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RESOLUÇÕES DO 1º CONGRESSO NACIONAL DACLASSE TRABALHADORA  

1º CONCLAT 

26, 27 e 28 de agosto de 1983 

São Bernardo do Campo (SP) – Pavilhão Vera Cruz 

 

PLANO DE LUTAS 

Introdução 

1– O país está mergulhado numa crise econômica que atinge a maioria dos setores da vida social, 

e cujas conseqüências políticas e econômicas afetam, principalmente, a todos os trabalhadores. 

2– Diante da crise, cada classe social apresenta soluções que condizem com seus interesses. 

Enquanto setores ligados ao capital estrangeiro acham que a saída para a crise está em aumentar a 

exploração dos trabalhadores, lançando mão de todos os meios para garantir seus lucros, outros 

setores burgueses buscam atrair parcelas do movimento sindical dos trabalhadores, para servirem 

de base a um pacto social, cujo objetivo é permitir a continuidade da exploração capitalista. 

No momento em que os trabalhadores realizam seu congresso, obedecendo à decisão da 1ª 

Conclat, setores do movimento sindical procuram boicotar esta iniciativa, visando dar aval a estas 

propostas da burguesia, traindo assim os interesses e as decisões dos trabalhadores brasileiros. 

3– O Congresso Nacional da Classe Trabalhadora que ora se realiza reveste-se de uma 

importância histórica fundamental, à medida que vem denunciar e desmascarar tanto as propostas 

dos patrões, quanto as manobras daqueles que buscam atrelar o movimento sindical aos interesses 

das classes exploradoras, e à medida que reafirma a saída independente dos trabalhadores para a 

crise, proporciona a criação de instrumentos e formas de luta: a CUT e a Greve Geral. 

Nesta crise, a proposta dos trabalhadores exige: 

– o fim da política econômica do governo; 

– o rompimento dos acordos com o Fundo Monetário Internacional - FMI; 

– a liberdade e a autonomia sindical; 

– a liberdade de organização política; 

– a reforma agrária sob o controle dos trabalhadores; 

– o não-pagamento da dívida externa; 

– o fim da Lei de Segurança Nacional – LSN; 

– o fim do regime militar e por um governo controlado pelos trabalhadores; 

– eleições diretas para presidente. 

 

Luta contra o desemprego 

1– Instituição do salário-desemprego, extensivo aos trabalhadores rurais. 

2 – Que seja instituída uma contribuição a ser paga exclusivamente pelos empregadores e pela 

União ao Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social para o custeio do salário-

desemprego. 

3 – Que o valor do salário-desemprego seja igual a 70% do último salário recebido pelo 

trabalhador demitido, desde que não seja menor do que o salário mínimo. 

4 – Que o salário-desemprego seja mensal e pago aos desempregados durante todo o período em 

que dure o desemprego involuntário, e que este tempo não seja descontado no tempo de serviço a 

ser computado para efeito de aposentadoria. 
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5 – Que o pagamento do salário-desemprego seja iniciado ao final do primeiro mês de 

desemprego. 

6 – Que, à medida que o desemprego involuntário ultrapasse 6 meses, ele seja automaticamente 

reajustado pelo índice do aumento do custo de vida do período calculado pelo DIEESE. 

7– Que tenham direito imediatamente ao salário-desemprego todos os trabalhadores que 

comprovem ter tido vínculo empregatício por período igual ou maior a 12 meses, mesmo que de 

forma descontínua, inclusive trabalhadores rurais que não têm vínculo empregatício. 

8– Que o agente pagador do salário-desemprego e gestor do Fundo de Salário-Desemprego, 

formado por estas contribuições, seja uma divisão especial do INPS a ser criada para esta função. 

9– Que esta divisão seja fiscalizada pelos sindicatos. 

10 – Que o Sine (Sistema Nacional de Emprego) seja ampliado e transformado em agência de 

emprego oficial, na qual todos os desempregados devem se inscrever a partir do primeiro dia de 

desemprego, para fazerem jus a seu salário-desemprego e para se candidatarem a um novo 

emprego. 

11 – Que esta agência de emprego oficial seja fiscalizada pelos sindicatos. 

12 – Proibição do serviço temporário, efetivando os atuais trabalhadores que se encontram nesta 

situação. 

13– Que os trabalhadores e seus dependentes tenham direito a utilizar os serviços do Sinpas 

enquanto estiverem desempregados. 

 

Luta pela estabilidade no emprego 

1– Que todo trabalhador empregado seja considerado estável desde o primeiro dia de trabalho, só 

podendo ser demitido por justa causa. 

2– E, como justa causa, sejam consideradas tão somente aquelas causas ocorridas no local de 

trabalho e que se constituam em delito penal. 

3– Que seja reconhecido o direito de organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, 

seu direito de formar comissões e, mesmo no caso da inexistência destas, de recorrer à greve para 

impedir demissões arbitrárias. 

4– Que o FGTS se constitua, independentemente de opção, em fundo financeiro a ser gerido pelo 

trabalhador. 

5– Estabilidade para as mulheres grávidas; pela criação de creches nos locais de trabalho; contra 

qualquer discriminação social e econômica às mulheres. 

 

Redução da jornada de trabalho sem redução de salário 

1 – Instituição imediata da semana de no máximo 40 horas, sem redução salarial. 

2 – Revogação da legislação atual, que permite a redução da jornada de 48 horas, semanais com 

redução salarial. 

 

Luta pela extinção da hora extra 

1 – Que seja eliminada a hora extra. 

2 – Nos casos em que houver necessidade incontornável de extensão da jornada de trabalho, que 

cada hora prorrogada seja compensada por três horas de descanso retiradas da jornada normal de 

trabalho, nos dias que forem convenientes ao trabalhador, ou então que sejam pagas em 100%. 
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Luta contra o arrocho salarial 

1 – Pela retirada do Congresso do Decreto nº 2045, e, caso não seja retirado, pela sua rejeição no 

Congresso. 

2 – Pelo fim do expurgo do INPC. 

3 – Salário mínimo real e unificado conforme cálculos do DIEESE. 

4 – Reajuste salarial trimestral que corrija integralmente a perda devido ao aumento do custo de 

vida. 

5 – Revogação do pacote que extinguiu a produtividade. 

6 – Reajuste automático de salários a partir de 10% da inflação ao mês. 

7 – Revogação do pacote da Previdência (antigo Decreto-lei 1910). 

Luta em defesa dos servidores públicos 

1– Reposição salarial de acordo com o índice do custo de vida do DIEESE. 

2 – Reajuste semestral de salários no mínimo de acordo com o índice do custo de vida. 

3– 13o salário para os estatutários. 

4 – Direito de sindicalização. 

5 – Novo Estatuto que incorpore os interesses dos servidores públicos brasileiros. 

 

Luta em defesa das empresas estatais 

1 – Retirada do Congresso, dos Decretos nº 2036 e 2037, e, caso não sejam retirados, pela sua 

rejeição no Congresso. 

2 – Cancelamento e reintegração dos trabalhadores demitidos das empresas estatais. 

3 – Contra a privatização das empresas estatais. 

4 – Qualquer alteração de mudança dirigida às empresas estatais (tais como extinção, agrupamento 

dessas empresas ou mudança na sua estrutura) deve ser submetida à discussão pelos trabalhadores, 

em suas entidades representativas. 

 

Luta pelo direito à habitação 

1 – Lutar pelo direito à habitação para todos os trabalhadores, exigindo que o Estado crie 

condições para atender esse direito inalienável e fundamental de todos os trabalhadores. 

2 – Para orientar a luta pela habitação este Congresso reafirma as resoluções da 1ª Conclat. 

3 – Distribuição imediata das terras do governo em perímetro urbano, sob forma de lotes, e 

controlada pelos trabalhadores. 

4 – Legalização imediata das áreas ocupadas. 

5 – Garantia do governo em serviços de infra-estrutura no local. 

6 – Que seja garantido aos posseiros urbanos crédito para a construção de casas populares. 

 

Luta contra o aumento de 130% na prestação da casa própria 

1 – Que o valor da prestação ao Sistema Financeiro de Habitação não ultrapasse 20%, da renda 

familiar, e que não haja extensão do prazo estabelecido para pagamento da dívida. 

2 – Que os desempregados sejam isentos de pagamentos da prestação, assim como das tarifas de 

luz, água e transporte, enquanto persistir a situação de desempregado. 

3 – Apoio à luta dos mutuários. 

4 – Suspensão imediata por dois anos dos compromissos com o BNH, por todos os atingidos pelos 
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flagelos das enchentes e da seca. 

 

Luta pela reforma agrária 

1 – Reforma agrária radical, ampla, massiva, imediata e sob o controle dos trabalhadores rurais, a 

partir da demarcação do uso coletivo da terra. 

2 – Ocupação imediata das terras dos grileiros, das terras do Estado, dos latifúndios improdutivos 

ou não, e coletivização das grandes empresas capitalistas nacionais e internacionais. 

3 – Extinção imediata do GETAT, GEBAM e do Ministério Especial para Assuntos Fundiários, 

INCRA, IBDF e de órgãos similares existentes nos Estados. 

4 – Extinção do Projeto de Desenvolvimento do Cerrado – JICA, na verdade, projeto de cessão de 

terras férteis do cerrado a grupos estrangeiros, e proibição de implantação de projetos similares, 

inclusive os de barragens e de usinas hidrelétricas cujas construções não atendam aos interesses da 

população da região e do país. Que os projetos já em andamento sejam revistos sob a ótica dos 

interesses dos trabalhadores. 

5 – Utilização dos projetos especiais para a agropecuária em benefício dos próprios trabalhadores 

rurais da região e sob sua gestão. 

6 – Fim das perseguições e apuração imediata dos assassinatos de trabalhadores rurais e 

representantes do movimento sindical, e punição dos responsáveis. Indenização às famílias dos 

assassinados. 

7 – Garantia da posse da terra para quem nela trabalha; contra as violências e arbitrariedades do 

governo, dos patrões, dos grileiros e dos jagunços. 

8 – Que o governo garanta a todos os trabalhadores rurais, sem exceção, acesso ao financiamento 

a juros baixos e subsidiados, mesmo que suas terras não estejam totalmente legalizadas (porém 

comprovado que estejam cultivadas), técnicas, insumos e condições de transporte, armazenamento 

e preços justos garantidos para a produção. Que essas garantias sejam controladas e dirigidas pelos 

próprios trabalhadores. 

9 – Pela comercialização direta dos produtos agropecuários, entre os produtores e os 

consumidores, através de cooperativas de produção e consumo sob domínio e controle dos 

trabalhadores. 

10 – Política agrícola de valorização da pequena produção com garantia de preço justo ao pequeno 

produtor. 

11 – Extinção do Pró-Agro e substituição por um seguro sob perdas ou prejuízos, na produção, 

com garantia e real pagamento pelo governo federal. 

12 – Contra a intervenção da polícia nos problemas agrários. 

13 – Que as terras desapropriadas e destinadas à reforma agrária sejam distribuídas aos 

trabalhadores, sem direito à venda. 

14 – Reconhecimento, por parte do governo, das demarcações de terras coletivas, feitas pelos 

trabalhadores, através de documento oficial. 

15 –Apoio e incentivo às técnicas de plantio, preparo do solo e armazenamento, nativas e não 

agressivas ao meio ambiente. Rejeição das técnicas estrangeiras incentivadas pelas multinacionais, 

que agridem o nosso solo, rios e meio ambiente em geral. Busca de uma tecnologia rural nacional, 

que considere as condições econômicas, sociais e de clima, solo e água existentes em cada região 

brasileira. 
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16–– Criação de um sistema educacional para o jovem agricultor, tendo, nas escolas públicas de 1º 

grau, estudos sobre cooperativismo e sindicalismo e mais escolas técnicas agrícolas de 2º grau. 

17 – Toda e qualquer desapropriação de terras para fins de utilidade pública e social deverá ser 

feita com a participação das comunidades envolvidas, através de suas entidades de classe, e a 

indenização feita terra por terra na mesma região, sendo exclusivamente de interesse da classe 

trabalhadora. 

18 – Pela equiparação dos benefícios da Previdência Social entre trabalhadores rurais e urbanos, 

respeitadas as características próprias das condições de trabalho e custeio, com reconhecimento do 

trabalho especialmente do jovem e da mulher camponesa, conforme projeto dos trabalhadores. 

19 – Proibição de cessão de terras do Estado ou devolutas para empresas colonizadoras 

particulares, sob qualquer pretexto. 

20 – Luta pela promoção da eletrificação rural geral. 

21–– Não aceitar o FGTS para os trabalhadores rurais. 

22–– Desvinculação do serviço de assistência médica do Funrural do sindicato de trabalhadores 

rurais. O governo é quem deve manter, por sua conta e em seus prédios, estes serviços, dos quais 

não abrimos mão. 

23 – Pela extinção imediata da política adotada pelo governo de prioridade às exportações, em 

detrimento do plantio de alimentos básicos (arroz, feijão, milho etc.). 

24–– Que a Comissão da CUT eleita neste congresso desenvolva um trabalho de pesquisa na 

região Araguaia-Tocantins e o publique para todo o Brasil, no sentido de desmascarar a 

propaganda do governo, que diz estar fazendo reforma agrária para os trabalhadores através do 

GETAT. 

 

Luta por liberdades democráticas 

1 – Pelo ensino público e gratuito em todos os níveis. 

2 – Revogação da Lei de Segurança Nacional e demais leis de exceção. 

3 – Pelo direito irrestrito de greve. 

4–– Por liberdade e autonomia sindicais. 

5 – Pelo direito de expressão, organização e manifestação. 

6 – Por eleições diretas para presidente, prefeitos das capitais e áreas de Segurança Nacional. 

7 – Pelo fim das intervenções nos sindicatos e reintegração das diretorias cassadas. 

8 – Pelo reconhecimento da CUT como órgão máximo de representação dos trabalhadores. 

9 – Contra todo tipo de discriminação do negro, da mulher e das minorias. 

 

Formas de lutas gerais 

1 – Formação de grupos nos locais de trabalho para articular a mobilização interna, difundir 

material de conscientização e incentivar a sindicalização. 

2 – Criação de comissões permanentes por local de trabalho como canal de transmissão das 

decisões das assembléias sindicais e integração dos trabalhadores da empresa à luta do conjunto da 

categoria. 

3 – Formação de comissões de mobilização permanentes nos locais de trabalho, visando trocar 

experiências, buscar soluções para nossas dificuldades e fazer nossas discussões políticas e 

classistas. 
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4 – Lutar pela democratização dos sindicatos através da criação de conselhos de representantes, 

formados por delegados eleitos por local de trabalho e representante dos desempregados. 

5 – Lutar pela democratização das federações, através de eleições diretas. 

6 – Unificação das datas-base dos dissídios por categorias em nível estadual, no primeiro 

momento, e em nível nacional, no segundo momento. 

7– Apoiar a Campanha Nacional pela Reforma Agrária. 

8 – Extinção da Funai e criação de um órgão dirigido pelos povos indígenas, para defender seus 

próprios interesses. 

9 – Pela imediata formação de comitês de desempregados. 

 

Formas de luta imediatas 

1 – Cobrar dos governos municipais, estaduais e federal, planos de expansão do número de 

empregos. 

2 – Promover campanha nacional unificada e dirigida pela Direção eleita neste congresso para 

denunciar o Decreto 2045. 

3 – Denunciar através de fotos e textos os parlamentares que traírem a classe trabalhadora, 

colocando numa lista negra todos os parlamentares ausentes no decurso de prazo ou votação do 

Decreto 2045, para ser amplamente divulgada. 

4–– Promover caravanas de sindicalistas de todos os estados, para comparecer ao Congresso no 

dia da votação. 

5 – Em cada estado, os trabalhadores devem exigir dos seus representantes parlamentares um 

posicionamento contra o Decreto-lei 2045. 

6 – Organizar assembléias, jornadas, comícios relâmpagos, passeatas, paralisações etc. para 

denunciar o Decreto 2045. 

7 – Ocupar espaços regionais, TV e rádio para denunciar o Decreto 2045. 

8 – Que a Direção eleita da Central Única dos Trabalhadores convoque um Dia Nacional de Luta 

pela Reforma Agrária. Que essa data, se possível, coincida com o aniversário do Estatuto da Terra. 

 

A Greve Geral contra o decreto-lei Nº 2045 (ou qualquer outro que venha a reduzir os 

salários) 

1 – A Direção eleita neste congresso deverá encaminhar ao governo federal a reivindicação pela 

retirada do Decreto-lei 2045 (que já está em vigor), fim da política econômica do governo, 

rompimento dos acordos com o Fundo Monetário Internacional – FMI–, liberdade e autonomia 

sindical, liberdade de organização política, reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, não 

pagamento da dívida externa, fim da Lei de Segurança Nacional – LSN–, fim do regime militar, e 

por um governo controlado pelos trabalhadores, por eleições diretas para presidente e contra a 

intervenção nos sindicatos, estabelecendo o dia 14 de outubro de 1983 como prazo máximo para 

que o governo responda. 

2–– A partir deste congresso, até o fim do prazo, deve ser feita ampla agitação contra o Decreto-lei 

2045, contra a intervenção nos sindicatos, pelo rompimento dos acordos como FMI e pela reforma 

agrária, através de pichações, panfletos, cartazes e outros meios, nos locais de trabalho, nas ruas 

etc. Ao mesmo tempo, devem ser promovidas reuniões e assembléias nos sindicatos, nos bairros e 

em locais de trabalho para preparar e respaldar a mobilização. 

3–– Terminado o prazo e não tendo sido atendida a reivindicação, a Direção eleita neste congresso 
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marcará a data da Greve Geral, tomando como referência o limite máximo do dia 25 de outubro de 

1983 (decorrido o prazo de tramitação do Decreto-lei no Congresso Nacional). Junto à 

comunicação da data, a Direção deverá definir todas as orientações para a Greve Geral, através de 

boletim divulgado massivamente, matéria paga em jornais de circulação nacional etc. Com base 

nessas orientações, deverá ser estruturado o apoio à Greve Geral nos bairros, a arrecadação de 

fundos etc. 

4 – A Direção e todas as entidades participantes deste Conclat deverão fazer gestões junto aos 

dirigentes e principalmente junto às bases sindicais ausentes deste congresso, visando ampla 

unidade de ação na luta contra o Decreto-lei 2045, contra a intervenção nos sindicatos, pelo 

rompimento dos acordos com o FMI e pela reforma agrária, e na preparação da Greve Geral. 

5 – Buscaremos o apoio de outros setores da sociedade, tanto no âmbito nacional como em cada 

estado, num trabalho combinado entre a Direção Nacional e as Intersindicais Estaduais. 

6 – Um trabalho especial será voltado para o Congresso Nacional, buscando comprometer os 

deputados federais. 

7 – A Direção deverá acompanhar e analisar profundamente a situação em nível nacional, estadual 

e regional, para deflagrar a greve, bem como para transmitir orientações de comando quanto à 

continuidade e duração da greve. 

8–– Todo delegado do Conclat é responsável pelo encaminhamento imediato destas Resoluções na 

sua categoria e no movimento sindical como um todo. 

 

Central Única dos Trabalhadores – CUT 

1 – A Plenária do dia 28 de agosto de 1983 aprovou a criação da Central Única dos Trabalhadores 

– CUT, que passará a constituir a direção que encaminhará, de forma organizada, em nível 

nacional, as lutas comuns dos trabalhadores.  

2 – Este organismo (CUT) deve ser representativo, democrático e independente do Estado, dos 

patrões e dos partidos políticos. 

3 – A plenária aprovou, em bloco, a proposta de Estatutos apresentada pelos Sindicatos dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e Bancários de São Paulo, apenas 

introduzindo alterações que constam dos itens 4 e 5 abaixo. Esses Estatutos só poderão sofrer 

novas alterações no Congresso Nacional, a ser realizado em agosto de 1984. 

4 – A Direção da CUT será eleita neste Conclat com mandato de 1 (um) ano, com a incumbência 

de, no plano político, encaminhar o Plano de Lutas aprovado e, no plano organizativo, estruturar e 

implantar a CUT em todos os seus níveis. Durante este primeiro ano, serão realizados congressos e 

plenárias regionais e estaduais até 15 de março de 1984, com eleições das respectivas Direções e 

estruturação da CUT. A Plenária Nacional será realizada até dia 15 de abril de1984. O Congresso 

Nacional será realizado em agosto de 1984, com eleição da nova Direção. 

5 – A Direção Nacional Colegiada será composta por 83 membros efetivos e 83 membros 

suplentes, por uma Executiva Nacional de 15 membros e por uma Coordenação Nacional de sete 

membros (dentre os 15), sendo eleitos 1 (um) coordenador e 1 (um) secretário, dentre os sete. 

6 – A Direção Nacional Colegiada foi eleita pela plenária. 
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ESTATUTOS DA CUT 

 

Capítulo I: Nome, sede e representação 

Artigo 1: 

Nome: Central Única dos Trabalhadores – CUT 

Sede: São Paulo – Capital 

Representação: Direção Nacional 

Capítulo II: Objetivos e princípios da CUT 

Artigo 2: Uma sociedade sem exploração e democrática 

A CUT é uma central sindical unitária classista que luta pelos objetivos imediatos e históricos dos 

trabalhadores, tendo a perspectiva de uma sociedade sem exploração, onde impere a democracia 

política, social e econômica. Seu princípio fundamental é a defesa intransigente dos direitos, 

reivindicações e interesses gerais ou particulares dos trabalhadores brasileiros, bem como do povo 

explorado. 

Artigo 3: Construção da democracia 

Para cumprir seu objetivo de central sindical unitária classista, a CUT se regerá pela mais ampla 

democracia em todos os seus organismos e instâncias, garantindo a mais ampla liberdade de 

expressão das correntes internas de opiniões em complemento a uma férrea unidade de ação. 

Artigo 4: Unidade de classe 

A CUT defende a unidade da classe trabalhadora e objetiva representá-la em nível nacional, com 

respeito absoluto pelas convicções políticas, ideológicas, filosóficas e religiosas. A CUT tem 

como tarefa avançar na unidade da classe trabalhadora e não na cooperação entre as classes sociais 

(exploradores e explorados), lutando por sua independência econômica, política e organizativa. 

Artigo 5: Unidade de ação 

A CUT orienta sua atuação no sentido de fortalecer a luta e a organização de base dos 

trabalhadores nos seus locais de trabalho. Um plano de ação unitário será o eixo da CUT: um 

plano geral de lutas a longo prazo e um Plano de Lutas dentro de cada conjuntura, tirado nos 

congressos. 

Artigo 6: Liberdade e autonomia sindical 

A CUT luta pela mudança da estrutura sindical brasileira, corporativista, com o objetivo de 

conquistar a liberdade e a autonomia sindicais. A CUT luta pela transformação dos atuais 

sindicatos em entidades classistas e combativas, organizados a partir de seus locais de trabalho. A 

CUT luta para construir novas estruturas e mecanismos capazes de possibilitar e garantir 

conquistas que sejam do interesse da classe trabalhadora. O sindicato pelo qual a CUT luta será 

organizado por ramo de atividade produtiva, será democrático e de massas. 

Artigo 7: Unidade com os movimentos populares 

A CUT estará sempre unida aos movimentos populares da cidade e do campo em cima das lutas 

concretas. As formas de unificação dessas lutas e as formas de solidariedade devem ser buscadas 

dentro do processo dessas lutas. A CUT cerrará fileiras com todos os movimentos populares e 

democráticos nas iniciativas destinadas a conquistar as liberdades democráticas e a favorecer os 

interesses da classe trabalhadora, em particular, e do povo explorado de um modo geral. 

Artigo 8: Independência da classe trabalhadora 
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A CUT terá como tarefa garantir a independência da classe trabalhadora com relação aos patrões, 

ao governo, aos partidos políticos e aos credos religiosos. Esta independência deve ser preservada 

tanto em nível nacional como em nível internacional. 

Artigo 9: Solidariedade internacional 

A CUT será solidária com todos os movimentos da classe trabalhadora e dos povos que caminham 

na perspectiva de uma sociedade livre e igualitária. A CUT será solidária nas lutas pela 

emancipação da classe trabalhadora, pela emancipação dos povos e pelo fim das guerras 

imperialistas. A CUT manterá relações com todas as centrais sindicais conservando sua autonomia 

e independência. 

Artigo 10: A representação dos trabalhadores na CUT 

Todos os setores da classe trabalhadora devem estar representados na CUT levando-se em 

consideração o seu peso no conjunto produtivo, sua importância estratégica e sua capacidade de 

luta já demonstrada. Toda a representação deve ser escolhida dentro de um processo democrático. 

Artigo 11: Organização por local de trabalho 

A CUT desenvolverá todo o empenho para a conquista da organização por local de trabalho. A 

criação, consolidação e o fortalecimento desses organismos de base devem ser desenvolvidos de 

forma livre e independente pelos trabalhadores em todos os seus locais de trabalho, tanto na 

cidade como no campo. 

Artigo 12: CUT: Órgão máximo 

A CUT, através de seus representantes eleitos de forma livre e direta, será o órgão máximo que 

chamará todos os trabalhadores à luta pela concretização dos princípios aqui expostos. Nos marcos 

dos presentes Estatutos e dos programas de ação deliberados por seus congressos, a CUT objetiva, 

enfim, dirigir, orientar e coordenar a luta dos trabalhadores brasileiros da cidade e do campo, de 

empresas públicas e privadas, ativos e inativos, em defesa de seus direitos e reivindicações de 

caráter político, econômico, social e trabalhista. 

Capítulo III: Formas de luta e sustentação 

Artigo 13 

Na defesa dos trabalhadores, a CUT adotará as formas de luta compatíveis com seus princípios, 

buscando em todos os casos a realização de seu objetivo geral. Estas formas de luta compreendem: 

1. Ação direta de massa através de paralisações, manifestações, greves, controle coletivo de terras. 

2. Denúncias e outras formas políticas de pressão através dos meios de comunicação e outros 

meios. 

3. Ação legal mediante os trâmites jurídicos e administrativos cabíveis. 

4. Criação de novas formas de luta adequadas às circunstâncias, quer na cidade, quer no campo. 

5. Em casos de greves, a CUT deverá destinar imediatamente uma parte ou o conjunto dos fundos 

das caixas reservas às atividades de resistência e auxílio aos grevistas. 

Capítulo IV: Estrutura, organização e funcionamento da CUT – A CUT nas regiões de cada 

estado 

Artigo 14: O Congresso Regional 

1. Participantes: 

a) Do Congresso Regional participam trabalhadores dos sindicatos e entidades profissionais, com 

sede na região, representando seus respectivos trabalhadores, de acordo com os seguintes critérios, 

desde que realizem assembléia amplamente convocada: 
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b) Deverá ser mantida a proporção de delegados de diretoria e de base no conjunto da delegação 

que participa do congresso, exceto quando a diretoria não convocar assembléia. 

c) Para as Associações Profissionais de categoria sem sindicato, serão aplicados os critérios acima, 

não podendo haver dupla representação. 

2. Eleições: 

Todos os delegados, sem exceção, terão direito a voz e voto no congresso. Os delegados serão 

eleitos em assembléia de suas respectivas categorias. A convocação da assembléia será feita com 

30 dias de antecedência mínima e amplamente divulgada no interior da categoria. A Direção 

Regional garantirá a participação de delegados de base quando a diretoria não convocar 

assembléia. Neste caso, os trabalhadores de base farão a convocação, realizarão a assembléia com 

a presença de trabalhadores da categoria de no mínimo três vezes o número de delegados a que 

têm direito, redigindo a ata com assinaturas dos presentes e com o endosso de um membro da 

Direção Regional, ou Estadual, ou Nacional, presente na assembléia. 

3. Atribuições e tarefas: 

a) Realizar um balanço da situação e das lutas da classe trabalhadora na região; 

b) Aprovar um Plano de Lutas; 

c) Eleger os membros da Direção Regional, da Executiva Regional e do Conselho Fiscal. 

d) Distribuir responsabilidades para estes organismos e outras providências. 

4. Funcionamento: 

O Congresso Regional reúne-se ordinariamente a cada ano e antes do Congresso Estadual. 

Artigo 15: Plenária Regional 

1. Participantes: 

A Plenária Regional será composta pela Direção Regional, pelos membros da Direção Estadual e 

Nacional que pertençam à Região e por 20% dos delegados eleitos para o Congresso, tirados por 

cada delegação. 

2. Atribuição e tarefas: 

a) Encaminhar o Plano de Lutas aprovado no congresso, dividindo tarefas, atribuições e 

responsabilidades entre os membros e a Direção Regional. 

b) À Plenária Regional cabe julgar e estabelecer sanções para as infrações ocorridas em seu 

âmbito. 

c) A Plenária Regional pode convocar extraordinariamente o Congresso Regional, determinando, 

neste caso, normas específicas para sua realização. 

3. Funcionamento: 

A Plenária Regional reúne-se a cada três meses. 
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Artigo 16: Direção Regional 

1. A Direção Regional será eleita no Congresso Regional com um número mínimo de sete e no 

máximo de 17 membros. Para cada efetivo deve ser eleito um suplente. 

A Direção Regional será eleita pelo critério de proporcionalidade e só participará desta 

proporcionalidade quem obtiver pelo menos 20% dos votos no congresso. 

2. Cabe à Direção Regional coordenar a vida quotidiana da CUT na região, respondendo pela 

entidade em nível regional. Cabe ainda à Direção Regional deferir ou indeferir os pedidos de 

filiação à CUT que lhe chegam às mãos. 

3. A Direção Regional reúne-se mensalmente. 

Artigo 17: Executiva Regional 

1. A Executiva Regional será eleita no Congresso Regional, dentre os membros efetivos da 

Direção Regional. 

2. A Executiva Regional será composta por cinco membros, dentre os quais serão escolhidos um 

presidente, um secretário e um tesoureiro. 

3. Compete à Executiva Regional: 

a) Dirigir a CUT Regional entre uma e outra reunião da Direção Regional; 

b) Encarregar-se da execução das decisões tomadas pela Direção Regional, responsabilizando-se 

perante os organismos superiores por suas próprias decisões; 

c) Convocar as reuniões da Direção Regional; 

d) Controlar as finanças e o patrimônio da CUT Regional; 

e) Manter as entidades filiadas informadas a respeito de todas as resoluções e atividades da CUT 

Regional. 

4. O quórum para a instalação das reuniões da Executiva Regional é da metade mais um dos seus 

membros e as decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes. 

5. A Executiva Regional reúne-se a cada 15 dias. 

Artigo 18: O Conselho Fiscal Regional 

1. O Conselho Fiscal Regional será composto por cinco membros efetivos, com igual número de 

suplentes, todos eleitos no congresso. 

2. O cargo de conselheiro fiscal é incompatível com o de membro da Direção Regional. 

3. Compete ao Conselho Fiscal Regional: 

a) fiscalizar a administração financeira da CUT Regional podendo, para o exercício de suas 

funções, examinar toda a contabilidade dos seus organismos e pedir informações sempre que 

considerar oportunas. 

b) Elaborar um Informe Financeiro Anual e colocá-lo à consideração dos organismos e entidades 

filiadas da região e uma previsão orçamentária a cada seis meses a ser apresentada à Direção 

Regional, fornecendo cópias destes documentos à Direção Estadual. 

c) Submeter ao congresso um Informe Financeiro compreendendo o período desde o congresso 

anterior. 

Artigo 19 

Fica a critério de cada região, através de sua Direção, criar Secretarias e Comissões que forem 

necessárias para agilizar a atuação da CUT Regional. 

Artigo 20 
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A divisão das regiões em cada estado fica a critério das instâncias de decisão de cada estado. Esta 

divisão deve ser feita com base no conjunto de municípios que têm uma possibilidade maior de se 

articularem em cima das lutas concretas. 

A CUT nos estados 

Artigo 21: Congresso Estadual 

1. Participantes: 

a) Do Congresso Estadual participam trabalhadores dos sindicatos e entidades profissionais, com 

base territorial dentro do estado, de acordo com os seguintes critérios de proporção e desde que 

realizem assembléia amplamente convocada: 

 

 
 

b) Deverá ser mantida a proporção de delegados de diretoria e de base no conjunto da delegação 

que participa do congresso, exceto quando a Diretoria não convocar assembléia. 

c) Para as associações profissionais de categorias sem sindicato, serão aplicados os critérios acima. 

d) Os mesmos critérios acima se aplicam às entidades estaduais dos sindicatos nacionais tendo 

como base o número de trabalhadores no estado. 

e) As federações terão 1 (um) a 3 (três) delegados de cada, escolhidos pelo respectivo Conselho de 

Representantes e em proporção ao número de trabalhadores de sua categoria. 

2. Eleições: 

Todos os delegados, sem exceção, terão direito a voz e voto no congresso. Os delegados serão 

eleitos em assembléias de suas respectivas entidades. A convocação da assembléia será feita com 

30 dias de antecedência mínima. A Direção Estadual garantirá a participação de delegados de 

base, quando a diretoria não convocar assembléia. Neste caso, os trabalhadores de base farão a 

convocação, a assembléia, redigindo a ata com assinaturas dos presentes e endossada por um 

membro da Direção que estará presente à assembléia. 

3. Atribuições e tarefas: 

a) Realizar um balanço da situação e das lutas da classe trabalhadora no estado. 

b) Aprovar um Plano de Lutas. 

c) Escolher uma lista de nomes com três vezes o número de membros a que o estado tem direito 

para a Direção Nacional, para concorrer às eleições da mesma. 

d) Eleger a Direção Estadual, a Executiva Estadual e o Conselho Fiscal Estadual. 

e) Distribuir responsabilidades para a Plenária e Direção Estaduais. 

4. Funcionamento: 

O Congresso Estadual reúne-se ordinariamente a cada ano, sendo realizado antes do Congresso 

Nacional, no ano em que este ocorrer. 
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Artigo 22: Plenária Estadual 

1. Participantes: 

a) Da Plenária Estadual participam a Direção Estadual, os membros da Direção Nacional do 

estado e 20% dos delegados para o Congresso Estadual, tirados por cada delegação, funcionando 

comum mínimo de um terço para ter caráter deliberativo. 

2. Atribuições e tarefas: 

a) Encaminhar o Plano de Lutas aprovado no congresso, dividindo tarefas e responsabilidades 

entre seus membros e a Direção. 

b) À Plenária Estadual cabe julgar e estabelecer sanções para as infrações ocorridas em seu 

âmbito. 

c) A Plenária Estadual pode convocar extraordinariamente o Congresso Estadual determinando, 

neste caso, normas específicas para a sua realização. 

d) A Plenária Estadual elegerá 10% de sua plenária para compor a Plenária Nacional. 

3. Funcionamento: 

A Plenária Estadual reúne-se a cada quatro meses. 

Artigo 23: Direção Estadual 

1. A Direção Estadual será eleita no congresso com um número mínimo de 9 e máximo de 31 

membros, observadas as proporções de cada estado. 

Para cada efetivo, deve ser eleito um suplente. A Direção Estadual será eleita pelo critério da 

proporcionalidade e só participará desta proporcionalidade quem obtiver pelo menos 20% dos 

votos no congresso. 

2. Cabe à Direção Estadual coordenar a vida quotidiana da CUT no estado, respondendo pela 

entidade em nível estadual. Cabe ainda à Direção Estadual deferir ou indeferir os pedidos de 

filiação à CUT que lhe chegam às mãos. 

3. A Direção Estadual reúne-se a cada dois meses. 

Artigo 24: Executiva Estadual 

1. A Executiva Estadual será eleita no congresso dentre os membros efetivos da Direção Estadual. 

2. A Executiva Estadual será composta por no mínimo cinco e no máximo 11 membros, dentre os 

quais serão escolhidos um presidente, um secretário e um tesoureiro. 

3. Compete à Executiva Estadual: 

a) Dirigir a CUT Estadual entre uma e outra reunião da Direção Estadual. 

b) Encarregar-se da execução das decisões tomadas pela Direção Estadual, responsabilizando-se 

perante os organismos superiores por suas próprias decisões. 

c) Convocar as reuniões da Direção Estadual. 

d) Representar a CUT Estadual em todas as atividades de interesse da classe trabalhadora. 

e) Controlar as finanças e o patrimônio da CUT Estadual. 

f) Manter as entidades filiadas do estado informadas de todas as decisões e atividades da CUT 

Estadual. 

4.O quórum para instalação das reuniões da Executiva Estadual é da metade mais um dos seus 

membros e as decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes. 

5. A Executiva Estadual reúne-se a cada 15 dias. 

Artigo 25: Secretarias Estaduais 

1. A Direção Estadual organizará e estabelecerá as normas de funcionamento das seguintes 

Secretarias, para o funcionamento da CUT: 
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a) Secretaria Geral; 

b) Secretaria Administrativa; 

c) Secretaria de Finanças; 

d) Secretaria de Relações Públicas; 

e) Secretaria de Organização. 

A Direção Estadual poderá organizar outras Secretarias, se julgar conveniente. 

2. Atribuições e tarefas: 

a) Compete ao secretário-geral: 

– coordenar as atividades do conjunto das Secretarias; 

– elaborar planos gerais integrados para o conjunto das Secretarias. 

b) Compete ao secretário Administrativo: 

– zelar pelo patrimônio da CUT Estadual; 

– controlar os funcionários nos serviços da CUT Estadual; 

– manter em dia a correspondência, as atas e os arquivos da entidade. 

c) Compete ao secretário de Finanças: 

– zelar pelas finanças da CUT Estadual; 

– recolher às entidades filiadas no estado as contribuições financeiras previstas estatutariamente, 

remetendo ao secretário de Finanças da CUT Nacional a parte que lhe é destinada; 

– efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados; 

– apresentar ao Conselho Fiscal Estadual, com cópias para a Direção Estadual, balancetes mensais 

e um balanço anual. 

d) Compete ao secretário de Relações Públicas: 

– manter estreito e permanente contato com as entidades sindicais e com os organismos 

superiores; 

– coordenar os órgãos de divulgação e o material de propaganda da CUT Estadual; 

– manter as entidades sindicais e os trabalhadores informados de todos os acontecimentos 

importantes da vida sindical estadual, nacional e internacional; 

– manter a Direção Nacional informada dos acontecimentos sindicais do estado; 

– Receber os sindicalistas de outros estados ou de outros países, em visita a seu estado. 

e) Compete ao secretário de Organização: 

– controlar a aplicação dos Estatutos da CUT Estadual; 

– assessorar as entidades sindicais do estado no que diz respeito às atividades intersindicais; 

– organizar as reuniões do Secretariado, da Executiva Estadual, da Direção Estadual e da Plenária 

Estadual; 

– organizar as atividades e manifestações deliberadas pelos organismos superiores. 

3. A Plenária Estadual organizará, pelo menos, as seguintes Secretarias Estaduais específicas, 

vinculadas às respectivas Secretarias nacionais, para tratar das lutas dos trabalhadores: 

a) Direito do Trabalho; 

b) Saúde, Previdência Social e Segurança do Trabalho; 

c) Salários e Custos de Vida; 

d) Emprego e Desemprego; 

e) Reforma Agrária; 

f) Habitação e Solo Urbano; 

g) Formação, Educação e Cultura; 
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h) Participação e Controle dos Trabalhadores. 

4. Ficarão responsáveis por essas Secretarias membros eleitos da Plenária Estadual. O trabalho das 

Secretarias em conjunto será coordenado pela Direção Estadual. Cada Secretaria seguirá as 

orientações da sua respectiva Secretaria Nacional. 

Artigo 26: O Conselho Fiscal Estadual 

1. O Conselho Fiscal Estadual será composto por cinco membros efetivos, com igual número de 

suplentes, todos eleitos no congresso. 

2. O cargo de Conselheiro Fiscal é incompatível com o de membro da Direção Estadual. 

3. Compete ao Conselho Fiscal Estadual: 

a) fiscalizar a administração financeira da CUT Estadual, podendo, para o exercício de suas 

funções, examinar toda a contabilidade dos seus organismos e pedir informações sempre que 

considerar oportunas. 

b) Elaborar um Informe Financeiro Anual e colocá-lo à consideração dos organismos e entidades 

filiadas do estado e uma previsão orçamentária a cada seis meses a ser apresentada à Direção 

Estadual, fornecendo cópias destes documentos à Direção Nacional. 

c) submeter ao congresso um informe financeiro compreendendo o período desde o congresso 

anterior. 

A CUT em nível nacional 

Artigo 27: Congresso Nacional 

1. Participantes: 

a) Do Congresso Nacional participam trabalhadores dos sindicatos e entidades profissionais com 

base dentro do território nacional, de acordo com os seguintes critérios de proporção e desde que 

realizem assembléia amplamente convocada: 

 

 

b) Deverá ser mantida a proporção de delegados de diretoria e de base no conjunto da delegação 

que participa do congresso, exceto quando a diretoria não convocar assembléia. 

c) Para as associações profissionais de categorias sem sindicato, se aplicam os mesmos critérios 

acima, não podendo haver dupla representação; 

d) Os mesmos critérios acima se aplicam para os sindicatos nacionais; 

e) As federações estaduais e interestaduais terão 1 (um) a 3 (três) delegados de cada, escolhidos 

pelo respectivo Conselho de Representantes e em proporção ao número de trabalhadores da sua 

categoria 

f) As confederações e federações nacionais terão 1 (um) a 3 (três) delegados de cada, eleitos pelo 

respectivo Conselho de Representantes e em proporção ao número de trabalhadores da sua 

categoria. 
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2. Eleições: 

Todos os delegados, sem exceção, terão direito a voz e voto no congresso. Os delegados serão 

eleitos em assembléias de suas respectivas entidades. A convocação da assembléia será feita, no 

mínimo com 30 dias de antecedência. A Direção Nacional garantirá a participação de delegados de 

base, quando a diretoria não convocar assembléia. Neste caso, os trabalhadores de base farão a 

convocação, a assembléia redigindo ata com assinaturas dos presentes e com o endosso de um 

membro da Direção Nacional ou Estadual presente à assembléia. 

3. Atribuições e tarefas: 

a) Realizar um balanço da situação e das lutas da classe trabalhadora no país; 

b) Aprovar um Plano de Lutas; 

c) Eleger a Direção Nacional Colegiada, a Executiva Nacional e a Coordenação Nacional com um 

coordenador e um secretário. 

d) Distribuir responsabilidades para a Plenária e a Direção Nacional. 

e) Fazer modificações no presente Estatuto garantindo a ampla discussão na base. 

4. Funcionamento: 

O Congresso Nacional reúne-se a cada dois anos. 

Artigo 28: Plenária Nacional 

1. Participantes: 

Da Plenária Nacional participam 10% da Plenária de cada estado, a Direção Nacional e as 

Direções Estaduais, na seguinte proporção: 

– Rondônia, Amapá: nove membros 

– Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina: 11 membros 

– Pará, Goiás, Espírito Santo, Paraná e Distrito Federal: 15 membros 

– Bahia e Pernambuco: 17 membros 

– Rio Grande do Sul e Minas Gerais: 21 membros 

– Rio de Janeiro: 25 membros 

– São Paulo: 31 membros 

2. Atribuições e tarefas: 

a) Encaminhar o Plano de Lutas aprovado no congresso, dividindo tarefas e responsabilidades 

entre seus membros e a Direção; 

b) A Plenária Nacional cabe julgar e estabelecer sanções para as infrações ocorridas em seu 

âmbito. 

Cabe-lhe ainda deferir ou indeferir os pedidos de filiação à CUT que lhe chegam às mãos. 

c) A Plenária Nacional pode convocar extraordinariamente o Congresso Nacional determinando, 

neste caso, normas específicas para a sua realização. 

3. Funcionamento: 

A Plenária Nacional reúne-se a cada ano. 

Artigo 29: Direção Nacional Colegiada 

1. A Direção Nacional Colegiada será composta por 83 membros efetivos e 83 membros 

suplentes, por uma Executiva Nacional de 15 membros e por uma Coordenação Nacional de sete 

membros (dentre os 15), sendo eleitos 1 (um) coordenador e 1 (um) secretário, dentre os sete. As 

indicações que porventura tenham sido feitas pelos estados podem ser tomadas como referência 

sendo, contudo, o congresso soberano para decidir. 
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2. A composição da Direção Nacional será a seguinte. 

– 1 representante: Rondônia, Amapá 

– 2 representantes: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina. 

– 3 representantes: Pará, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Distrito Federal. 

– 4 representantes: Bahia e Pernambuco 

– 6 representantes: Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

– 8 representantes: Rio de Janeiro 

– 10 representantes: São Paulo 

– 4 representantes: tirados dentre as federações e confederações nacionais presentes ao Congresso 

Nacional. 

3. A Direção Nacional será eleita no congresso pelo critério da proporcionalidade e só participará 

desta proporcionalidade quem obtiver pelo menos 20% dos votos no congresso. 

4. Cabe à Direção Nacional a direção cotidiana da CUT no país, respondendo pela entidade em 

nível nacional. Cabe ainda à Direção Nacional deferir ou indeferir os pedidos de filiação que lhe 

chegam às mãos. 

5. A Direção Nacional reúne-se a cada três meses. 

Artigo 30: A Executiva Nacional 

1. A Executiva Nacional será eleita no Congresso Nacional dentre os membros efetivos da Direção 

Nacional e será composta por 15 membros. 

2. Compete à Coordenação e demais membros da Executiva Nacional: 

a) Dirigir a CUT entre uma e outra reunião da Direção Nacional; 

b) Encarregar-se da execução das decisões tomadas pela Direção Nacional, responsabilizando-se 

perante os organismos superiores por suas próprias decisões. 

c) Convocar as reuniões da Direção Nacional; 

d) Controlar as finanças e o patrimônio da CUT; 

e) Manter as entidades filiadas informadas a respeito de todas as resoluções e atividades da CUT, 

mediante a edição de um informativo periódico. 

3. O quórum para a instalação das reuniões da Executiva Nacional é da metade mais um dos seus 

membros e as decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes. 

4. A Executiva Nacional reúne-se mensalmente. 

Artigo 31: Secretarias Nacionais e Instituto Nacional de Formação 

1. A Direção Nacional organizará e estabelecerá as normas de funcionamento das seguintes 

Secretarias para o funcionamento da CUT: 

– Secretaria Geral 

– Secretaria Administrativa 

– Secretaria de Finanças 

– Secretaria de Relações Públicas 

– Secretaria de Organização 

A Direção Nacional poderá organizar outras Secretarias e Comissões que julgar necessárias. 

2. Atribuições e tarefas: 

a) Compete ao secretário-geral: 

– coordenar as atividades do conjunto das Secretarias; 

– elaborar planos gerais integrados para o conjunto das Secretarias 
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b) Compete ao secretário Administrativo: 

– zelar pelo patrimônio da CUT; 

– controlar os funcionários e os serviços da CUT; 

– manter em dia a correspondência, as atas e os arquivos da entidade. 

c) Compete ao secretário de Finanças: 

– zelar pelas finanças da CUT; 

– recolher, junto às Secretarias de Finanças das CUTs Estaduais, as contribuições financeiras 

previstas estatutariamente; 

– efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados; 

– apresentar ao Conselho Fiscal Nacional, com cópias para a Direção Nacional, balancetes 

mensais e um balanço anual. 

d) Compete ao secretário de Relações Públicas: 

– manter estreito e permanente contato com as CUTs Estaduais, as entidades filiadas e as 

organizações sindicais internacionais; 

– coordenar os órgãos de divulgação e o material de propaganda da CUT; 

– manter as entidades sindicais e os trabalhadores informados a respeito de todos os 

acontecimentos importantes da vida sindical nacional e internacional. 

e) Compete o secretário de Organização: 

– controlar a aplicação dos presentes Estatutos; 

– assessorar as CUTs Estaduais no que diz respeito à sua formação e funcionamento; 

– organizar as reuniões da Executiva Nacional, da Direção Nacional, da Plenária Nacional e do 

Conclat; 

– organizar as atividades e manifestações deliberadas pelos organismos superiores. 

3. A Direção Nacional organizará pelo menos 12 (doze) Secretarias Nacionais específicas para 

tratar das lutas dos trabalhadores: 

– Direito do Trabalho 

– Saúde, Previdência Social e Segurança do Trabalho 

– Salário e Custo de Vida 

– Emprego e Desemprego 

– Reforma Agrária 

– Habitação e Solo Urbano 

– Formação, Educação e Cultura 

– Participação e Controle dos Trabalhadores 

– Liberdade e Autonomia Sindical 

– Política Econômica 

– Problemas Nacionais 

– Relações Internacionais 

4. A Direção Nacional organizará um Instituto Nacional de Formação, encarregado de promover 

em nível nacional a formação sindical, profissional, social e política dos filiados à CUT. 

5. Ficarão responsáveis por cada uma dessas Secretarias e pelo Instituto Nacional de Formação 

membros eleitos da Plenária Nacional. 

6. O trabalho conjunto das Secretarias Nacionais e do Instituto Nacional de Formação será 

coordenado pela Direção Nacional. 
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Parágrafo especial 

1. A CUT se organiza a partir das instâncias regionais, estaduais e nacional, com seus respectivos 

congressos, plenárias, direções e executivas. 

2. Entre um Congresso e outro, o organismo máximo é a plenária, em nível regional, estadual e 

nacional. 

Entre uma reunião e outra da Plenária, o organismo máximo é a Direção. 

3. As deliberações de todos os organismos serão tomadas por votação da maioria dos presentes, 

estabelecido o quórum (com exceção dos congressos) a partir da presença de metade mais um dos 

membros dos organismos. Cada delegado ou membro do organismo só terá direito a um voto, não 

sendo permitido o voto por procuração. 

Artigo 32: Conselho Fiscal Nacional 

1. O Conselho Fiscal Nacional será composto por cinco membros efetivos e cinco membros 

suplentes eleitos, pela ordem, no congresso. 

2. O cargo de Conselheiro Fiscal é incompatível com o de membro da Direção Nacional. 

3. Compete ao Conselho Fiscal Nacional: 

a) Fiscalizar a administração financeira da CUT podendo, para o exercício de suas funções, 

examinar toda a contabilidade dos seus organismos e pedir informações sempre que considerar 

oportuno. 

b) Elaborar um Informe Financeiro Anual e colocá-lo à consideração dos organismos e das 

entidades filiadas e uma previsão orçamentária a cada seis meses a ser apresentada à Direção 

Nacional; 

c) Submeter ao Conclat um Informe Financeiro compreendendo o período desde o congresso 

anterior. 

Capítulo V – Filiação, direitos e deveres 

Artigo 33: Da filiação à CUT 

1. Podem filiar-se à CUT sindicatos e entidades profissionais que concordam em cumprir estes 

Estatutos e que deliberaram, em assembléia convocada para esse fim, a sua filiação através das 

providências enumeradas a seguir no parágrafo 2, e obedecidos os requisitos do parágrafo 3. Para 

efeito de filiação à CUT são considerados: 

a) Sindicatos;  

b) Associações profissionais por ramos de trabalho; associações pré-sindicais, associações de 

categorias impedidas de se sindicalizarem (funcionários públicos) e associações de categorias sem 

sindicato, não podendo existir dupla representação; 

c) Federações; 

d) Confederações. 

2. Providências para a filiação: 

Envio de requerimento à Plenária da CUT solicitando filiação, juntamente com os seguintes 

documentos: 

a) Ata da assembléia que aprovou a filiação com as credenciais dos delegados eleitos para o 

próximo congresso respectivo; 

b) Estatutos, Carta de Princípios, Regimento Interno e demais documentos normativos da 

entidade; 

c) Lista do número de trabalhadores filiados ou associados à entidade; 

d) Ata de constituição da entidade e ata de posse da Diretoria em exercício; 
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e) Pagamento adiantado da primeira contribuição financeira que lhe compete. 

3. Requisitos para a filiação: 

a) Associações de funcionários públicos e demais associações, profissionais de categorias sem 

sindicato só poderão filiar-se a partir de 6 (seis) meses da sua criação. 

4. Obedecidas as disposições acima, cabe às plenárias, em cada nível, deferir ou indeferir os 

pedidos de filiação que lhes chegam às mãos, podendo qualquer filiado recorrer da decisão, 

encaminhando recurso ao congresso respectivo. 

5. Qualquer outro tipo de entidade não discriminado neste artigo destes Estatutos só poderá filiar-

se à CUT após parecer favorável da Plenária Nacional. 

Artigo 34: Dos direitos e deveres dos filiados 

1. Todo filiado à CUT tem os seguintes direitos: 

a) eleger e ser eleito, através de participação de seus delegados, para qualquer cargo ou função; 

b) Opinar e votar frente a qualquer questão que seja colocada em congresso ou reunião do 

organismo da CUT ao qual pertença; 

c) Apresentar propostas, denunciar irregularidades e impetrar recursos nos congressos e reuniões 

dos demais organismos; 

d) Ser beneficiário dos resultados obtidos pela atuação da CUT e dos serviços por ela prestados; 

e) Desfiliar-se da CUT mediante deliberação de assembléia especialmente convocada para esse 

fim. 

2. Todo filiado à CUT tem os seguintes deveres: 

a) Acatar e cumprir os objetos e princípios e os presentes Estatutos da CUT; 

b) Contribuir financeiramente conforme o estipulado nestes Estatutos; 

c) Acatar e cumprir as deliberações majoritárias dos organismos da CUT no nível da sua 

vinculação e nos níveis superiores. 

Artigo 35: Infrações 

1. Considerem-se infrações: 

a) o descumprimento de qualquer dos parágrafos do artigo acima; 

b) espionagem policial ou atos de delação e de traição comprovados. 

2. As infrações serão punidas de acordo com a sua gravidade com: 

a) afastamento do cargo que ocupa ou do organismo a que pertence o infrator; 

b) suspensão dos direitos com manutenção dos deveres de filiado; 

c) expulsão da CUT. 

3. Os julgamentos das infrações serão realizados pelas plenárias respectivas, com a presença do 

acusado, ao qual será permitido o direito de defesa bem como o direito de recorrer ao congresso. 

4. Somente o Congresso Nacional poderá deliberar sobre a expulsão de um filiado. 

Capítulo VI – Finanças 

Artigo 36: Contribuição dos filiados 

1. A contribuição será de 1% (um por cento) da arrecadação das mensalidades de cada trabalhador 

filiado nas entidades, destinando-se 50% para o Regional, 30% para o Estadual e para o Nacional. 

2. A contribuição será paga mensalmente ao tesoureiro da Regional à qual o membro se filiou. 

Artigo 37: Repasses da arrecadação 

1. Do total arrecadado pelo tesoureiro da CUT Regional, 30% (trinta por cento) são repassados 

para o tesoureiro estadual e 20% (vinte por cento) diretamente para o tesoureiro nacional. 
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2. Além disso, do total arrecadado pelo tesoureiro da CUT no estado, 30% (trinta por cento) são 

repassados para o tesoureiro nacional. 

Artigo 38: Destinação das verbas 

1. Do total arrecadado pelo tesoureiro nacional, 10% (dez por cento) serão destinados para o 

Instituto Nacional de Formação. 

2. Do total arrecadado pelo tesoureiro nacional e do saldo do total arrecadado menos os repasses 

nos demais níveis, 30% (trinta por cento) serão destinados aos fundos das caixas de reservas. 

3. As caixas de reserva são fundos destinados às lutas e greves de acordo com o Artigo 13, 

parágrafo 5. 

Capítulo VII – Disposições transitórias e finais 

Artigo 39: A estruturação definitiva da CUT tem início neste Conclat/83 em que se aprovam estes 

Estatutos. 

1. A estrutura definitiva da CUT obedecerá necessariamente aos seguintes passos: 

a) Aprovação, neste Conclat/83, destes Estatutos; 

b) A Direção da CUT será eleita neste Conclat com mandato de 1 (um) ano, com a incumbência 

de, no plano político, encaminhar o Plano de Lutas aprovado e, no plano organizativo, estruturar e 

implantar a CUT em todos os seus níveis. 

c) Durante este primeiro ano, serão realizados congressos e plenárias regionais e estaduais até 15 

de março de 1984, com eleições das respectivas Direções e estruturação da CUT. 

d) A Plenária Nacional será realizada até o dia 15 de abril de 1984. 

e) O Congresso Nacional será realizado em agosto de 1984, com eleição da nova Direção. 

 

São Bernardo do Campo, 28 de agosto de 1983. 

 

COORDENAÇÃO, EXECUTIVA E DIREÇÃO NACIONAL 

 

Coordenação 

01– JAIR ANTONIO MENEGUELLI (SP) – Coordenador. 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. 

02 – PAULO RENATO PAIM (RS) - Secretário. 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. 

03–– JOÃO PAULO PIRES DE VASCONCELOS (MG) 

Secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade. 

04 – ABDIAS JOSÉ DOS SANTOS (RJ) 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói. 

05 – JOSÉ GOMES NOVAES (BA) 

Trabalhador da base do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista. 

06– JACÓ BITTAR (SP) 

Presidente do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia. 

07 – AVELINO GANZER (PA) 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. 
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Demais membros da Executiva Nacional 

08 – LÁZARO BILAC DE SOUZA (BA) 

Presidente do Sindicato dos Eletricitários da Bahia. 

09–– JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA (PE) 

Secretário Geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco. 

1O – DAURI JOSÉ TAMANHÃO (ES) 

Presidente Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palma. 

11–– JULIETA VILLANIL BALESTRO (RS) 

Diretora do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul. 

12–– ARY RUSSO (SP) 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. 

13 – ANTONIO PEREIRA FILHO (RJ) 

Vice-Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. 

14 – NELSON DE ASSIS TELES (GO) 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista. 

15 – GILMAR CARNEIRO DOS SANTOS (SP) 

Vice-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. 

 

Direção Nacional 

ACRE 

EFETIVOS 

FRANCISCO MENDES FILHO (Chico Mendes) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri 

SUPLENTES 

MARCOS FABIO FREIRE MONTYSUMA 

Associação dos Professores do Acre 

ALAGOAS 

EFETIVOS 

PEDRO LUIZ DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Alagoas 

JOSÉ ADELMO DOS SANTOS 

Sindicato dos Radialistas de Alagoas 

 

AMAPÁ 

EFETIVOS 

PEDRO RAMOS DE SOUZA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Macapá 

SUPLENTES 

ODAIR COSTA TOLOSA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Macapá (Trabalhador de base) 
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AMAZONAS 

EFETIVOS 

ADONAY FARIAS SABÁ 

Associação Profissional dos Professores do Amazonas (Trabalhador de base) 

FRANCISCO DO NASCIMENTO NOGUEIRA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Careiro e Manaus 

SUPLENTES 

JAQUES MANOEL SALES DE CASTRO 

Sindicato dos Comerciários do Estado do Amazonas 

JURANDIR NUNES DE LIMA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais COARI (Trabalhador de Base) 

 

BAHIA 

EFETIVOS 

JOSÉ GOMES NOVAES (Coordenação) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista (Trabalhador de base) 

LÁZARO BILAC DE SOUZA (Executiva Nacional) 

Sindicato dos Eletricitários da Bahia 

BENJAMIM JOSÉ FERREIRA SOUZA 

Sindicato dos Metalúrgicos 

NILSON SANTOS BAHIA 

Sindicato dos Químicos 

SUPLENTES 

GERMÍNIO BORGES DOS ANJOS 

Sindicato dos Petroleiros da Bahia 

OSVALDO LARANJEIRA 

Sindicato dos Bancários 

JAQUES WAGNER 

Sindicato dos Químicos 

FRANKLIN OLIVEIRA JUNIOR 

Sindicato dos Músicos 

 

CEARÁ 

EFETIVOS 

DILMAR SANTOS DE MIRANDA 

Associação dos Sociólogos do Estado do Ceará 

JOÃO VENTURA DOS SANTOS 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixadá 

SUPLENTES 

MARIA CLEIDE CARLOS BERNAL 

Sindicato dos Bancários do Ceará. 

ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tauá (Trabalhador de base) 

 

DISTRITO FEDERAL 

EFETIVOS 

JACQUES DE OLIVEIRA PENA 

Sindicato dos Bancários de Brasília 

MARIA LAURA SALES PINHEIRO 

Federação dos Servidores Públicos do DF 

FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS 

Associação dos Vigilantes do DF 

SUPLENTES 

FRANCISCO CHAGAS MACHADO FILHO 

Associação dos Economistas (Trabalhador de base) 

NEUSA MARIA RODRIGUES 

Sindicato dos Professores (Trabalhadora de base) 

WANDERLEI ANTONIO PIGNATI 

Sindicato dos Médicos 

 

ESPÍRITO SANTO 

EFETIVOS 

DAURI JOSÉ TAMANHÃO (Executiva Nacional) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Gabriel da Palha 

BENEDITO DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores na Construção civil 

STANDART SILVA 

Associação dos Docentes da Universidade Federal (Trabalhador de Base) 

SUPLENTES 

ANTONIO ANGELO MOSCHEN 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo 

OSVALDO HIILLE 

Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo 

VALDOMIRO BRAECHT 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares 

 

GOIÁS 

EFETIVOS 

NELSON DE ASSIS TELES (Executiva Nacional) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bela Vista 

ANA LÚCIA SILVA 

Associação dos Docentes da Universidade Federal (Trabalhadora de Base) 

DELÚBIO SOARES DE CASTRO 

Centro de Professores de Goiás 
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SUPLENTES 

CÉSAR RUBENS DE FIGUEIREDO 

Sindicato Engenheiros 

IRONIVES PEREIRA DE SOUZA 

Associação Profissional dos Assistentes Sociais 

OTACÍLIO ALVES TEIXEIRA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ceres 

 

MARANHÃO 

EFETIVOS 

RAIMUNDO DE FRANÇA DUTRA 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Caxias 

IRIOMAR JOSÉ RAMOS DE SOUZA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias (Trabalhador de Base) 

SUPLENTES 

RAIMUNDO MONTEIRO DOS SANTOS 

Sindicato dos Motoristas do Estado do Maranhão (Trabalhador de Base) 

ANTONIO CARDOSO 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Raimundo das Mangabeiras 

 

MATO GROSSO 

EFETIVOS 

APARÍCIO VALERIANO DE SIQUEIRA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantino (Trabalhador de Base) 

ANTONIO TAVARES DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Cuiabá (Trabalhador de Base) 

 

MINAS GERAIS 

EFETIVOS 

JOÃO PAULO PIRES DE VASCONCELOS (Coordenação) 

Sindicato dos Meta1úrgicos de João Monlevade 

LEARCE ANTONIO GLÓRIA 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Celulose de Belo Oriente 

JOÃO MENDES DA SILVA 

Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MIRANDA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí 

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poté 

FERNANDO VIANA CABRAL 

União Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais 

SUPLENTES 

CARLOS ALBERTO MENEZES C ALAZANS 
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Sindicato dos Marceneiros de Belo Horizonte 

JOSÉ ONOFRE DE SOUZA 

Sindicato dos Metalúrgicos de Betim 

JOSÉ IGNÁCIO DAMASCENO 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Ipatinga 

ALMIR FIGUEIREDO MURTA 

Sindicato dos Metalúrgicos de Coronel Fabriciano 

ROBERTO VIEIRA DE CARVALHO 

Associação dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais 

SEBASTIÃO SANTOS SOBRINHO 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros 

 

PARÁ 

EFETIVOS 

AVELINO GANZER (Coordenação) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém 

LUCIVALDO DA SILVA RIBEIRO 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Belém 

PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 

Sindicato dos Gráficos de Belém 

SUPLENTES 

ATANAGILDO DE DEUS MATOS 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oeiras do Pará 

GLÓRIA CAMPOS 

Sindicato dos Bancários Belém 

MANOEL MARIA BARRADAS DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tomé-Açu 

 

PARAÍBA 

EFETIVOS 

LUÍS SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Umbuzeiro 

JOSÉ ALVES DA SILVA 

Associação dos Funcionários do Magistério Público do Estado da Paraíba 

SUPLENTES 

JOSÉ MARTINS DA CRUZ 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serraria 

RAIMUNDO ARANTES MAGALHÃES 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de João Pessoa 

(Trabalhador de Base) 

 

PARANÁ 
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EFETIVOS 

PEDRO TONELLI 

Sindicato dos Pequenos Proprietários Rurais de Capanema 

GERALDO MENDONÇA DE OLIVEIRA 

Sindicato dos Petroleiros 

MAURO GOULART 

Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná 

SUPLENTES 

JOÃO PAULO SANTOS OLIVEIRA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapira 

CASEMIRO ZUFFO 

Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e Mobiliário de Francisco Beltrão 

SÉRGIO FARIA 

Associação dos Funcionários do Magistério Municipal de Curitiba 

 

PERNAMBUCO 

EFETIVOS 

JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA (Executiva Nacional) 

Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco 

VERA LÚCIA FERREIRA GOMES 

Sindicato dos Professores de Pernambuco 

RAIMUNDO ANANIAS 

Sindicato dos Securitários de Pernambuco 

ISRAEL CÉSAR DE MELO 

Associação dos Profissionais Vigilantes de Pernambuco 

SUPLENTES 

CICERO GERALDO LISBOA 

Sindicato dos Metalúrgicos (Trabalhador de base) 

PAULO RUBEM SANTIAGO 

Associação dos Professores do Ensino Oficial de Pernambuco 

REJANE MEDEIROS 

Associação dos Psicólogos de Pernambuco 

FRANCISCO CAETANO SILVA 

Sindicato dos Tecelões de Escada e Ribeirão 

 

PIAUÍ 

EFETIVOS 

ANTONIO JOSÉ CASTELO BRANCO MEDEIROS 

Associação dos Docentes da Universidade Federal 

JOÃO BATISTA DA COSTA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barras 

SUPLENTES 
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ROBERTO JOHN GONÇALVES DA SILVA 

Sindicato Jornalistas Profissionais do Estado do Piauí 

LUIZ JOSÉ RIBAMAR OZÓRIO LOPES 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Maior 

 

RIO DE JANEIRO 

EFETIVOS 

ABDIAS JOSÉ DOS SANTOS (Coordenação) 

Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói 

ANTONIO PEREIRA FILHO (Executiva Nacional) 

Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro 

JOSÉ JUAREZ ANTUNES 

Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda 

GERALDO CÂNDIDO DA SILVA 

Sindicato dos Metroviários do Rio de Janeiro 

ISABEL FONTENELLE PICALUGA 

Associação dos Profissionais Sociólogos do Rio de Janeiro 

JORGE RICARDO BITTAR 

Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro 

ALCYR 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parati 

WALTER VIEIRA MENDES JUNIOR 

Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro 

SUPLENTES 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 

União Nacional de Servidores Públicos 

MAURÍCIO LAURINDO DA SILVA 

Sindicato dos Eletricitários 

ANAZIR MARIA DE OLIVEIRA 

Associação das Profissionais Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro 

ROOSEVELT RUI DOS SANTOS 

Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro (Trabalhador de base) 

ANTONIO LUCIANO FUZÉR 

Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro 

ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda (Trabalhador de base) 

JORGE DA ROCHA GONÇALVES 

Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro 

MOSHÉLIO JOSÉ CARNEIRO ALVES 

Associação dos Servidores da Universidade Federal Fluminense 

 

RIO GRANDE DO NORTE 
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EFETIVOS 

BRASÍLIA CARLOS FERREIRA 

Associação dos Docentes da Universidade Federal (Trabalhador de base) 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedra Grande 

SUPLENTES 

ELIZIEL BARBOSA DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montanha 

DAMIÃO DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio 

 

RIO GRANDE DO SUL 

EFETIVOS 

PAULO RENATO PAIM (Coordenação Secretário) 

Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas 

JULIETA BALESTRO (Executiva Nacional) 

Centro de Professores do Rio Grande do Sul 

OLÍVIO DUTRA 

Sindicato dos Bancários de Porto Alegre 

JOÃO PAULO B. MARQUES 

Sindicato dos Vestuaristas de Porto Alegre 

MÁRIO GABARDO 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves 

REMI A. BALDASSO 

Sindicato dos Jornalistas de Porto Alegre 

SUPLENTES 

JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI 

Sindicato dos Bancários 

JOÃO MACHADO MENDES 

Sindicato dos Metalúrgicos de Novo Hamburgo 

ROBERTINA SILVA CARDOSO 

Sindicato dos Assistentes Sociais de Porto Alegre 

LÉO PIOVESAN 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeiras das Missões 

SAUL BARBOSA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ronda Alta 

OSVALDO OLIVEIRA 

Sindicato dos Motoristas 

 

RONDÔNIA 

EFETIVOS 

AGMAR DE SOUZA GOMES 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Preto do Oeste 
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SUPLENTES 

PEDRO PEREIRA DA SILVA 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ji-Paraná 

 

SANTA CATARINA 

EFETIVOS 

MOISÉS POLLAK 

Sindicato dos Economistas 

VITÓRIO SISTHERENN 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxambu do Sul 

SUPLENTES 

JORGE LORENZETTI 

Associação Brasileira de Enfermagem em Santa Catarina 

IVO SANNI 

Sindicato dos Trabalhadores da Fiação e Tecelagem de Brusque 

 

SÃO PAULO 

EFETIVOS 

JAIR ANTONIO MENEGUELLI (Coordenação - Coordenador) 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 

JACÓ BITTAR (Coordenação) 

Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia 

ARY RUSSO (Executiva Nacional) 

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos 

GILMAR CARNEIRO DOS SANTOS (Executiva Nacional)’ 

Sindicato dos Bancários de São Paulo 

PAULO OTÁVIO AZEVEDO JR. 

Sindicato dos Metroviários de São Paulo 

CLARA ANT 

Federação Nacional dos Arquitetos 

AGENOR NARCISO 

Sindicato dos Químicos do ABC 

FÁBIO CÂNDIDO DA SILVA 

Sindicato dos Sapateiros de Franca 

MIGUEL RUPP 

Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André 

GINALDO SANTOS DA ROCHA 

Sindicato dos Gráficos de Santos e São Vicente 

SUPLENTES 

ARLINDO CHINAGLIA JUNIOR 

Sindicato dos Médicos de São Paulo 

JOSIAS ADÃO 
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Sindicato dos Motoristas do ABC 

LUIZ ANTONIO CORREA 

Sindicato dos Marceneiros de Ribeirão Preto 

 

SERGIPE 

EFETIVOS 

MANOEL DIONÍSIO DA CRUZ 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poço Redondo 

ANTONIO JOSÉ DE GÓIS 

Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe. 

SUPLENTES 

JOSÉ COSTA ALMEIDA 

Associação dos Docentes da Universidade Federal 

SILVIA VIRGÍNIA ANDRADE LEITE ZAPPA 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Aracaju 

FEDERAÇÕES E ENTIDADES NACIONAIS 

EFETIVOS 

CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA 

Federação Nacional dos Arquitetos 

SUPLENTES 

ALFREDO PAESANI 

Federação Nacional dos Arquitetos 

 

OBSERVAÇÃO 

Não 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 Federações e Entidades Nacionais; e 17 suplentes de vários Estados. 

DESTA FORMA, O TOTAL DE MEMBROS DA DIREÇÃO NACIONAL FICOU EM 77 

EFETIVOS E 66 SUPLENTES. 
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QUADRO GERAL DO CONCLAT 

 

 

QUADRO 1 – CONCLAT/83 

QUADRO GERAL DE ENTIDADES, DE DELEGADOS E NÚMERO TOTAL DE 

TRABALHADORES 

REPRESENTADOS POR ESTADO (*) 
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QUADRO 2 – Conclat/83 

QUADRO GERAL DAS ENTIDADES, DOS DELEGADOS E DO TOTAL 

DE TRABALHADORES REPRESENTADOS 
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QUADRO 3 – Conclat/83 

QUADRO GERAL DOS CONVIDADOS PARTICULARES 

 

 


