
CONFEDERAÇÃO REALIZA PLENÁRIAS
ESTADUAIS POR TODO O PAÍS

Eleno Bezerra coordena reunião da diretoria executiva da CNTM, em Brasília, que definiu o calendário de plenárias regionais

CONFEDERAÇÃO REALIZA PLENÁRIAS
ESTADUAIS POR TODO O PAÍS

m reunião realizada no mês de
fevereiro em Brasília, a nova di-

retoria executiva da CNTM (Confe-
deração Nacional dos Trabalhado-
res Metalúrgicos), filiada à Força
Sindical, definiu um calendário de
plenárias estaduais em todo o País.

Já foram realizadas plenárias
em Belo Horizonte (MG), Niterói
(RJ), Macéio (AL) e São Paulo (SP).
As próximas serão em Goiás, Re-
gião Norte, Rio Grande do Sul,
Paraná e Timbó (SC).

Estas plenárias têm o objetivo
de debater as propostas que se-
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rão levadas ao Congresso Nacio-
nal dos Trabalhadores Metalúrgi-
cos da Força Sindical, marcado
para os dias 6 e 7 de junho, em
Praia Grande (SP), na Colônia de
Férias do Sindicato dos Têxteis.

O Congresso da CNTM definirá
as ações da entidade para 2006 e
as bandeiras de luta que serão de-
fendidas pela entidade em âmbito
nacional.

“Estamos ouvindo as bases sin-
dicais de todas as regiões e esta-
dos brasileiros. Assim, democrati-
camente, vamos chegar ao Con-

gresso Nacional com uma visão
ampla da realidade nacional dos
trabalhadores metalúrgicos. Só
desta forma vamos definir as
ações da Confederação em defe-
sa dos direitos da categoria em
todo o País”, diz Eleno Bezerra, pre-
sidente da CNTM e do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo,
Mogi e Região, e vice-presidente
da Força Sindical.

DEBATES E AÇÕES
 Os debates nas plenárias já

estão sinalizando para algumas

ações prioritárias que, após o Con-
gresso, serão intensificadas pela
CNTM. Entre elas, destaque para
a unificação nacional das datas-
base da categoria, os cursos de
qualificação de dirigentes sindi-
cais, a redução da jornada de tra-
balho, a terceirização e a precari-
zação da mão-de-obra, as reformas
sindical, trabalhista e tributária e
a valorização da PLR para os tra-
balhadores, por intermédio de isen-
ção de impostos e negociação nas
bolsas de valores, entre outros
itens da pauta de lutas.

RETROSPECTIVA
Acompanhe nesta edição
algumas imagens do processo
eleitoral e da representativa
posse da nova diretoria da
Confederação3

PÁG. APOIO ÀS LUTAS
A CNTM está intensificando seu
apoio às lutas dos metalúrgicos
em todo o País. Veja nesta
edição algumas ações
desencadeadas nacionalmente4

PÁG. PLENÁRIAS
Veja também as fotos das
primeiras reuniões regionais,
que estão preparando os
debates do Congresso
Nacional da CNTM8
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