
METALÚRGICOS DEFINEM PLANO
DE LUTAS PARA DIREÇÃO DA CNTM

Congresso Nacional dos Me-
talúrgicos da Força Sindi-

cal, realizado nos dias 6 e 7 de
junho de 2006, na cidade de Praia
Grande/SP, foi sob todos os ân-
gulos um evento vitorioso!

Destaque para o processo de
organização do evento, por inter-
médio das plenárias estaduais e
do material produzido para a di-
vulgação, que contribuíram para
que o Congresso fosse, do início
ao fim, um sucesso!

O Congresso definiu especial-
mente as resoluções e o plano de
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2006

lutas dos metalúrgicos da Força
Sindical, instrumentos essenciais
para a ação política e sindical da
Confederação, Federações e
Sindicatos, que deverão ser
implementados nos próximos
anos, durante o mandato da atual
direção (2005/2009).

“As resoluções e plano de lu-
tas não se esgotam com a aprova-
ção no Congresso, mas continuam
com o seu aprofundamento e pla-
nejamento para implementação
efetiva das ações. As direções das
Federações e dos Sindicatos de-
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vem promover, em suas reuniões,
a leitura e o debate e, sobretudo,
colocar em prática o que foi deli-
berado pelos delegados no Con-
gresso. Trata-se de um roteiro de
ações sindicais dos metalúrgicos
da Força Sindical para sua atua-
ção no Brasil e no exterior”, diz
Eleno Bezerra, presidente da
CNTM e do Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo, Mogi das Cru-
zes e Região, e vice-presidente da
Força Sindical.

O Congresso foi palco também
para o intercâmbio de informações

sobre a conjuntura internacional,
nacional e sindical, e de todas as
posições políticas presentes no
evento, principalmente nos textos
apresentados na solenidade de
abertura do Congresso.

DELIBERAÇÕES
Acompanhe nesta edição
o plano de lutas, as principais
resoluções do 1º Congresso
da CNTM e a pauta aos
presidenciáveis.3

PÁG. MOBILIZAÇÃO
A Confederação continua
intensificando seu apoio às
lutas dos metalúrgicos em todo
o País. Veja nesta edição
algumas ações desencadeadas.7

PÁG. COMUNICAÇÃO
A CNTM já tem um site
(www.cntm.org.br) para o
fortalecimento da integração
entre as entidades e os
trabalhadores brasileiros.8

PÁG.

Eleno Bezerra,
presidente da
CNTM


