve geral da categoria caso o governo alterasse a
legislagao e concretizasse sua politica de arrocho salarial. Em seguida,
no inicio de julho, os metalurgicos de Sao Bernardo do Campo e Diadema
referendaram a proposta de greve geral no IV Congresso da categoria. A
classe trabalhadora reagia a profunda crise economica que elevou o custo
de vida a patamares altissimos. 0 governo, mais uma vez, buscava freala atendendo as recomendagoes do Fundo Monetario Internacional (FMI),
jogando o onus da crise nos ombros dos trabalhadores.
Quando o governo federal editou outro decreto-lei, chamado Pacote
das Estatais, cortando investimentos, salaries e beneficios, restringindo
empregos, ameagando demitir e aumentando a rotatividade, os petroleiros de Paulmia, em Sao Paulo, e de Mataripe, na Bahia, cumpriram a
decisao do seu congresso e decretaram greve. O governo tambem havia
langado outras medidas bastante impopulares, como o chamado pacote
do BNH (Banco Nacional de Habitagao), que reajustava a prestagao da
casa propria, e o expurgo do Indice Nacional de Prego ao Consumidor
(INPC), que arrochava ainda mais os salarios. A greve dos petroleiros teve
inicio no dia 6 de julho e foi seguida pelos metalurgicos de Sao Bernardo
do Campo e Diadema, que tinham terminado o seu IV Congresso um dia
antes, na cidade de Piracicaba, proxima a Paulmia. No retorno, pararam
na refinaria na qual os petroleiros se concentravam, prestaram solidariedade e safram dali para promover a chamada greve arrastao na regiao do
ABC, paralisando mais de 100 mil trabalhadores. A reagao do governo foi
imediata, com mobilizagao do Exercito, polfcias estaduais e intervengoes
nos sindicatos dos petroleiros de Paulmia e Mataripe e nos metalurgicos
de Sao Bernardo do Campo e Diadema. Dos dias 6 a 10 de julho, os trabalhadores tiveram contato efetivo com o cassetete democrdtico, manejado
pela polfcia estadual de Sao Paulo, governado por Franco Montoro, eleito
pela oposigao e apoiado por setores da Unidade Sindical. Esse mesmo
governo havia acenado que apoiaria o Conclat na capital paulista, com
infra-estrutura para as plenarias, alojamento e transportes. Mas, cedendo
a pressoes, o apoio nao se efetivou.
As avaliagoes do estopim de greve geral iniciada em 6 de julho de
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1983 variam de acordo com as convicgoes sindicais e politicas dos militantes. Alguns consideraram que a greve pegou as demais categorias
profissionais de surpresa, e muitas nao estavam preparadas para acompanhar o movimento. Alem disso, a repressao policial e as intervengoes
nos sindicatos dos petroleiros e metalurgicos inibiram outras categorias
de aderir a greve. Outros ainda avaliaram que a nao extensao para uma
greve geral de fato deveu-se as manobras de setores da Unidade Sindical
para desmobilizar o movimento, principalmente o PCB, que, a partir do
Secretariado da Comissao Nacional Pro-CUT convocou para o dia 9 de
julho reuniao nacional de entidades sindicais, envolvendo confederagoes
e federagoes oficiais, associagoes nacionais de funcionarios de estatais
e sindicatos que estavam fora da Pro-CUT, a fim de dar outros rumos a
luta em curso. Outra avaliagao desse momento concluiu que os setores
combativos apostavam intensamente na unidade do movimento sindical
e por isso ficavam refens da politica da Unidade Sindical e dos chamados
setores reformistas.
No dia 9 de julho, na parte da manha, os sindicatos combativos, cujas
categorias tinham entrado em greve, se reuniram no Sindicato dos Bancarios de Sao Paulo e avaliaram que a continuidade nao era mais possivel.
Decidiram que participariam, a tarde, da reuniao no Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo com intuito de safrem dali com a data da greve
geral marcada. Da reuniao participaram dirigentes da Comissao Nacional
Pro-CUT, representagoes dos trabalhadores em empresas estatais, federagoes e sindicatos, em um total de 138 entidades, que decidiram marcar a
greve geral para o dia 21 de julho de 1983. Para dirigir o movimento formou-se uma Comissao de Greve composta por 20 sindicalistas, sendo dez
deles membros da Comissao Nacional Pro-CUT, divididos entre Unidade
Sindical e Novo Sindicalismo. Os outros dez membros eram dirigentes de
federagoes e sindicatos. Entre eles estavam Joaquinzao, dos metaliirgicos
de Sao Paulo, e Magri, dos eletricitarios de Sao Paulo. Havia algum tempo
a Unidade Sindical insistia em engrossar a Comissao Nacional Pro-CUT
com esses dirigentes, procurando controlar o movimento dos trabalhadores, submetendo-o a estrutura sindical oficial, obtendo, assim, a sua
hegemonia. Entretanto, como nao obtiveram sucesso, tragaram a politica
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Comissao National Prd-Central Unica de Trabalhadores e DIVERSOS SMDICATOS
CONVOCAM

GREVE GERAL

DM 21, POR 24 HORAS
Com essa greve, nos trabalhadores vamos deixar claro para o Governo e para OS patroes, que nao vamos mais aceitar pacotes e outras medidas que so servem para aumentar mais a explora(^o.
Chega de pacotes. Ninguem agiienta mais.
Nao vamos pagar a crise economica, cujos responsaveis sao unicamente o
Governo e as empresas subordinadas ao FM1.
Nos vamos exigir:
• Fim das intervengoes e devolugao dos sindicatos de Campinas, Bahia e
Sao Bernardo
• Fora o pacote das estatais - Decreto lei 2036
• Fim do roubo no INPC -contra osdecretosdoarrocho-2012, 2024e
2045.
• Revogagao do Pacote do BN H
• Congelamentos dos pregos de I ? necessidade
• Criagaodeempregos, salariodesemprego
• Estabilidade
• Redugao da Jornada de trabalho, sem redu(;:ao dos salaries
• Reforma agraria
, • Fora o FM 1
Folheto de convocagao da Greve Geral de 21 de julho de 1983
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de criar a Comissao de Greve com o objetivo de esvaziar a Comissao Nacional Pro-CUT. A tatica teria sido concebida pelo PCB, e estava coerente
com sua politica de nao se contrapor frontalmente ao regime militar e nao
desgastar os governos oposicionistas nos Estados, assumidos em margo. Apostavam no acumulo de forgas, no chamado avango democratico,
e ate mesmo no fracasso da criagao da CUT naquele momento. Com essa
Comissao de Greve evitavam o chamamento aberto de uma greve geral,
palavra de ordem que tinha ganhado corpo dentro da Comissao Nacional
Pro-CUT, e conseguiam transformar o 21 de julho em Dia Nacional de
Greve com Manifestagdes, ainda que nao fosse a sua poHtica. Mas alguma
mobilizagao teria que ser aprovada contra as politicas governamentais,
pois a greve do inicio de julho havia demonstrado a vontade de luta dos
trabalhadores pela manutengao dos seus direitos.
Portanto, o dia 21 de julho comegou a ser organizado de diferentes
formas pelas entidades sindicais e organizagoes politicas e populares.
Enquanto a Comissao Pro-CUT do Estado de Sao Paulo convocava a greve geral com manifestagoes, o Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo
convocava um dia de paralisagao, insistindo que era apenas de 24 horas,
e todos deveriam permanecer em casa. Apesar das divergencias, setores
combativos reconheceram que o presidente dos Metalurgicos de Sao Paulo
convocou efetivamente a greve. Na verdade, Joaquinzao foi empurrado
para assumir a diregao do movimento pelos diretores do seu sindicato,
que eram do PCB e se posicionaram contrarios a posigao oficial do partido. O PCB defendia, no maximo, as manifestagoes de rua. E isso ocorreu
no Rio de Janeiro, onde a Unidade Sindical e seus sindicatos convocaram
OS trabalhadores e a populagao para uma grande passeata apoiada e incentivada pelo governador Leonel Brizola. As outras correntes e partidos,
como a Anampos, o PT, as organizagoes de extrema-esquerda e os militantes do PC do B, conhecidos como tribuneiros, denominagao originada do
jornal Tribuna da Luta Operaria, convocaram a greve em todos os Estados
e categorias profissionais nas quais tinham intervengao. O governo federal tambem se preparava para enfrentar o dia 21 de julho com a mobilizagao das forgas militares, reprimindo a convocagao, prendendo militantes
e dirigentes e invadindo sedes de sindicatos ainda antes da greve. Na ta74

refa contava com o efetivo policial dos Estados, inclusive os governados,
como dizia a Unidade Sindical, pelasforgas oposicionistas democrdticas,
mas que nao titubeavam em reprimir os movimentos sociais.
Mesmo com as divergencias, a greve geral de 21 de julho foi considerada importante movimento na historia da classe trabalhadora brasileira.
Segundo avaliagoes de membros da Pro-CUT, a partir de levantamentos
nos Estados, 2 milhoes de trabalhadores participaram diretamente da greve e manifestagoes, e outras 40 milhoes de pessoas tiveram as atividades
afetadas, principalmente por paralisagoes nos meios de transportes. No
Estado de Sao Paulo se registrou o maior mdice de adesao, com destaque
para a regiao do ABC, a capital paulista e algumas importantes cidades
do interior. Em Sao Paulo, o cassetete democrdtico, da poHcia controlada
pelo oposicionista Franco Montoro, tambem trabalhou bastante, impedindo manifestagoes, espancando e prendendo trabalhadores^®. 0 governo federal, por sua vez, interveio nos Sindicatos dos Metroviarios e Bancarios
de Sao Paulo. Em Santos, onde a Unidade Sindical presidia o Sindicato
dos Metalurgicos com Arnaldo Gongalves, membro do PCB e da Comissao
de Greve, nao houve greve e tampouco manifestagoes. Em outros Estados
aconteceram greves e manifestagoes no Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Bahia, Espi'rito Santo e Goias. No Rio de Janeiro, Ceara, Minas Gerais,
Para, Paraiba e no Distrito Federal ocorreram apenas manifestagoes. Nos
demais Estados, as manifestagoes foram pontuais e localizadas, em decorrencia da repressao policial e fragilidade organizativa do movimento sindical. Onde o Novo Sindicalismo tinha maior influencia ocorreram
greves e manifestagoes, e nos Estados com maioria da Unidade Sindical
aconteceram no maximo manifestagoes. Em alguns nem estas ocorreram,
pois nao faziam parte da politica tragada pelo PCB.

"Quanto a questao da repressao, nos acreditamos que a metade estava em S. Bernardo e Diadema, porque la a
repressao foi violenta mesmo, A linica vantagem e que o cassetete la e democratico, hoje nos apanhamos com
OS cassetetes do Montoro houve confrontos diretos com a poh'cia durante todo o dia. 0 que aconteceu e que
depois das 5 horas, 6 horas, a policia armou um esquema de vir em arrastao, eles aprenderam com nos, a nossa
greve
na base do arrastao, eles vieram tambem na base do arrastao, prendendo todo mundo que estava na
frente, era crianga .... inclusive as 8 horas da noite tinham 40 criangas presas, de menor, menor de 16, 14 anos
estavam presos, porque a poh'cia ia no arrastao, Jogando todo mundo no camburao e levando para a delegacia".
Depoimento de dirigente sindical de Sao Bernardo do Campo. Dossie Greve Geral de 21 de Julho de 1983, Fundo
Comissao Nacional Pro-CUT.
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Cafitulo VI
Nasce a CUT

As greves de julho foram acontecimentos decisivos para os rumos do
Conclat. A Comissao Nacional Pro-CUT discutiu a possibilidade de
greve geral durante todo o primeiro semestre de 1983, e no momento da
definigao ficou esvaziada e submetida a Comissao de Greve, que tinha o
presidente dos Metalurgicos de Sao Paulo como urn dos seus principais
dirigentes. Com o apoio da Unidade Sindical, Joaquinzao convocou e dirigiu a reuniao de avaliagao da greve geral de 21 de julho, logo apos o seu
termino. Na reuniao, os sindicalistas que tiveram papel relevante para o
sucesso da greve acabaram em segundo piano, e o destaque maior acabou sendo dado ao dirigente metalurgico. Isso foi visto com desconfianga
pelos militantes mais combativos. Avaliavam que as posigoes da Unidade
Sindical sobre a greve geral e a criagao da CUT eram dubias, concluindo que nao seria estranho se surgisse novamente a discussao sobre o
adiamento do congresso. Tambem havia insinuagoes que organismos do
governo tinham interesses em transformar Joaquinzao no grande lider
nacional dos trabalhadores. Por esse motivo, militantes vinculados aos
setores mais combativos se preparavam para o Conclat em agosto, conforme ja estava decidido.
0 final de julho e o inicio de agosto de 1983 foram de intensas articulagoes, com muitas reunioes das varias correntes sindicais e politicas sobre 0 Conclat. Em um desses encontros, Abdias Jose dos Santos, dirigente
dos metalurgicos de Niteroi, aflrmou que "se houver um grupo abusado,
atrevido, que banque o Conclat, tera. Senao, babau...'"'®. O posicionamento
pelo congresso em agosto era consenso dentro do Novo Sindicalismo. Seus
membros decidiram viabiliza-lo de qualquer maneira. No inicio de agosto,
dirigentes da Comissao Pro-CUT do Estado de Sao Paulo e os membros da
Comissao Nacional Pro-CUT de Sao Paulo, vinculados a esse grupo, assu-

Transcrigao de fita com avaliagao da greve, Dossie Greve Geral de 21 de )ulho de 1983, Fundo Comissao Nacional
Pro-CUT.
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miram toda a organizagao do congresso. A Secretaria Administrativa foi
instalada no Sindicato dos Quimicos de Sao Paulo, para onde as entidades que participariam do congresso deveriam enviar as fichas de inscriQoes e outros documentos. Outras comissoes de trabalho foram criadas e
0 congresso comegou a ser organizado para acontecer em Sao Bernardo
do Campo, cujo governo municipal, administrado por Aron Galante, daria apoio e infra-estrutura ao evento. A nova Secretaria Administrativa,
coordenada por Gilmar Carneiro, dos bancarios de Sao Paulo, solicitou
ao Secretariado da Comissao Nacional Pro-CUT, que funcionava no Sindicato dos Bancarios do Rio de Janeiro, vinculado ao grupo da Unidade
Sindical, a transferencia de todos os documentos arquivados e relacionados a Comissao. Como era esperado, houve dificuldades em obter esses
documentos, sendo enviadas apenas fotocopias de partes das fichas de
pre-inscrigao e inscrigao^''.
Enquanto o Novo Sindicalismo e aliados viabilizavam o congresso, o
PCB e a Unidade Sindical mantinham a politica de esvaziamento da Comissao Nacional Pro-CUT. Em carta de 28 de julho, Ivan Pinheiro, assinando pelo Secretariado, comunicava, para 6 de agosto, em Sao Paulo, reuniao convocada pela Comissao Nacional Pro-CUT, convidando federagoes,
intersindicais, o Secretariado Nacional das Estatais e outras entidades
sindicais. Emblematicamente, a reuniao seria no Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo, e somente depois dela, no dia seguinte, 7 de agosto,
haveria, no mesmo local, a Plenaria da Comissao Nacional Pro-CUT, para
discutir o Conclat. Na plenaria, os membros de Sao Paulo que pertenciam
a Comissao Organizadora distribuiram o termo de apoio a infra-estrutura
para a realizagao do Conclat, assinado pelo prefeito de Sao Bernardo do
Campo. Tambem informaram que o congresso teria o apoio do Estado,
com a cessao de escolas para alojamento, transportes e ajuda financeira^®. Ainda assim, os setores que defendiam a vinculagao do movimento
" No Fundo Comissao Nacional Pro-CUT preservado no Centra de Documentagao e Memoria Sindical da CUT constam
fotocopias de documentos que estavam com o antigo Secretariado no Rio de Janeiro, Os documentos relatives 4
Secretaria de Finangas, que funcionava na Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro, nao foram encaminhados, e depois do congresso os dirlgentes do Novo Sindicalismo afirmavam que nao houve nenhuma
prestagao de contas.
" Mesmo tendo se comprometido publicamente em apoiar o congresso, o governo estadual de Sao Paulo nao liberou
a verba prometida, e somente na liltima hora autorizou o uso de algumas escolas estaduais como alojamentos.
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sindical a estrutura oficial, para conquistar a hegemonia do sindicalismo
brasileiro, conforme avaliava o Novo Sindicalismo, levantavam mais uma
vez 0 adiamento do Conclat.
No dia 11 de agosto de 1983, em nova reuniao da Comissao Nacional
Prd-CUT, se deu o desenlace previsto por muitos sindicalistas e analistas
mais atentos. A Unidade Sindical e seus aliados propunham o adiamento do Conclat, enquanto o Novo Sindicalismo e aliados garantiam-no de
qualquer maneira. Nos dias seguintes, dois documentos passam a circular
nos meios sindicais brasileiros. 0 primeiro afirmava que para possibilitar
a participagao do maior numero possivel de expressivos setores do movimento sindical, que encontravam dificuldades em atender a convocagao
feita para os dias 26, 27 e 28 de agosto, o Conclat deveria ser adiado por
um prazo em torno de 60 dias, e concluia propondo reuniao ampliada
do movimento sindical brasileiro nos dias 20 e 21 de agosto de 1983,
na sede da Contag, em Brasilia. Assinavam o documento dirigentes da
Unidade Sindical, Contag e sindicalistas vinculados ao PCB, PC do B e MR
8, OS mesmos que estiveram a frente do adiamento do congresso no ano
anterior. 0 segundo documento comunicava alguns encaminhamentos
concretos ja dados para o Conclat nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 1983.
Informava que aconteceria no Centro de Convengoes Vera Cruz, em Sao
Bernardo do Campo, e em seguida constava uma serie de consideragoes
sobre aspectos organizativos. 0 documento era assinado por dirigentes
do Novo Sindicalismo e da Anampos, sindicalistas vinculados ao PT e
as organizagoes de extrema-esquerda, os mesmos que estiveram contra
0 adiamento do congresso no ano anterior. Durante quase um ano, por
mais declaragoes de intengoes que os dirigentes sindicais fizessem pela
unidade do movimento sindical brasileiro, o que estava sendo adiado era
a sua divisao, pois as concepgoes sindicais e politicas entre os dois blocos
se mostravam inconciliaveis.
Nos dias posteriores, os que propuseram o adiamento do congresso
buscaram desmobilizar a presenga de representagoes de centrals sindicais
de outros paises, procurando evitar que a Central Unica dos Trabalhadores
obtivesse reconhecimento no cenario internacional, pois era evidente que
ela seria fundada. Do outro lado, o Novo Sindicalismo mantinha o congres79

so, reafirmava o convite e pedia a confirmagao de presenga das centrais internacionais. No dia 16 de agosto, em nova circular as entidades sindicais
brasileiras, a Comissao Organizadora conclamava todos os trabalhadores
delegados do campo e da cidade a participarem do Conclat. Enquanto em
todo 0 Brasil centenas de entidades sindicais elegiam delegados e se preparavam para ir ao Conclat, em Sao Bernardo do Campo, as confederagoes,
federagoes e sindicatos alinhados com a Unidade Sindical se reuniram no
dia 21 de agosto, em Brasilia, e deliberaram marcar o congresso para dias
4, 5 e 6 de novembro na Praia Grande, em Sao Paulo. Estava consolidada
a divisao do movimento sindical brasileiro.
A partir do dia 23 de agosto comegam a chegar a Sao Bernardo delegagoes de varias partes do Brasil para participar do Congresso Nacional da
Classe Trabalhadora, o Conclat. Como na conferencia anterior, em 1981,
na Praia Grande, eram esperados aproximadamente 4 mil delegados. Mas
quando os trabalhos foram abertos, na tarde do dia 26 de agosto, mais de
5 mil delegados estavam presentes, representando 12 milhoes de trabalhadores da cidade e do campo. Verdadeiro exito, segundo os organizadores,
pois a conferencia de Praia Grande tinha sido evento unificado do movimento sindical, enquanto o congresso de Sao Bernardo do Campo reunia
apenas parte do sindicalismo brasileiro. Outro dado e que na discussao do
adiamento do congresso, em 1982, durante o mandato da primeira diregao da Comissao Nacional Pro-CUT, dois tergos dos seus membros foram
favoraveis ao adiamento. A situagao havia se invertido, e na abertura do
Conclat, em Sao Bernardo do Campo, mais de dois tergos dos membros
da Comissao Nacional Pro-CUT estavam presentes, representando clara
mudanga na posigao politica de alguns dirigentes e derrota da Unidade
Sindical e aliados.
Os dois dias seguintes do congresso foram dedicados as Comissoes de
Trabalho e as Plenarias, quando os delegados discutiram o piano de lutas, 0 piano de agao e a Central Unica dos Trabalhadores. Finalmente,
depois de um periodo de intensas disputas, no dia 28 de agosto de 1983
OS delegados aclamaram a fundagao da Central Unica dos Trabalhadores
(CUT), aprovaram o estatuto e elegeram a Diregao Nacional Colegiada, coordenada pelo metaWrgico Jair Meneguelli, do sindicato de Sao Bernardo
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Mesa de abertura do Conclat quejundou a CUT em 1983. Acervo: Prefeitura Municipal de Sao Bernardo
do Campo, Secretaria de Educagao e Cultura, Servigo de Memoria e Acervo.
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Jair Meneguelli discursando no Conclat 1983. Acervo: Prefeicura Municipal de Sao Bernardo do
Campo, Secretaria de Educagdo e Cultura, Servigo de Memoria e Acervo.
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do Campo e Diadema'*®. A Unidade Sindical e seus aliados, por sua vez,
organizaram outro congresso, em novembro daquele ano, na Praia Grande,
quando criaram a Coordenagao Nacional da Classe Trabalhadora, a qual
deram o nome de Conclat®" Em 1984, a Central Unica dos Trabalhadores
realizou o seu primeiro congresso, mais uma vez em Sao Bernardo do Campo. Em 1986, a Coordenagao Nacional da Classe Trabalhadora promoveu
novo congresso e fundou a Central Geral dos Trabalhadores (COT). Muitas
entidades sindicais ficaram fora desse processo e ate tentaram buscar outros caminhos, mas sem a repercussao e a amplitude que alcangou a disputa entre o Novo Sindicalismo e a Unidade Sindical, e depois entre a CUT
e a CGT, pela hegemonia do movimento sindical brasileiro, durante toda a
decada de 1980.

0 relate do dia-a-dia do Congresso esta descrito no livro I Conclat, publicado pela CUT em 1984,
Ao longo desse periodo a sigla Conclat teve varios significados;
a) Conferencia Nacional da Classe Trabalhadora, ocorrida nos dlas 21, 22 e 23 de agosto de 1981, na Praia
Grande.
b) Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, ocorrido nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 1983, em Sao Bernardo do Campo.
c) Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, ocorrido nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 1983, na Praia Grande.
d) Coordenagao Nacional da Classe Trabalhadora, eleita no Congresso de novembro de 1983, na Praia Grande.
e) II Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, ocorrido nos dias 21, 22 e 23 de margo de 1986, na Praia
Grande.
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Conclama^ao para partldpagao na
Conferencia Nadonal da Classe Trabalhadora*

AOS trabalhadores brasileiros
Neste ano de 1981, a pressao de uma gravissima recessao economica,
voltada para manter os interesses das poderosas empresas multinacionais
e OS grupos monopolistas nacionais, provoca crescente sofrimento da classe trabalhadora brasileira.
Os trabalhadores tern sido historicamente marginalizados da vida politica brasileira. Vivem sufocados por baixos salarios, muitas vezes sem as
mmimas condigoes de trabalho.
Nao bastasse a continua perda no poder aquisitivo do salario, os trabalhadores brasileiros enfrentam agora o desemprego, a redugao da Jornada de trabalho com redugao de salario, rotatividade no emprego. E os
trabalhadores do campo continuam sem terra e sendo expulsos para as
cidades.
Fato importante nas lutas dos trabalhadores, hoje, e a disposigao para
enfrentar esta ofensiva do governo e dos patroes frente as conseqiiencias
dessa polftica recessiva.
Os trabalhadores da Volks de Sao Bernardo disseram nao a redugao da
Jornada de trabalho com redugao de salario, os Primeiros de Maio aconteceram expressivamente em todo o Brasil, centrados na luta contra o desemprego e pela estabilidade. Mais recentemente, a greve de mais de 3.000
trabalhadores da Fiat Diesel contra o desemprego e pela readmissao dos
trabalhadores naquela empresa, com estabilidade de um ano, reforga a
disposigao de defender seus interesses.
Justamente neste momento em que os trabalhadores provam seu espfrito de luta, as 183 entidades abaixo assinadas, reunidas em Sao Paulo no
dia 21 de margo de 1981, conclamam todos os trabalhadores brasileiros

* Mantivemos os nomes das entidades como aparecem no documento original.
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que vivem na cidade e no campo a participar da la Conclat, que se realizara nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 1981 no estado de Sao Paulo.
Realizando reunioes nas fabricas, fazendas, oficinas, em lojas e escritorios, preparando assim uma grande Conclat!
Pela estabilidade no emprego
Contra o desemprego e a redugao da Jornada de trabalho com redugao de
salarios
Contra a politica recessiva do governo e dos patroes
Pela unidade dos trabalhadores da cidade e do campo
Pela reforma agraria
Pela realizagao da la Conclat
Na luta por essas bandeiras, estaremos contribuindo para a democracia
no Brasil.
Sao Paulo, 21 de margo de 1981.

SINDICATOS
Alagoas
1. Jornalistas de Alagoas
2. Radialistas de Alagoas
3. Urbanas de Alagoas
Bahia
1. Eletricitarios da Bahia
2. Petroleiros da Bahia
3. Professores da Bahia
Ceara
1. Rurais de Morada Nova
2. Rurais de Basso
Distrito Federal
1. Bancarios de Brasilia
2. Jornalistas de Brasilia
3. Medicos de Brasilia
4. Professores de Brasilia
Espirito Santo
1. Bancarios do Espirito Santo
2. Construgao Civil de Vitoria
3. Jornalistas do Espirito Santo
4. Medicos do Espirito Santo

Goids
1. Jornalistas de Goias
2. Professores de Goias
3. Rurais de Bela Vista
4. Rurais de Itapuranga
5. Rurais de Nova Veneza
6. Rurais de Uruana
7. Turismo e Hospitalidade
Minas Gerais
1. Assistentes Socials de Minas Gerais
2. Construgao Civil de Belo Horizonte
3. Energia Eletrica de Belo Horizonte
4. Engenheiros de Minas Gerais
5. Jornalistas de Juiz de Fora
6. Mfidicos de Belo Horizonte
7. Metalurgicos de Acesita
8. Metalurgicos de Betim
9. Metalurgicos de Belo Horizonte
10. Metalurgicos de Sahara
11. Professores de Minas Gerais
12. Radialistas de Belo Horizonte
13. Rurais de Januaria
14. Rurais de Manga
15. Telecomunicagoes de Minas Gerais
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Parana
1. Construgao Civil de Curitiba
2. Economistas do Parana
3. Graflcos de Curitiba
4. Metalurgicos de Ponta Grossa
5. Metalurgicos do Parana
6. Petroleiros do Parana
7. Professores de Londrina
8. Senalba de Ponta Grossa

Sao Paulo
1. Aeroviarios de Sao Paulo
2. Arquitetos de Sao Paulo
3. Artefatos de Borracha de Sao Paulo
4. Artistas de Sao Paulo
5. Bancarios de Campinas
6. Bancarios de Santo Andre
7. Bancarios de Sao Paulo
8. Condutores de Veiculos de Sao Paulo
9. Desenhistas e Projetistas de Sao Paulo
10. Energia Eletrica de Sao Paulo
11. Energia Hidroeletrica de Campinas
12. Engenheiros de Sao Paulo
13. Fiagao e Tecelagem de Sao Paulo
14. Graficos de Sao Paulo
15. Hi'picos de Sao Paulo
16. Joalheiros de Sao Paulo
17. Jornalistas de Sao Paulo
18. Medicos de Sao Paulo
19. Metalurgicos de Guarulhos
20. MetaMrgicos de Santo Andre
21. Metaltirgicos de Santos
22. Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo
23. Metalurgicos de Sao Caetano
24. Metalurgicos de Sao Paulo
25. Metroviarios de Sao Paulo
26. Minerios e Combustiveis de Santo Andre
27. Operarios Portuarios de Santos
28. Padeiros de Sao Paulo
29. Petroleiros de Campinas e Paulmia
30. Petroleiros de Cubatao
31. Quimicos de Campinas
32. Quimicos de Guarulhos
33. Quimicos de Santo Andre
34. Quimicos de Sao Paulo
35. Quimicos de Suzano
36. Rurais de Batatais
37. Rurais de Cravinhos
38. Rurais de Populina
39. Rurais de Santa Barbara
40. Senalba de Sao Paulo
41. Telecomunicagoes de Sao Paulo
42. Trabalhadores de Pombal
43. Urbanas de Santos
44. Vidreiros de Sao Paulo

Para
1. Minerios do Para
Pernambuco
1. Contabilistas de Pernambuco
2. Rurais de Carpina, Lagoa e Itaenga
3. Rurais de Paudalho
4. Securitarios de Pernambuco
6, Urbanas de Pernambuco
Rio de Janeiro
1. Alfaiates do Rio de Janeiro
2. Artistas e Tecnicos do Rio de Janeiro
3. Bancarios de Niteroi
4. Bancarios do Rio de Janeiro
5. Calgados do Rio de Janeiro
6. Condutores de Vei'culos de Caxias e Mage
7. Engenheiros do Rio de Janeiro
8. Medicos de Niteroi
9. Medicos do Rio de Janeiro
10. Metalurgicos de Campos
11. Metalurgicos de Niteroi
12. Metaltirgicos de Sao Gongalo
13. Metalurgicos de Tres Rios
14. Metalurgicos do Rio de Janeiro
15. Petroleiros de Duque de Caxias
16. Petroqui'micos de Duque de Caxias
17. Professores do Rio de Janeiro
18. Psicologos do Rio de Janeiro
19. Qui'micos de Cabo Frio
20. Quimicos do Rio de Janeiro
21. Radialistas do Rio de Janeiro
22. Rodoviarios do Rio de Janeiro
23. Senalba do Rio de Janeiro
24. Sindicato Nacional dos Aeronautas
25. Vidreiros do Rio de Janeiro

FEDERAQOES

Rio Grande do Sul
1. Alimentagao de Caxias do Sul
2. Arquitetos do Rio Grande do Sul
3. Bancarios de Porto Alegre
4. Bebidas de Porto Alegre
5. Engenheiros do Rio Grande do Sul
6. Energia Eletrica do Rio Grande do Sul
7. Jornalistas de Porto Alegre
8. Metalurgicos de Caxias do Sul
9. Metalurgicos do Rio Grande do Sul
10. Trabalhadores Ind. Art. de Couro e Plasticos
do Rio Grande do Sul
11. Trabalhadores Ind. de Energia Eletrica do Rio
Grande do Sul
12. Vestuario de Porto Alegre

1. Federagao dos Empregados no Comercio de
Santa Catarina
2. Federagao dos Metaltirgicos de Santa Catarina
3. Federagao dos Metalurgicos do Rio de Janeiro
4. Federagao dos Profissionais em Enfermagem de Santa Catarina
5. Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Mato Grosso do Sul
6. Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro
7. Federagao dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais
8. Federagao Nacional dos Estivadores
9. Federagao Nacional dos Jornalistas
10. Federagao dos Trabalhadores na Agricultura de Sao Paulo
11.Federagao dos Trabalhadores nas Indiistrias do Estado do Espirito Santo
12. Federagao dos Trabalhadores nas Industrias do Estado do Parana

Santa Catarina
1. Comerciarios de Criciuma
2. Comerciarios de Itajai
3. Comerciarios de Joagaba
4. Economistas de Santa Catarina
5. Eletricitarios de Tubarao
6. Trabalhadores Oficinas Mecanicas de Joinville
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13. Federagao dos Trabalhadores nas Indiistrias Urbanas de Sao Paulo
14. Federagao dos Trabalhadores Quimicos e Farmaceuticos de Sao Paulo
ASSOCIAgOES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aposentados do Rio de Janeiro
Aposentados Metaliirgicos de Sao Paulo
Assistentes Socials de Sao Paulo
Assistentes Socials do Espi'rito Santo
Assistentes Socials do Rio de Janeiro
Cearense dos Psicologos
Centro dos Professores do Rio de Janeiro
Centro dos Professores de Goias
Conselho de Entidades de Aposentados de
Sao Paulo
10. Empregadas Domdstlcas do Rio de Janeiro
11. Empregados Autonomos do Comercio do Rio
Grande
12. Funcionarlos do Instituto de Pesqulsas Tecnologlcas de Sao Paulo
13. Professores da Pontificia Unlversidade Catolica de Sao Paulo
14. Professores da Unlversidade Catollca de
Golas
15. Professores do Estado do Ceara
16. Professores do Estado do Para
17. Professores Unlversltarlos de Maringa
18. Profissional dos Metaliirgicos de Indaial
- Santa Catarina
19. Profissional dos Nutrlcionlstas do Estado do
Rio de Janeiro
20. Servidores da Unlversidade de Campinas
21. Servidores da Unlversidade de Sao Paulo
22. Sociologos de Sao Paulo
23. Sociologos do Brasil
24. Sociologos do Distrlto Federal
25. Sociologos do Rio Grande do Sul
26. Unate
27. Uniao Naclonal dos Servidores Publicos do
Brasil
28. Uniao dos Trabalhadores em Enslno de Minas Gerais
29. Uniao dos Trabalhadores do Banco Central
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Comissao Executiva Nacional da Conferencia
Nadonal da Classe Trabalhadora
21 de margo a 21 de agosto de 1981

Alagoas
Carlos Pompe
Sindicato dos Radialistas de Alagoas
Bahia
Gongalo Santos de Melo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indiistrias de Destilagdo e Rejinafdo de Petrdleo da Bahia
Brasilia
Armando Rolemberg
Federafdo Nacional dos Jornalistas
Ceara
Joao Mendes Maia
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morada Nova

Rio Grande do Sul
Joao Paulo Marques
Sindicato dos Trabalhadores nas Indiistrias do Vestudrio de Porto Alegre
Lauro Hagemann
Sindicato dos Jornalistas de Porto Alegre
Olivio Dutra
Sindicato dos Bancdrios de Porto Alegre
Santa Catarina
Adelcino Pereira
Federagao dos Metalurgicos de Santa Catarina
Francisco Alano
Federagdo dos Trabalhadores no Comercio de Santa Catarina

Sao Paulo
Antonio Crispim da Cruz
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Cravinhos
Arnaldo Gongalves
Sindicato dos Metalurgicos de Santos
Goias
Edson Barbeiro Campos
Nelson de Assis Telles
Sindicato dos Bancdrios de Sao Paulo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista de Hugo Perez
Coids
Federagdo dos Trabalhadores nas Indiistrias Urbanas
do Estado de Sao Paulo
Minas Gerais
Joaquim dos Santos Andrade
Anisic Pereira Soares
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manga
Luiz Inacio da Silva (Lula)
Antonio Moreira de Carvalho Neto
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicagoes de e Diadema
Minas Gerais
Raimundo Rosa de Lima
Joao Soares da Silveira
Sindicato dos Trabalhadores em Panificagdo de Sao
Sindicato dos Metalurgicos de Belo Horizonte e Con- Paulo
tagem
Guilherme Tell F. Gomes
Subcomissoes Executivas
Sindicato dos Prqfessores de Minas Gerais
Subcomissao de Finangas
Para
Arnaldo Gongalves
Venize Rodrigues
Sindicato dos Metalurgicos de Santos
Associagdo dos Prqfessores do Para
Luiz Inacio da Silva (Lula)
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo
Pernambuco
e Diadema
Edvaldo Gomes de Souza
Sindicato dos Trabalhadores nas Indiistrias Urbanas no Subcomissao de Organizagao
Estado de Pernambuco
Joaquim dos Santos Andrade
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo
Rio de Janeiro
Raimundo Rosa de Lima
Eraldo Lirio de Azeredo
Sindicato dos Trabalhadores em Panificagdo de Sao
Federagdo dos Trabalhadores na Agricuitura do Estado Paulo
do Rio de Janeiro
Ivan Pinheiro
Subcomissao de Secretaria e Divulgagao
sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Edson Barbeiro Campos
Joao Carlos de Araujo Santos
Sindicato dos Bancdrios de Sao Paulo
Sindicato dos Petroquimicos de Duque de Caxias
Hugo Perez
Jorge Bittar
Federagdo dos Trabalhadores nas Indiistrias Urbanas
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
do Estado de Sao Paulo
Oswaldo Pimentel
sindicato dos Metalurgicos do Rio de Janeiro
Espirito Santo
Rogerio Medeiros
Sindicato dos Jornalistas do Espirito Santo
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Comissao Nacional Pro-CUT*
23 de agosto de 1981 a 28 de agosto de 1982

Acre
Manoel Paciflco da Costa
Associafdo dos Prqfessores do Acre

Mato Grosso
Edvaldo Jose da Silva
Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Mato Grosso

Ala^oas
Arlindo Vitalino da Silva
Mato Grosso do Sul
Federagdo dos Trabalhadores na Agiicultura no Estado Antonio Benjamin F. Costa
deAlagoas
Associafdo dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas
no Estado do Mato Grosso do Sul
Bahia
Pedro Ramalho
Aluisio Carneiro
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Mato Grosso do Sul
da Bahia
Gongalo Santos de Melo
Minas Gerais
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Destila- Andre Montalvao da Silva
(do e [^nagdo de Petrdleo da Bahia
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
Jose cfomes Novaes
de Minas Gerais
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitdria da Con- Guilherme Tell E Gomes
quista
Sindicato dos Prqfessores de Minas Gerais
Lazaro Bilac de Souza
Joao Paulo Pires de Vasconcelos
Sindicato dos Eletricitdrios da Bahia
Sindicato dos Metalurgicos de Joao Monlevade
Joao Soares da Suveira
Brasilia
Sindicato dos Metalurgicos de Belo Horizonte e ContaArmando Rolemberg
Federaqdo Nacional dos Jornalistas
Tilden Jose Santiago
Jose Francisco da Silva
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais
Corifederagdo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Para
Avelino Ganzer
Ceara
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarim
Joao Mendes Maia
Venize Rodrigues
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morada Nova
Associagdo dos Prqfessores do Pard
Raimundo Guerreiro
Sindicato dos Metalurgicos de Fortaleza
^araiba
Alvaro Diniz
Espirito S^nto
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
Antonio Angelo Moschen
da Paraiba
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina
Vitor Buaiz
Parana
Sindicato dos Medicos do Espirito Santo
Agustinho Bukowski
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
Goias
do Parand
Nelson de Assis Telles
Antonio R de Santana
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista de Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da ConstruCoids
gdo Civil de Curitiba
Maranhao
Jaco Alves de Souza
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pogdo de Pedras

Pernambuco
Edvaldo Gomes de Souza
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas no
Estado de Pernambuco

•A Comissao Nacional Pro-CUT funcionou como organismo unificado do movimento sindical brasileiro
em dois pen'odos distintos. 0 primeiro periodo foi de 23 de agosto de 1981 a 28 de agosto de 1982. A
partir desta ultima data os sindicaiistas vinculados ao Novo Sindicalismo consideraram seus mandates extintos. 0 segundo periodo foi de 28 de novembro de 1982 a 11 de agosto de 1983. Na primeira
data houve a recomposisao da Comissao Nacional Pro-CUT e na segunda data ocorreu a sua ultima
reuniao unificada. A partir de 11 agosto de 1983, os dois blocos em que estava dividido o sindicalismo
brasileiro seguiram rumos distintos.
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Jose Alves de Siqueira
Sindicato dos Metaliirgicos de Pernambuco
Jose Rodrigues da Silva
Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Pernambuco

Raimundo Rosa de Lima
Sindicato dos Trabalhadores em Paniflcagdo de Sao
Paulo
Roberto Toshio Horiguti
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Sao Paulo

Piauf
Osmar Antonio de Araujo
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Piaui

Sergipe
Manoel Julio de Santana
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Sergipe

Rio de Janeiro
Eraldo Lirio de Azeredo
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio de Janeiro
Ivan Plnlieiro
Sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Joao Carlos de Araujo Santos
sindicato dos Petroqulmicos de Duque de Caxias
Jorge Bittar
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
Oswaldo PimenteJ
Sindicato dos Metaliirgicos do Rio de Janeiro
Roberto Chabo
Sindicato dos Medicos do Rio de Janeiro

Comissao Executiva
Membros efetivos
Agustinho Bukowski
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Parand
Andre Montalvao da Silva
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Ge/ais
Antonio Angelo Moschen
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina
Armando Rolemberg
Federagdo Nacional dos Jornalistas
Arnaldo Gongalves
sindicato dos Metaliirgicos de Santos
Edvaldo Gomes de Souza
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas no
Estado de Pernambuco
Eraldo Lirio de Azeredo
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio de Janeiro
Francisco Alano
Federagdo dos Trabalhadores no Comercio de Santa Catarina
Guilherme Tell E Gomes
Sindicato dos Prqfessores de Minas Gerais
Hugo Perez
Federagdo dos Trabalhadores nas Indiistrias Urbanas
do Estado de Sao Paulo
Ivan Pinheiro
Sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Jaco Bittar
Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulinia
Joao Carlos de Araujo Santos
Sindicato dos Petroquimicos de Duque de Caxias
Joao Paulo Pires de Vasconcelos
Sindicato dos Metaliirgicos de Joao Monlevade
Jorge Bittar
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
Jose Francisco da Silva
Corifederagdo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Lauro Hagemann
sindicato dos Jornalistas de Porto Alegre
Lazaro Bilac de Souza
Sindicato dos Eletricitdrios da Bahia
Luiz Inacio da Silva (Lula)
Sindicato dos Metaliirgicos de Sao Bernardo do Campo
e Diadema
Olfvio Dutra
Sindicato dos Bancdrios de Porto Alegre
Orgenio Rott
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio Grande do Sul
Raimundo Guerreiro
Sindicato dos Metaliirgicos de Fortaleza

Rio Grande do Norte
Horacio Paiva Oliveira
Sindicato dos Bancdrios do Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Joao Paulo Marques
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias do Vestudrio de Porto Alegre
Lauro Hagemann
Sindicato dos Jornalistas de Porto Alegre
Oli'vio Dutra
Sindicato dos Bancdrios de Porto Alegre
Orgenio Rott
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio Grande do Sul
Ricardo Saldino e Souza
Sindicato dos Trabalhadores da Construgdo Civil de Porto Alegre
Walter Jose Irber
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela
Santa Catarina
Francisco Alano
Federagdo dos Trabalhadores no Comerdo de Santa Catarina
Norberto Kartmann
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Santa Catarina
Sao Paulo
Arnaldo Gongalves
Sindicato dos Metaliirgicos de Santos
Clara Levin Ant
Sindicato dos Ar^uitetos de Sao Paulo
Edson Barbeiro Campos
Sindicato dos Bancdrios de Sao Paulo
Hugo Perez
Federagdo dos Trabalhadores nas Industrias Vrbanas
do Estado de Sao Paulo
Jaco Bittar
Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulmia
Luiz Inacio da Silva (Lula)
Sindicato dos Metaliirgicos de Sao Bernardo do Campo
e Diadema
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Roberto Toshio Horiguti
Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Sao Paulo
Membros suplentes
Joao Paulo Marques
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias do Vestudrio de Porto Alegre
Joao Scares da Silveira
Sindicato dos Metaliirgicos de Belo Horizonte e Contagem
Jose Rodrigues da Silva
Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Pernambuco
Norberto Kartmann
Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Santa Catarina
Oswaldo Pimentel
Sindicato dos Metaliirgicos do Rio de Janeiro
Raimundo Rosa de Lima
Sindicato dos Trabalhadores em Paniflcagdo de Sao
Paulo
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Comissao Nadonal Pro-CUT*
28 de novembrcrde 1982 a 11 de agosto de 1983

Acre
Membros efetivos
Joao Santana da Costa Campos
Ozeias Mariano de Campos
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Construgdo Civil do Acre
Membros suplentes
Jose Saraiva Freitas
Valdomiro Andrade dos Santos

Jose Francisco da Silva
Cortfederagdo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Jose Neves Filho
Sindicato dos Comercidrios de Brasilia
Luis Pinguelli Rosa**
Associagdo Nacional dos Docentes do Ensino Superior
- Andes
Membros suplentes
Augusto Silveira
Sindicato dos Bancdrios de Brasilia
Jose Liberio Pimentel
Sindicato dos Comercidrios de Brasilia

Alagoas
Membros efetivos
Francisco de Souza Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atalaia
Sergio Barroso
Sindicato dos Medicos de Alagoas

Ceara
Membros efetivos
Joao Felismino de Souza
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Ceard
Maria Natividade Pinho B. Rocha
Sindicato dos Bancdrios do Ceard

Membros suplentes
Jose Cicero de Lima
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vigosa
Pedro Luiz da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas no
Estado de Alagoas

Membros suplentes
Eurico Francisco de Souza
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Ceard
Raimundo Guerreiro
Sindicato dos Metalurgicos de Fortaleza

Bahia
Membros efetivos
Aluisio Carneiro
Federafdo dos Trabalhadores da Agricultura no Estado
da Bahia
Marcos Vasconcelos
Sindicato dos Eletricitdrios da Bahia
Nilson Bahia
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Petroquimicas do Estado da Bahia
Osvaldo Laranjeira
Sindicato dos Bancdrios da Bahia

Espfrito Santo
Membros §fetivos
Antonio Angelo Moschen
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina
Waldemar Almeida Lirio
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias de Construgdo Civil de Vitdria
Membros suplentes
Elizardo Wasquez
Associagdo dos Docentes da Universidade Federal do
Espirito Santo
Valdomiro Broedel
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares

Membros suplentes
Franklin ofiveira Junior
Sindicato dos Musicos Proflssionais do Estado da
Bahia
Gongalo Santos de Melo
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Destila(do e Refinagdo de Petroleo da Bahia
Jose Ivan Pugliese
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Petroquimicas do Estado da Bahia

Goias
Membros efetivos
Ana Liicia da Silva
Associagdo dos Docentes da Universidade Federal de
Goids
Antonio Alonso da Silva
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista de Golds

Brasilia
Membros efetivos
Armando Rolemberg
Federagdo Nacional dos Jornalistas

* Os representantes dos Estados do Acre, Alagoas, Maranhao e Para assumiram o cargo em 6 de margo
de 1983.
** 0 representante da Associagao Nacional dos Docentes do Ensino Superior - Andes assumiu o cargo
em 10 de abril de 1983.
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Membros su[)lentes
Osmar de Lima Magalhaes
Centra dos Professores de Golds
Otacflio Alves Teixeira
Sindicato dos Trabathadores Rurais de Ceres
Maranhao
Membros efetivos
Jaco Alves de Souza
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pogdo de Pedras
Vitorio Serra Aguiar
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Constru(do Civil de Sao Luis
Membros suplentes
Jose Raimundo da Silva (Nonatinho)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Luzia
Raimundo de Franga Dutra
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Construgdo Civil de Caxias
Mate Grosso
Membro efetivo
Edvaldo Jose da Silva
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Mato Grosso
Membro suplente
Bernardino de Almeida Lara
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gulratinga
Mate Grosso do Sul
Membros efetivos
Antonio Benjamin F. Costa
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias de Energla
Eletrlca do Mato Grosso do Sul
Pedro Ramalho
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Mato Grosso do Sul
Membros suplentes
Almo Antonio Bach
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mundo Novo
Euclides Bezerra dos Santos
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Construgdo Civil de Campo Grande
Minas Gerais
Membros efetivos
Andre Montalvao da Silva
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais
Antonio Moreira de Carvalho Neto
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunica0es de
Minas Gerais
Celio de Castro
sindicato dos Medicos de Belo Horizonte
Joao Paulo Pires de Vasconcelos
Sindicato dos Metalurgicos de Joao Monlevade
Joao Soares da Snveira
Sindicato dos Metalurgicos de Belo Horizonte e Contagem
Membros suplentes
Antonio Laia
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais
lldeu Balbino
Federafdo dos Metalurgicos de Minas Gerais

Jairo de Souza
Federafdo dos Bancdrios de Minas Gerais
Lui'z Fernando Maia
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Destilafdo e R^nafdo de Petroleo no Estado de Minas Gerais
Tilden Jose Santiago
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais
Para
Membros efetivos
Francisco Teixeira do Amaral
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Curufd
Manoel Neves
Sindicato dos Condutores de Veiculos Rodovidrios do
Pard
Membros suplentes
Jair Holanda
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Construfdo Civil de Belem
Jose Oscar Peixoto
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bonito
Paraiba
iyiembros efetivos
Alvaro Diniz
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
da Paraiba
Netovitch Maia Duarte
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Urbanas do
Estado da Paraiba
Membros suplentes
Abval Vilar Dantas
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Urbanas do
Estado da Paraiba
Valdemar Freire da Silva
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sape
Pernambuco
Membros efetivos
Edvaldo Gomes de Souza
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas do
Estado de Pernambuco
Jose Alves de Siqueira
Sindicato dos Metaldrgicos de Pernambuco
Jose Rodrigues da Silva
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Pernambuco
Membros suplentes
Jose Paulo de Assis
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Formosa
Manoel Jeronimo Neto
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguaraci
Piaul
Membro efetivo
Osmar Antonio de Araiijo
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Piaut
Membro suplente
Henrique Gomes Vilanova
Federafdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Piaut
Rio de Janeiro
Membros efetivos
Abdias Jose dos Santos
Sindicato dos Metalurgicos de Niterdi
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Eraldo Lirio de Azeredo
Federa(do dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio de Janeiro
Ivan Pinheiro
Sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Jorge Bittar
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
Nery Onofre Rodrigues
Sindicato dos Grqjicos do Rio de Janeiro
Roberto Chabo
Sindicato dos Medicos do Rio de Janeiro
Membros suplentes
Geraldo Candido da Silva
Sindicato dos Metrovidrios do Rio de Janeiro
Isabel Picaluga
Associafdo dos Socidlogos do Rio de Janeiro
Ivone Rota
Unido Nacional dos Servidores Publicos
Joao Gomes
Sindicato dos Vidreiros do Rio de Janeiro
Oswaldo Pimentel
sindicato dos Metaliirgicos do Rio de Janeiro
Joao dos Santos Nogueira Junior
Sindicato dos Rodovidrios do Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Membros efetivos
Horacio Paiva Oliveira
sindicato dos Bancdrios do Rio Grande do Norte
Jose Francisco da Silva
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio Grande do Norte e CorxfederaQdo Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura
Membros suplentes
Daley da Suva Cruz
Associagdo dos Docentes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
Manoel Pereira da Silva
Federa0o dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Membros efetivos
Agenor Castoldi
Sindicato dos Administradores Escolares de IJui
Dauro Brandao de Melo
Sindicato dos Bancdrios de Caxias do Sul
Joao Machado Mendes
Sindicato dos Metaliirgicos de Novo Hamburgo
Julieta Balestro
Centra dos Prqfessores do Rio Grande do Sul
Orgenio Rott (Ingressou em 6 de margo de
1983)
Federa(do dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio Grande do Sul
Paulo Renato Paim
Sindicato dos Metaliirgicos de Canoas
Membros suplentes
Adao Haister
Sindicato dos Metaliirgicos de Porto Alegre
Joao Paulo Marques
Sindicato dos Trabalhadores nas Indiistrias do Vestudrio de Porto Alegre
Mario Gabardo (Ingressou em 6 de margo de
1983)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gongalves

Mario Jose Provensi
Federagdo dos Trabalhadores nas Indiistrias de Alimentagdo do Rio Grande do Sul
Mauro Costa
Sindicato dos Trabalhadores nas Indiistrias de Destila(do e Reftnafdo de Petroleo de Porto Alegre, Canoas e
Osorio.
Valdomiro Orso
Federagdo dos Metaliirgicos do Estado do Rio Grande
do Sul
Santa Catarina
Membros efetivos
Euclides Canali
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cagador
Francisco Alano
Federagao dos Trabalhadores no Comercio de Santa Catarina
Membros suplentes
Ademir Klein
Sindicato dos Metaliirgicos de Criciiima
Moises Pollak
sindicato dos Economistas de Santa Catarina
Sao Paulo
Membros efetivos
Arnaldo Gongalves
Sindicato dos Metaliirgicos de Santos
Clara Levin Ant
sindicato dos Arquitetos de Sao Paulo
Gilmar Carneiro dos Santos
Sindicato dos Bancdrios de Sdo Paulo
Jair Meneguelli
Sindicato dos Metaliirgicos de Sdo Bernardo do Campo
e Diadema
Jamil Murad
Sindicato dos Medicos de Sdo Paulo
Paulo Otavio Azevedo Junior
Sindicato dos Metrovidrios de Sdo Paulo
Raimundo Rosa de Lima
sindicato dos Trabalhadores em Paniflcagdo de Sdo
Paulo
Membros suplentes
Agenor Narciso
Sindicato dos Quimicos do ABC
Ary Russo
Sindicato dos Metaliirpcos de Sdo Josi dos Campos
Ginaldo Santos da Rocha
Sindicato dos Gr^cos de Santos e Sdo Vicente
Gumercindo Milhomen Neto
Associagdo dos Professores do Ensino Oficial do Estado
de Sdo Paulo
Maria de Lourdes S. Fernandes (Lu)
Sindicato dos Jornalistas de Sdo Paulo
Miguel
Sindicato dos Quimicos de Sdo Paulo
Paulo Acacio
Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulinia
Waldir Carlos Ferreira
Sindicato dos Vidreiros de Sdo Paulo
Sergipe
Membros efetivos
Joao Roberto Martins Bezerra
Sindipetro Sergipe
Manoel Julio de Santana
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Sergipe
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Membros suplentes
Armando Alexandre Bispo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Umbauba
Gilvan Manoel de Jesus
Sindicato dos Jornalistas Prqflssionais de Aracqju
Executiva da Comissao National Pro-CUT
Abdias Jose dos Santos
sindicato dos Metalurgicos de Niteroi
Andre Montalvao da Silva
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
de Minas Gerais
Armando Rolemberg
Federagdo Nacional dos Jornalistas
Arnaldo Gongalves
Sindicato dos Metalurgicos de Santos
Celio de Castro
sindicato dos Medicos de Belo Horizonte
Clara Levin Ant
Sindicato dos Arquitetos de Sao Paulo
Eraldo Li'rio de Azeredo
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Rio de Janeiro
Gilmar Carneiro dos Santos
Sindicato dos Bancdrios de Sao Paulo
Ivan Pinheiro
Sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Jair Meneguelli
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo
e Diadema
Jamil Murad
Sindicato dos Medicos de Sao Paulo
Jorge Bittar
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
Jose Francisco da Silva
Confederagdo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Julieta Balestro
Centra dos Prqfessores do Rio Grande do Sul
Maria Natividade Pinho B. Rocha
Sindicato dos Bancdrios do Ceard
Nery Onofre Rodrigues
Sindicato dos Grdficos do Rio de Janeiro
Nilson Bahia
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Petroquimicas do Estado da Bahia
Paulo Otavio Azevedo Junior
Sindicato dos Metrovidrios de Sao Paulo
Paulo Renato Palm
Sindicato dos Metalumcos de Canoas
Raimundo Rosa de Lima
Sindicato dos Trabalhadores em Panificagdo de Sao
Paulo
'T
Roberto Chabo
Sindicato dos Medicos do Rio de Janeiro
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Coordenagao
Jair Meneguelli - Coordenador
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo do Campo
e Diadema
Paulo Renato Paim - Secretario
Sindicato dos Metalurgicos de Canoas
Abdias Jose dos Santos
Sindicato dos Metalurgicos de Nlterdi
Avelino Ganzer
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarem
Jaco Bittar
Sindicato dos Petroleiros de Campinas e PauUnia
Joao Paulo Pires de Vasconcelos
Sindicato dos Metalurgicos de Joao Monlevade
Jose Gomes Novaes
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitdria da Conquista
Demais membros da Executiva Nacional
Antonio Pereira Filho
Sindicato dos Bancarios do Rio de Janeiro
Ary Russo
Sindicato dos Metalurgicos de Sao Jose dos Campos
Daurl Jose Tamanhao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sao Gabriel da
Palha
Gilmar Carneiro dos Santos
Sindicato dos Bancdrios de Sao Paulo
Jose Alves de Siqueira
Sindicato dos Metalurgicos de Pernambuco
Julieta Balestro
Centra dos Prqfessores do Rio Grande do Sul
Lazaro Bilac de Souza
Sindicato dos Eletricitdrios da Bahia
Nelson de Assis Telles
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista de
Golds
Diregao Nacional
Acre
Membro efetivo
Francisco Mendes Filho (Chico Mendes)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais deXapuri
Membro sujplente
Marcos F^io Freire Montysuma
Associagao dos Prqfessores do Acre
Alagoas
Membros efetivos
Jose Adelmo dos Santos
Sindicato dos Radialistas de Alagoas
Pedro Luiz da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas no
Estado de Alagoas

Amapa
Membro efetivo
Pedro Ramos de Souza
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Macapd
Membro suplente
Odair Costa Tolosa
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Macapd
Amazonas
Membros efetivos
Adonay Farias Saba
Associafdo Pr^ssional dos Prqfessores do Amazonas
Francisco do Nascimento Nogueira
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Careiro e Manaus
Membros suplentes
Jaques Manoel Sales de Castro
Sindicato dos Comercidrios do Estado do Amazonas
Jurandir Nunes de Lima
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coari
Bahia
Membros efetivos
Benjamin Jose Ferreira Souza
Sindicato dos Metalurgicos da Bahia
Jose Gomes Novaes
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitdria da Conquista
Lazaro Bilac de Souza
Sindicato dos Eletricitdrios da Bahia
Nilson Bahia
sindicato dos Trabalhadores das Industrias Petroquimicas do Estado da Bahia
Membros suplentes
Franklin Oliveira Junior
sindicato dos Miisicos Prq/issionais do Estado da
Bahia
Germinio Borges dos Anjos
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Destilagdo e RefinaQdo de Petroleo da Bahia
Jaques Wagner
sindicato dos Trabalhadores das Industrias Petroquimicas do Estado da Bahia
Osvaldo Laranjeira
Sindicato dos Bancdrios da Bahia
Ceara
Membros efetivos
Dilmar Santos de Miranda
Associafdo dos Sociologos do Estado do Ceard
Joao Ventura dos Santos
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixadd
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Membros suplentes
Antonio Rodrigues de Amorim
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taud
Maria Cleide Carlos Bernal
Sindicato dos Bancdrios do Ceard

Membros suplentes
Antonio Cardoso
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sao Raimundo
das Mangabeiras
Raimundo Monteiro dos Santos
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodovidrio
do Estado do Maranhao

Distrito Federal
Membros efetivos
Francisco Domingos dos Santos
Associafdo dos Vigilantes do Distrito Federal
Jacques de Oliveira Pena
Sindicato dos Bancdrios de Brasilia
Maria Laura Sales Pinheiro
Federagdo dos Servidores Publicos do Distrito Federal

Mate Grosso
Membros efetivos
Antonio Tavares da Silva
Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construgdo Civil de Cuiabd
Aparfcio Valeriano de Siqueira
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantino

Membros siwlentes
Francisco Chagas Machado Filho
Associagdo dos Economistas do Distrito Federal
Neusa Maria Rodrigues
Sindicato dos Prqfessores do Distrito Federal
Wanderlei Antonio Pignati
Sindicato dos Medicos do Distrito Federal
Espi'rito Santo
Membros efetivos
Benedito da Silva
Sindicato dos Trabalhadores da Industria da Construf£jo Civil de Vitdria
Dauri Jose Tamanhao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sao Gabriel da
Palha
Standart Silva
Associagdo dos Docentes da Universidade Federal do
Espirito Santo
Membros suplentes
Antonio Angelo Moschen
Federagdo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
do Espirito Santo
Osvaldo Hille
Sindicato dos Comercidrios do Espirito Santo
Valdomiro Broedel
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares
Goias
Membros efetivos
Ana Lucia da Silva
Associagdo dos Docentes da Universidade Federal de
Coids
Deliibio Soares de Castro
Centro dos Prqfessores de Golds
Nelson de Assis Telles
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista de Coids

Minas Gerais
Membros efetivos
Fernando Viana Cabral
Unido dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais
Joao Mendes da Silva
Sindicato dos Trabalhadores nas industrias de Destilagdo e Refinagdo de Petroleo no Estado de Minas Gerais
Joao Paulo Pires de Vasconcelos
Sindicato dos Metaltirmcos de Joao Monlevade
Joaquim Pereira da Silva Neto
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pote
Learce Antonio Gloria
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Celulose
de Belo Oriente
Maria Aparecida Rodrigues de Miranda
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unai
Membros suplentes
Almir Figueiredo Murta
Sindicato dos Metaliirgicos de Coronel Fabriciano
Carlos Alberto Menezes Calazans
Sindicato dos Marceneiros de Belo Horizonte
Jose Ignacio Damasceno
Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construgdo Civil de Ipatinga
Jose Onofre de Souza
Sindicato dos Metalurgicos de Betim
Roberto Vieira de Carvalho
Associagdo dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Sebastiao Santos Sobrinho
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Clams
Para
Membros efetivos
Avelino Ganzer
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarem
Lucivaldo da Silva Ribeiro
Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construgdo Civil de Belem
Paulo Roberto Galvao da Rocha
Sindicato dos Grdflcos de Belem

Membros suplentes
Cesar Rubens de Figueiredo
Sindicato dos Engenheiros no Estado de Golds
Ironives Pereira de Souza
Assodacm Pr^ssional de Assistentes Sociais de Goids
Otacilio Alves Teixeira
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ceres

Membros suplentes
Atanagildo de Deus Matos
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oeiras do Pard
Gloria Campos
Sindicato dos Bancdrios de Belem
Manoel Maria Barradas da Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tome-Agu

Maranhao
Membros efetivos
Iriomar Jose Ramos de Souza
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias
Raimundo de Franga Dutra
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construgao Civil de Caxias
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Paraiba
Membros efetivos
Jose Alves da Silva
Associagao dos Funciondrios do Magisterio Publico do
Estado da Paraiba
Luis Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sao Sebastiao
do Umbuzeiro
Membros suplentes
Jose Martins da Cruz
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serraria
Raimundo Arantes Magalhaes
Sindicato dos Trabalhadores na Indtistria da Construgdo Civil e do Mobilidrio de jodo Pessoa
Parana
Membros efetivos
Geraldo Mendonga de Oliveira
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de R^nagdo,
Destilagdo e Exploragdo de Petrdleo no Estado do Parand
Mauro Goulart
Sindicato dos Medicos no Estado do Parana
Pedro Tonelli
Sindicato dos Pequenos Proprietaries Rurais de Capanema
Membros suplentes
Casemiro Zuffo
Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construgdo Civil e do Mobilidrio de Francisco Beltrdo
Joao Paulo Santos Oliveira
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapira
Sergio Faria
Associagao dos Funciondrios do Magisterio Municipal
de Curitiba
Pernambuco
Membros efetivos
Israel Cesar de Melo
Associagao dos Prqflssionais Vigilantes de Pernambuco
Jose Alves de Siqueira
sindicato dos Metalurgicos de Pernambuco
Raimundo Ananias
Sindicato dos Securitdrios de Pernambuco
Vera Lticia Ferreira Gomes
Sindicato dos Prqfessores de Pernambuco
Membros suplentes
Cicero Geraldo Lisboa
Sindicato dos Metalurgicos de Pernambuco
Francisco Caetano Silva
Sindicato dos Teceldes de Escada e Ribeirdo
Paulo Rubem Santiago
Associagao dos Prqfessores do Ensino Oficial de Pernambuco
Rejane Medeiros
Associagao dos Psicologos de Pernambuco

Membros suplentes
LUiz Jose Ribamar Osorio Lopes
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Maior
Roberto John Gongalves da Silva
Sindicato dos Jornalistas Prqflssionais do Estado do
Piaui
Rio de Janeiro
Membros efetivos
Abdias Jose dos Santos
Sindicato dos Metalurgicos de Niteroi
Alcyr Soares
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parati
Antonio Pereira Filho
sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Geraldo Candido da Silva
sindicato dos Metrovidrios do Rio de Janeiro
Isabel Picaluga
Associagao dos Socidlogos do Rio de Janeiro
Jorge Bittar
sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
Jose Juarez Antunes
Sindicato dos Metalurgicos de Volta Redonda
Walter Vieira Mendes Junior
Sindicato dos Medicos do Rio de Janeiro
Membros suplentes
Anazir Maria de Oliveira
Associagao das Prqfissionais Empregadas Domesticas
do Rio de Janeiro
Antonio Carlos de Andrade
Unido Nacional dos Servidores Publicos
Antonio Luciano Fuzer
Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro
Ernesto Braga Salgado de Andrade
sindicato dos Trabalhadores da Industria da Construgdo Civil de Volta Redonda
Jorge da Rocha Gongalves
Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro
Mauricio Laurindo da Silva
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Energia
Eletrica de Niteroi
Moshelio Jose Carneiro Alves
Associagao dos Servidores da Universidade Federal Fluminense
Roosevelt Rui dos Santos
Sindicato dos Bancdrios do Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Membros efetivos
Brasilia Carlos Ferreira
Associagao dos Docentes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
Francisco Ferreira da Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra Grande
Membros suplentes
Damiao da Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antonio
Eliezel Barbosa da Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montanhas

Piaul
Membros efetivos
Antonio Jose Castelo Branco Medeiros
Associagao dos Docentes da Universidade Federal do
Piaui
Joao Batista da Costa
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barras

Rio Grande do Sul
Membros efetivos
Joao Paulo Marques
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias do Vestudrio de Porto Alegre
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Julieta Balestro
Centra dos Prqfessores do Rio Grande do Sul
Mario Gabardo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gon^alves
OUvio Dutra
Sindicato dos Bancdrios de Porto Alegre
Paulo Renato Paim
Sindicato dos Metaiurgicos de Canoas
Remi A. Baldasso
Sindicato dos Jornalistas de Porto Alegre
Membros suplentes
Joao Machado Mendes
Sindicato dos Metaiurgicos de Novo Hamburgo
Jose Alberto Reus Fortunatti
Sindicato dos Bancdrios de Porto Alegre
Leo Piovesan
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeira das
Missoes
Osvaldo Oliveira
Sindicato dos Motoristas
Robertina Silva Cardoso
Sindicato dos Assistentes Socials de Porto Alegre
Saul Barbosa
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ronda Alta
Ronddnia
Membro efetivo
Agmar de Souza Gomes
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Preto do
Oeste

Jair Meneguelli
Sindicato dos Metaiurgicos de Sao Bernardo do Campo
e Diadema
Miguel Rupp
Sindicato dos Metaiurgicos de Santo Andre
Paulo Otavio Azevedo Junior
sindicato dos Metrovidrios de Sao Paulo
Membros suplentes
Arlindo Chmaglia Junior
Sindicato dos Medicos de Sao Paulo
Josias Adao
Sindicato dos Motoristas do ABC
Luiz Antonio Correa
Sindicato dos Marceneiros de Ribeirdo Preto
Sergipe
Membros efetivos
Antonio Jose de Gois
Sindicato dos Bancdrios do Estado de Sergipe
Manoel Dionisio da Cruz
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pogo Redondo
Membros suplentes
Jose Costa Almeida
Assoclagdo dos Docentes da Universidade Federal de
Sen
Silvia Virginia Andrade Leite Zappa
Sindicato dos Jornalistas Prqfissionais de Aracaju
Federa^oes e entidades nacionais
Membro efetivo
Clovis Ilgenfritz da Silva
Federagdo Nacional dos Arquitetos

Membro suglente
Pedro Pereira da Silva
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ji-Parand

Membro suplente
Alfredo Paesani
Federagdo Nacional dos Arquitetos

Santa Catarina
Membros efetivos
Moises Pollak
Sindicato dos Economistas de Santa Catarina
Vitorio Sistherenn
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxambu do Sul
Membros suplentes
Ivo Sanni
Sindicato dos Trabalhadores da Fiagdo e Tecelagem de
Brusque
Jorge Lorenzetti
Assoclagdo Brasileira de Eixfermagem em Santa Catarina
Sao Paulo
Membros efetivos
Agenor Narciso
Sindicato dos Quimicos do ABC
Ary Russo
Sindicato dos Metaliagicos de Sao Jose dos Campos
Clara Levin Ant
sindicato dos Arquitetos de Sao Paulo
Fabio Candido da Silva
Sindicato dos Sapateiros de Franca
Gilmar Carneiro dos Santos
sindicato dos Bancdrios de Sao Paulo
Ginaldo Santos da Rocha
Sindicato dos Crdficos de Santos e Sao Vicente
Jaco Bittar
Sindicato dos Petroleiros de Campinas e PauUnia
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Observagoes
Nao foram eleitos:
2 efetivos e 2 suplentes de Mato Grosso do Sul;
1 efetivo e 1 suplente do Acre;
3 efetivos e 3 suplentes das Federagoes e entidades nacionais; e 17 suplentes de varios Estados.
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