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CAPÍTULO III 

AS LIDERANÇAS DA CUT 

A composição da Executiva Nacional 

ntre os quinze membros efetivos eleitos no III CONCUT para formar a 
Executiva Nacional há apenas um dirigente dos trabalhadores rurais (entre os 

cinco suplentes, há mais um). 

Na Executiva, há onze dirigentes dos sindicatos de setores dos serviços, 
ensino, funcionalismo e profissões liberais e nove dos sindicatos que representam 
tradicionalmente trabalhadores manuais, isto é, sindicatos de trabalhadores da 
indústria e da agricultura. Os dirigentes dos sindicatos de trabalhadores 
industriais, porém, ocupam alguns postos bastante importantes, como a 
presidência, a primeira tesouraria e a secretaria de relações internacionais. Entre 
os trabalhadores industriais na Executiva, os metalúrgicos são amplamente 
dominantes: cinco num total de sete. No setor de serviços, os bancários é que 
predominam: dos cinco membros da Executiva de sindicatos do setor de serviços, 
quatro são bancários. Somando os bancários com os metalúrgicos, as duas 
categorias alcançam nove dos vinte membros efetivos e suplentes do organismo 
máximo da CUT. Vale ressaltar que, entre esses vinte dirigentes, onze vêm de 
sindicatos de empregados do Estado (empresas estatais e funcionalismo público) e 
nove do setor privado. 

Chama a atenção, ainda, a participação na Executiva Nacional de dirigentes 
de sindicatos e associações de categorias profissionais de reduzida importância e 
localizados em estados de pouco peso econômico, político e sindical. Este é o caso, 
por exemplo, do Sindicato dos Engenheiros de Goiás, do Sindicato dos Engenheiros 
da Bahia, do Sindicato dos Gráficos de Belém do Pará, do Centro dos Professores 
de Goiás. Além da necessidade de atender a interesses regionais, a presença de 
dirigentes dessas entidades de categorias econômicas de menor peso, 
provavelmente, está relacionada às composições políticas entre as facções 
partidárias que se confrontaram no III CONCUT (e em outros congressos da CUT). 
O fato permite supor que a formação da direção máxima da central seja mais o 
resultado de arranjos entre tendências políticas do que de entidades sindicais. 

E 
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Tabela 14 
Sindicatos por setor de atividade na  

Executiva Nacional da CUT eleita no III CONCUT 
Setor econômico Categorias Nº de membros nas Executivas Total 

I – Indústria    
Metal-mecânico Metalúrgicos 5  
Gráfica Gráficos 1  
Energia elétrica Eletricitários 1 7 

II – Serviços    
Setor financeiro Bancários 4  
Telecomunicações Trab. em comunicações 1 5 

III – Ensino    
Magistério secundário Professores 2 2 

IV – Agricultura    
Agricultura Trabalhadores rurais 2 2 

V – Funcionalismo público    
Previdência Social Serv. da Prev. Social 1  
Saúde Enfermeiros 1 2 

VI – Profissões liberais    
Engenharia Engenheiros 2 2 
Total   20 
Fonte: Boletim Nacional da CUT, nº 21, set. 1988, “3º CONCUT – Registro e Imagens”. 

A comparação da atual Executiva da CUT com a Executiva Nacional da 
Central Geral dos Trabalhadores (CGT) eleita no seu primeiro congresso em 
março de 1986, do ponto de vista das categorias profissionais, não revela 
diferenças importantes. Os dirigentes de sindicatos de metalúrgicos, tal como na 
CUT, são os que possuem uma representação mais significativa na Executiva da 
CGT: quatro de seus dirigentes vêm de sindicatos de metalúrgicos. Aliás, cumpre 
notar que, na ocasião, seu presidente, Joaquim dos Santos Andrade, era presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o maior do país. Dos 21 integrantes 
da Executiva da CGT (aí incluindo-se os três membros do Conselho Fiscal), nove 
eram de sindicatos do setor industrial. A seguir vinham os sindicatos do setor de 
serviços (cinco membros) e os do setor rural e de profissionais liberais, com dois 
membros cada. Até aqui nenhuma diferença significativa com relação à Executiva 
da CUT eleita no terceiro congresso. A diferença mais saliente está na ausência, 
na Executiva da CGT, de qualquer dirigente do setor do ensino (dois dirigentes 
desse setor na Executiva da CUT) e no número bem menor de sindicalistas do 
setor bancário: dois na CGT contra quatro na CUT. É preciso alertar, no entanto, 
que a comparação está sendo feita com a Executiva da CUT eleita em 1988, que, 
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como veremos a seguir, guarda algumas pequenas diferenças com relação às 
Executivas de 1983, 1984 e 1986. 

Onde a Executiva da CGT mais se distingue da de sua rival é no tocante ao 
tipo de entidade nela representado. Na CGT, quatro confederações e três federações 
faziam parte da Executiva, contra um dirigente representante de associação e 
nenhum membro de oposição. Na Executiva cutista eleita em 1988 nenhuma 
confederação está presente, ao passo que três dirigentes de associações dela 
participam. O fato é indicativo do peso, bem maior na CUT, das entidades 
representativas de empregados do setor público. A participação mais elevada de 
dirigentes de federações e confederações na Executiva da CGT revela que essa 
entidade tinha maior penetração nos organismos de cúpula do sindicalismo oficial. 
Mas não se pode deixar de notar também o aumento, no interior das Executivas da 
CUT, do número de dirigentes de federações. Assim, na primeira Executiva da CUT 
(1983) não havia nenhum membro de diretoria de federação ou confederação. A 
mesma coisa ocorreu com a Executiva eleita em 1984. Mas, na Executiva de 1986, 
já havia um representante de federação, número que ascendeu para três na Executiva 
atual. O aumento do número de dirigentes de federações deriva, em parte, de 
vitórias de sindicatos ligados à CUT nas disputas pelo controle de federações e, em 
parte, ao peso maior, no interior da CUT, de entidades do setor público: dos três 
dirigentes de federações que foram eleitos no III CONCUT para a Executiva 
Nacional, dois são de empregados do setor público: um de telecomunicações 
(FITTEL) e outro da Previdência Social (FENASP). 

Rotatividade na Executiva Nacional 

No interior da Executiva Nacional da CUT, um grupo de aproximadamente 
sete pessoas constitui o núcleo do poder, ocupando as posições mais importantes do 
comando da entidade. Quando da Executiva eleita no CONCLAT que decidiu a 
criação da central, a divisão interna distinguia, num total de quinze postos, sete que 
compunham o que então se denominou a “Coordenação” (ver Anexo: “As Executivas 
da CUT”). Essa coordenação estava formada pelo “coordenador”, Jair Meneguelli, 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema; 
pelo secretário, Paulo Renato Paim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Canoas (RS); por João Paulo Pires de Vasconcelos, secretário do Sindicato dos 
Metalúrgicos de João Monlevade (MG); Abdias José dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói; José Gomes Novaes, “trabalhador da base” do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista (BA); Jacó Bittar, 
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presidente do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulinia (SP); e Avelino 
Ganzer, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém (PA). 

Tabela 15 
Executiva Nacional da CGT (eleição de 1986) 

Setor de atividade Categoria Totais 
I – Indústria   

Metal-mecânico Metalúrgicos 4 
Gráfica Gráficos 1 
Energia elétrica Eletricitários 1 
Construção civil Trab. da const. civil 1 
Sem especificação  2 
Subtotal  9 

II – Serviços   
Telecomunicação Trab. em telecomunicações 2 
Setor financeiro Bancários 2 
Comércio Comerciários 1 
Subtotal  5 

III – Ensino  – 
IV - Agricultura   

Agricultura Trab. Rurais 2 
Subtotal  2 

V – Setor público   
Fornecimento de água Trab. do setor público 1 
Subtotal  1 

VI – Profissões liberais   
Medicina Médicos 1 
Engenharia/ agronomia Eng. agrônomos 1 
Subtotal  2 

VIII – Transporte   
Transporte urbano Rodoviários 1 
Subtotal  1 
Total: 20   

Essa coordenação, como se vê, compreendia dirigentes de quatro sindicatos 
de metalúrgicos, dois de trabalhadores rurais e um de petroleiros. No restante da 
Executiva, havia ainda mais dois dirigentes de sindicatos de metalúrgicos, dois de 
trabalhadores rurais, dois de bancários, um de eletricitários e uma dirigente de 
sindicato de professores. Os metalúrgicos eram amplamente dominantes, com seis 
dos mais importantes postos da Executiva. Vinham, a seguir, os sindicatos de 
trabalhadores rurais, com quatro postos, e os bancários, com dois. Dos sete 
sindicalistas que ocuparam os postos mais importantes da primeira Executiva, dois 
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conseguiram eleger-se deputados federais nas eleições para a Constituinte: Paulo 
Renato Paim e João Paulo Pires de Vasconcelos. Jacó Bittar, por sua vez, elegeu-
se posteriormente prefeito de Campinas (SP). Esses exemplos (e de outros 
sindicalistas que se candidataram com êxito para postos no Legislativo ou no 
Executivo) mostram que a atividade sindical, ou mais precisamente, a diretoria de 
sindicatos ou associações importantes pode ser um trampolim para o inicio de uma 
carreira política. Pode-se deplorar o fato, na medida em que prejudica a 
estabilização de lideranças e a acumulação de experiências; pode-se também, de 
outro ângulo, avaliar positivamente a chegada, às instituições centrais do sistema 
político, de sindicalistas e trabalhadores que estarão melhor situados para 
defender, por vias políticas, os interesses do conjunto da classe trabalhadora. 

Da ótica do sindicalismo revolucionário do passado, essa intimidade com as 
instituições da “ordem capitalista” seria inadmissível. Da ótica da 
socialdemocracia, ela é legitima, pois amplia os espaços ocupados pelos 
representantes dos assalariados no interior do sistema político. Também do ângulo 
leninista esse esforço visando conquistar posições nas “instituições burguesas” 
não deve ser posto de lado, desde que os “representantes da classe trabalhadora” 
procurem usar o par- lamento como uma tribuna para a politização e 
conscientização dos trabalhadores. Nas condições brasileiras dos últimos tempos, 
os preceitos leninistas com relação à utilização das instituições da “democracia 
burguesa” estão claramente descartadas pelos sindicalistas que chegam a ocupar 
postos no Legislativo (ou no Executivo). Embora a orientação de tipo 
socialdemocrata não seja explicitamente adotada, cada vez mais os ex-
sindicalistas no parlamento atuam como uma oposição incorporada ao sistema. 

De outro prisma, a eleição de membros da Executiva da CUT e dos 
sindicatos para as assembleias legislativas, Câmara Federal e prefeituras de 
cidades importantes é indicativa da crescente importância da instituição sindical 
como canal de ascensão política e social para os membros das classes médias e 
das classes operárias que não dispõem de outros trunfos para entrar no jogo da 
grande política nacional: recursos financeiros, prestígio intelectual, popularidade 
obtida através dos meios de comunicação de massa, etc. 

A eleição de três sindicalistas que ocupavam importantes posições na 
Executiva elevou a taxa de turnover do organismo máximo da CUT. Na Executiva 
eleita no congresso do CONCLAT, nove (60%) dos quinze membros passaram a 
integrar a Executiva eleita no I Congresso. Nesse congresso, convém relembrar, a 
Executiva passou de quinze para dezoito membros (entre efetivos e suplentes). 
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Desses, doze (66%) foram reconduzidos para a Executiva subsequente. Por fim, 
dos vinte membros eleitos no II CONCUT, nove (45%) foram reconduzidos 
quando do III CONCUT. Consequentemente: 

• dos dezoito membros da Executiva do I CONCUT, nove já faziam parte da 
Executiva que havia sido eleita no congresso de fundação da CUT; 

• a Executiva que saiu do II CONCUT compreendia oito sindicalistas que 
vinham da fundação da CUT, quatro que tinham sido eleitos no I CONCUT e oito 
que integravam, pela primeira vez, esse organismo. Em termos meramente 
probabilísticos, se as mesmas tendências persistirem, pode-se dizer que quem for 
eleito para a Executiva tem aproximadamente 50% de probabilidade de passar 
para a subsequente. 

A Executiva do III CONCUT compreende: três sindicalistas reeleitos 
sucessivamente desde o congresso de fundação; três que vinham do I CONCUT; 
três do segundo e onze que pela primeira participam da Executiva. 

Na Executiva eleita no III CONCUT, três dirigentes foram reeleitos 
sucessivamente desde a criação da CUT em 1983: Jair Meneguelli, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema (SP), Gilmar Carneiro da 
Cunha, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, e Avelino Ganzer, da 
diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém (PA). Entre os que 
passaram para o campo político, Paulo Renato Paim, dos metalúrgicos de Canoas 
(RS), João Paulo Pires de Vasconcelos, dos metalúrgicos de João Monlevade (MG), 
e Jacó Bittar, dos petroleiros de Campinas e Paulínia (SP), compuseram 
sucessivamente as Executivas eleitas em 83, 84 e 86. É possível, uma vez que 
ocupavam posições importantes na CUT e vinham de sindicatos de prestígio, que 
alguns deles continuassem na Executiva atual se não tivessem trocado a militância 
sindical pela Câmara de Deputados ou pela Prefeitura de Campinas.1 Três outros 
dirigentes da atual Executiva já a integravam desde o I CONCUT: Delúbio Soares de 
Castro, diretor do Centro dos Professores de Goiás, Paulo Roberto Galvão da Rocha, 
presidente do Sindicato dos Gráficos de Belém (PA), e Jorge Lorenzetti, diretor da 
Associação Brasileira de Enfermagem (SC), então suplente. Ainda no time dos 
veteranos estão: Antônio Carlos Andrade, presidente da Federação Nacional dos 
Servidores da Previdência Social (FENASP), Cyro Garcia, presidente do Sindicato 
dos Bancários do Rio de Janeiro, e Osvaldo Martines Bargas, da diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema (os dois últimos como suplentes da 

                                                 
1 João Paulo Pires de Vasconcelos, na verdade, foi eleito, no II CONCUT, apenas para a Direção 
Nacional, ao contrário de Paulo Renato Paim e de Jacó Bittar, que foram reconduzidos para a Executiva. 
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Executiva de 1986). A influência desse último sindicato, que desempenhou um papel 
central na formação da CUT (e do PT), pode ser medida pelo fato de ser a única 
entidade a ter dois postos importantes na Executiva: a própria presidência e a 
secretaria de relações internacionais. Além disso, desde a fundação, a presidência da 
CUT foi ocupada por um único sindicalista, Jair Meneguelli, que veio dos 
metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. 

O exame da composição das quatro Executivas indica, de um lado, um 
bloco mais permanente de dirigentes e, de outro, um bloco de dirigentes que 
permanecem por apenas uma gestão. Em parte isso decorre do sistema de 
representação proporcional das chapas na Executiva segundo o número de votos 
obtidos nos congressos. Como é habitual a prática de alianças, o resultado é a 
presença de um núcleo permanente de dirigentes de sindicatos importantes que 
compõem a tendência Articulação, enquanto, no caso dos representantes de outras 
facções, há um pouco mais de rotatividade. 

Do ponto de vista do funcionamento da entidade, a existência desse núcleo 
mais permanente possibilita a continuidade política e a acumulação de 
experiência. Apesar de as facções de oposição à Articulação poderem falar de 
“continuísmo”, de “burocratização” e de “práticas autoritárias”, o rodízio 
constante nos postos dirigentes não constitui a regra no sindicalismo, aqui e em 
outros países. Ademais, é discutível que sucessivas alterações nas equipes de 
comando contribuam para o amadurecimento das organizações sindicais. Na 
realidade, na vida dos partidos, das empresas e de muitas outras instituições, a 
tendência mais comum é para a estabilidade das lideranças. O fato não é visto 
como um pecado. Contudo, no meio sindical, a continuidade, embora exista na 
prática, não é admitida como algo legítimo e necessário. O resulta- do é que as 
lideranças que permanecem por mais tempo na chefia das entidades acabam por se 
desgastar politicamente sob o impacto das acusações lançadas pelos opositores 
que buscam ascender. Os valores dominantes no meio sindical, nesse ponto, 
constituem, pois, outro fator que estimula as lideranças que aí se projetam a tentar 
a passagem para o campo político, em múltiplos aspectos mais compensadores. 

Categorias profissionais nas Executivas da CUT 

Uma análise da composição profissional das Executivas Nacionais da CUT 
(83, 84, 86 e 88) não indica mudanças importantes. Em todas elas, os metalúrgicos 
constituem a categoria com maior número de representantes. Nota-se, além disso, a 
tendência para a continuidade das categorias profissionais que estiveram 
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representadas na primeira direção da CUT, eleita no congresso de fundação. Em 
outras palavras: as categorias que dela não participaram (tais como têxteis, 
marceneiros, portuários, aeroviários, marítimos, jornalistas, etc.) continuaram 
ausentes das Executivas subsequentes. Desse ângulo não houve mudanças 
significativas. Em larga medida, isso ocorreu porque o rodízio de pessoas foi 
pequeno. Todavia, vale a pena atentar para as pequenas alterações ocorridas de 1983 
a 1988. Na primeira Executiva, dos seus quinze integrantes, seis eram de sindicatos 
de metalúrgicos. Os trabalhadores rurais vinham em segundo lugar, com quatro 
dirigentes. Os bancários, por sua vez, tinham somente dois representantes. Nas 
Executivas subsequentes, como se pode ver na próxima tabela, os metalúrgicos 
mantiveram uma expressiva participação que, a julgar pelas duas últimas 
Executivas, estabilizou-se em cinco postos. Outro aspecto importante a salientar foi 
o constante aumento dos dirigentes de sindicatos do setor de serviços, notadamente 
dos bancários. Estes, nas duas últimas Executivas, tiveram sempre quatro lugares. O 
espaço dos dirigentes de sindicatos de trabalhadores rurais reduziu-se ao longo do 
período: na primeira Executiva, de apenas quinze membros, tinham quatro; na 
segunda, de dezoito, mantiveram os quatro postos; na terceira, quando o número 
total de integrantes subiu para vinte (quinze efetivos e cinco suplentes), o número de 
diretores de sindicatos de trabalhadores rurais baixou para três; e, finalmente, na 
Executiva eleita no III CONCUT, de vinte membros, sua participação caiu para 
dois. De modo geral, na composição da Executiva, nota-se o aumento dos diretores 
dos sindicatos do setor de serviços, do setor público e dos professores. Se algumas 
dessas categorias (como os professores de 1º grau e os bancários) não tivessem 
declinado social e economicamente ao longo dos últimos anos, enquanto as camadas 
qualificadas de trabalhadores industriais ascendiam, poder-se-ia dizer que, do 
congresso de fundação ao III CONCUT, aumentou o peso das categorias operárias. 

Outras observações podem ainda ser extraídas da comparação das 
categorias profissionais presentes nas diferentes Executivas: 

Primeiro: embora a proporção de mulheres nos congressos da CUT não seja 
desprezível (24,1% participaram do III CONCUT), na Executiva Nacional tem 
sido sempre muito baixa. Quando da formação da CUT, apenas uma mulher foi 
eleita. Na Executiva que saiu do I CONCUT, havia duas, número que baixou para 
um na Executiva do III CONCUT. Um pormenor: todas as mulheres que integram, 
ou integraram, a Executiva da CUT vêm de sindicatos ou associações de 
professores; apenas uma foi reeleita uma vez e nenhuma ocupou algum posto 
importante: presidência, vice-presidência, secretaria geral, tesouraria ou secretaria 
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de relações internacionais. Esses postos, na verdade, vêm sendo ocupado por um 
mesmo grupo masculino de sete pessoas. 

Segundo: nota-se, de congresso para congresso, um ligeiro, mas persistente 
aumento do número total de membros da Executiva Nacional (15, 18, 20 e 20), 
fato que reflete, provavelmente, o crescimento da entidade, o acúmulo de tarefas e 
a necessidade de acomodar mais pretendentes. 

Finalmente, a proporção de negros no organismo máximo da direção da 
CUT é muito pequena. Na atual Executiva, há apenas um mulato claro. Nas 
anteriores, havia apenas um negro. Os sobrenomes de origem portuguesa são 
amplamente predominantes; a seguir vêm os sobrenomes italianos. Nenhum 
descendente de orientais (japoneses e coreanos, especialmente) participou de 
alguma Executiva da CUT. 

A representação dos Estados na Executiva 

Como seria de se esperar, em razão da importância econômica do Estado de 
São Paulo, cerca de um quarto dos postos da Executiva Nacional tem ficado em 
mãos de dirigentes de sindicatos e associações paulistas. Na realidade, o número de 
sindicalistas de São Paulo vem aumentando ligeiramente, passando de quatro para 
cinco e chegando a seis na atual Executiva. Cumpre ressalvar, no entanto, que a 
própria Executiva, ao longo do período, passou de quinze para vinte membros, de 
modo que, percentualmente, o peso dos dirigentes de São Paulo permaneceu 
aproximadamente o mesmo. No conjunto, apenas quatorze estados estiveram 
representados na Executiva e somente seis tiveram sempre ao menos um dirigente 
em todas as Executivas da CUT: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, Pará, Goiás, 
Minas Gerais e Bahia. Chama a atenção, na análise da composição da Executiva, o 
fato de Pará e Goiás terem tido mais sindicalistas na Executiva do que outros 
estados mais industrializados, mais populosos e de maior peso econômico e político, 
como é o caso de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Santa Catarina. 

O Distrito Federal somente a partir de 1986 passou a ter um representante 
na Executiva. Em certa medida, o fato expressa o aumento da importância dos 
sindicatos e associações de funcionários públicos e empregados de estatais. Por 
fim, note-se que sindicalistas de três estados (São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro) em conjunto têm ocupado, sempre, desde a fundação da CUT, mais da 
metade dos postos na Executiva Nacional. 
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Tabela 16 
Composição da executiva da CUT – 1983-1984-1986 

Setor econômico Categoria 1983 1984 1986 
I – Indústria  

Metal-mecânico Metalúrgicos 6 4 5 
Petróleo Petroleiros 1 1 1 
Eletricidade Eletricitários 1 – – 
Ind. do vestuário Trabs. da ind. do vestuário – 1 – 
Ind. gráfica Gráficos – 1 1 
Ind. química Trabs. da ind. química – 1 1 
Subtotal  8 8 8 

II- Serviços  
Setor financeiro Bancários 2 2 4 
Subtotal  2 2 4 

III- Ensino  
Magistério Professores 1 2 3 
Subtotal  1 2 3 

IV – Agricultura  
Agricultura Trabs. rurais 4 4 3 
Subtotal  4 4 3 

V – Setor público  
Previdência Social Previdenciários – – 1 
Subtotal  – – 1 

VI – Profissões Liberais  
Sociologia Sociólogos – 1 – 
Enfermagem Enfermeiros – 1 1 
Subtotal  – 2 1 

VII – Transporte  – – – 
Total de membros  15 18 20 

 
Tabela 17 

Participação dos Estados na Executiva da CUT 
Estados 1983 1984 1986 1988 Total % 
São Paulo 4 4 5 6 19 26,1 
Rio Grande do Sul 2 2 3 2 9 12,3 
Rio de Janeiro 2 2 3 2 9 12,3 
Pará 1 2 2 2 7 9,6 
Goiás 1 2 2 2 7 9,6 
Minas Gerais 1 2 1 1 5 6,8 
Bahia 2 1 1 1 5 6,8 
Santa Catarina – 1 1 2 4 5,5 
Pernambuco I – 1 – 2 2,7 
Distrito Federal – – 1 1 2 2,7 
Espírito Santo 1 –  – 1 1,4 
Paraíba – 1 –  1 1,4 
Paraná –   1 1 1,4 
Ceará – 1 – – 1 1,4 
Total = 15 18 20 20 73 100,0 
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A Direção Nacional 

A Direção Nacional da CUT, eleita no III Congresso, tem aproximadamente 
a mesma composição da Executiva, mas compreende um número muito maior de 
sindicalistas: 83 efetivos e 41 suplentes. Os dirigentes de sindicatos white-collar 
somam 43 membros efetivos (serviços, ensino, profissões liberais e transportes), 
contra 39 dirigentes de categorias profissionais em que os trabalhadores manuais 
são maioria.2 Os sindicatos de trabalhadores industriais têm 35% dos lugares da 
Direção Nacional, com ampla predominância dos metalúrgicos. De 29 sindicatos 
desse setor, treze são de trabalhadores do setor metal- mecânico. No setor de 
serviços predominam os sindicatos bancários: dez num total de vinte. O setor de 
ensino tem uma participação expressiva: 17% do total. Os trabalhadores do setor 
rural, em comparação com o peso de sua representação entre os delegados no 
congresso (mais de um terço, lembremos), estão sub-representados, com 12% do 
total de membros efetivos. 

                                                 
2 Para o caso da Direção Nacional, considerando o número muito maior de membros do que os da 
Executiva, e a importância menor dos suplentes, consideramos apenas os membros titulares. 
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Tabela 18 
Sindicatos por setor econômico na Direção Nacional da CUT eleita no III CONCUT 

Setor de atividade Categorias 
N° de membros da Direção 

Nacional 
Total 

I – Indústria    
Metal-mecânico Metalúrgicos 13  
Energia elétrica Eletricitários 5  
Químicos Trabs. nas ind. químicas 4  
Refinação de petróleo Petroleiros 3  

Alimentação 
Trab. nas ind. de 

alimentação e trab. nas ind. 
de carnes e frios 

2  

Gráfica Gráficos 1  
Construção civil Trabs. na construção civil 1  
Subtotal   29 

II – Serviços    
Setor financeiro Bancários 10  
Processamento de dados Processadores de dados 4  

Telecomunicações 
Trabs. em 

telecomunicações 
4  

Vigilância Vigilantes 1  
Comércio Comerciários 1  
Subtotal   20 

III – Ensino    
Magistério público e privado Professores 12  
Servidores de universidades e 
estabelecimentos de ensino 

Servidores de escolas 2  

Subtotal   14 
IV – Agricultura Trabalhadores rurais 10  

Subtotal   10 
V – Setor Público    

Previdência Social Previdenciários 3  
Saúde Servidores de hospitais 1  
Serviço público em geral Func. públicos 1  
Subtotal   5 

VI – Profissões liberais    
Engenharia Engenheiros 2  
Medicina Médicos 1  
Enfermagem Enfermeiros 1  
Subtotal   4 

VII – Transportes    
Metrô Metroviários 1  
Subtotal   1 

Total: 83    
Fonte: Boletim Nacional da CUT, nº 21, set. 1988, “3º CONCUT – Registro e Imagens”. 




