
DISCURSO DE AGRADECIMENTO AO TÍTULO DE 

CIDADÃO PESSOENSE 

 

 Excelentíssimo presidente, Vereador Marcos 

Vinicius, parlamentares da “Casa Napoleão 

Laureano”, senhoras e senhores, boa tarde. 

 Sinto-me imensamente honrado e feliz por estar 

aqui, hoje, recebendo o Título de Cidadão 

Pessoense. Foi grande a surpresa e alegria que me 

acometeu ao ser contemplado por tal honraria. 

 Não poderia, fugir, assim, de início, ao 

agradecimento bem mais do que formal à Câmara 

Municipal e aos vereadores que votaram em meu 

nome para receber tal honraria. Consigno, em 

especial, minha eterna gratidão ao vereador Marcos 

Henriques, o responsável direto pelo título com que 

fui agraciado.  

 Não poderia deixar, também, de fazer um 

agradecimento especial ao companheiro Antônio 

Herivaldo Henrique de Souza – Presidente da NCST 

da Paraíba, um profissional esmerado e Diretor 

Sindical exemplar, que usando de sua excessiva 

bondade indicou o meu nome para que esta casa 

me concedesse esse importante título. A 

homenagem que recebo aqui faz com que eu me 

sinta acolhido, e é com profunda gratidão que 



garanto que João Pessoa estará sempre em meu 

coração. 

 Alguém já disse em outra oportunidade que 

existem três maneiras de se adquirir a cidadania de 

uma determinada localidade, quais sejam: 1º pelo 

nascimento; 2º por adoção, isto é, quando o 

indivíduo adota a cidade como sua e 3º, também por 

adoção, quando somos adotados por seus filhos 

naturais. 

 Este diploma, nobre Vereador Marcos 

Henriques, tem um significado muito especial para 

mim que sou natural de Ipojuca em Pernambuco, 

depois residi em Recife, onde consegui meu primeiro 

emprego, na Albuquerque Ramos & Cia, no dia 10 

de fevereiro de 1947, passando depois a trabalhar 

na Leon Heimer Indústria e Comércio Ltda.  

 Ainda em Recife, como ativista sindical, 

desempenhei as funções de Secretário e, 

posteriormente, em 12/08/1965, de Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 

Recife. Fundei a Federação dos Trabalhadores na 

Indústria do Estado de Pernambuco, ocupando o 

cargo de secretário, até que me transferi para 

Brasília, na condição de Vice-Presidente da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria. 



 Em 10/10/1983, assumi a presidência da 

Confederação, em face do afastamento do então 

presidente Ary Campista. No ano de 1985, em pleito 

nacional, foi eleito Presidente da CNTI. 

 Por último, assumi a função de Ministro 

Classista no Tribunal Superior do Trabalho, tendo 

me aposentado em 10/07/1995. 

 Atualmente além da CNTI, também sou 

presidente da Nova Central Sindical dos 

Trabalhadores (NCST), a qual foi fundada em 29 de 

junho de 2005, fruto da reorganização sindical. 

 Foi essa a grande lição aprendida nesses anos 

de trabalho e de vivência em tais instituições. A 

existência do compromisso da lealdade incondicional 

para com a garantia do direito ao trabalho digno, que 

confere ao trabalhador e à sua família condições de 

uma vida justa e adequada, pois não existe Estado 

Democrático e Justiça Social sem trabalho digno, 

sem respeito à pessoa humana e ao trabalhador, 

foram esses os valores que procurei pautar minha 

atuação. 

 Desse modo, entendo que a homenagem que 

hoje tenho a honra de receber - a de cidadão 

honorário de João Pessoa – é dirigida, 

principalmente, ao movimento sindical, à minha 

atuação na proteção dos direitos dos trabalhadores, 

inclusive, movimento esse em que o ilustríssimo 



Vereador Marcos Henriques também fez e continua 

fazendo parte. 

 Apesar de ter desempenhado minhas funções 

profissionais essencialmente em Recife, desde 

sempre adotei João Pessoa como minha cidade, até 

em razão da proximidade, da mesma forma que vivi 

em Recife também vivi em João Pessoa. Agora João 

Pessoa também me adota oficialmente como 

cidadão.  

 Finalizo minhas palavras agradecendo, mais 

uma vez, a esta cidade amiga, aos seus habitantes, 

aos meus amigos e às minhas amigas da vida 

inteira, aos políticos e administradores e, em 

especial, à Câmara Municipal, na pessoa de cada 

um de seus Eminentes Vereadores, pela 

generosidade da aprovação do projeto que me torna 

Cidadão Honorário de João Pessoa. 

 Nesta cidade fiz muitos amigos, tive a chance 

de participar de grandes lutas políticas e sociais, 

combati o bom combate. A esta cidade dei e 

continuarei dando o meu empenho e a minha 

dedicação. 

 Se tudo isto significar cidadania, com muito 

orgulho proclamo, então: 

SOU CIDADÃO DE JOÃO PESSOA!  

Muito obrigado. 



 

José Calixto 

 

 


