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EDITORIAL

Organização e luta
abemos que somente o sin-
dicalismo organizado e de

luta irá sobreviver com as futuras
mudanças na organização sindi-
cal dos trabalhadores em nosso
País. Por isto, a CNTM deu pas-
sos importantes no ano passado
para continuar sendo uma referên-
cia na luta dos metalúrgicos bra-
sileiros.

A partir das eleições e posse
de uma nova diretoria, retomamos
com mais força e representativi-
dade nosso objetivo de unificar as
ações de nossa categoria em ní-
vel nacional, para podermos en-
frentar as ações do capital, a pre-
carização da mão-de-obra e os
desafios de um mundo cada vez
mais globalizado.

As mobilizações, negociações

e greves em uma determinada re-
gião do País merecem o apoio, a
solidariedade e a ação dos traba-
lhadores e representantes sindi-
cais de outras regiões. Acompa-
nhe nas páginas centrais desta
edição alguns exemplos de lutas,
de solidariedade e de apoio da
CNTM à categoria metalúrgica.

Eles representam um pouco do
que a CNTM está fazendo para
colocar em prática a unificação
das lutas da categoria metalúrgi-
ca em âmbito nacional. Muito tra-
balho, porém, há pela frente.

Pretendemos intensificar nos-
sas ações por um Contrato Cole-
tivo de Trabalho Nacional, por Pro-
gramas de Qualificação e Treina-
mento para Dirigentes Sindicais
e pelo fim da precarização da

mão-de-obra no ramo metalúrgico.
Estas propostas de ação serão
amplamente debatidas no Con-
gresso Nacional da CNTM, a ser
realizado nos dias 6 e 7 de junho
em Praia Grande (SP).

Este evento será, com certe-
za, um marco para os trabalhado-
res metalúrgicos brasileiros, e
uma oportunidade para que os di-
rigentes sindicais possam trocar
informações e se pautar para o
trabalho que a nova diretoria da
CNTM desenvolverá nestes qua-
tro anos de mandato.

Depois, convidaremos os prin-
cipais candidatos à Presidência
da República para um painel de
debates, no qual será entregue
uma pauta política com as princi-
pais decisões do Congresso.

Quem quiser o apoio dos 1,2 mi-
lhão de trabalhadores metalúrgi-
cos do País terá que assumir as
propostas aprovadas.

ELENO BEZERRA
Presidente da CNTM

POLÍTICA

O que queremos
osso companheiro Eleno Be-
zerra, e os demais diretores

da CNTM, assumiram, nacional-
mente, a liderança de uma cate-
goria que é vanguarda no País. Es-
tamos nos aproximando das elei-
ções presidenciais, e, nós, diri-
gentes da Força Sindical e da Con-
federação, precisamos ter uma
posição clara sobre o que quere-
mos, evitando assim maiores di-
ficuldades no próximo governo.

Não dá para o Brasil crescer
com uma política econômica que
paga bilhões de juros da dívida,
que mantém juros em patamares
elevados, que impede a indústria
de crescer e não gera emprego.

Precisamos dizer para os pró-
ximos candidatos que a CNTM e
a Força Sindical defendem a reto-
mada da política de recuperação
do poder de compra do salário mí-
nimo e das aposentadorias, e não
apoiarão nenhum candidato a pre-

sidente que insistir em arrochar
salários e desempregar. Nós que-
remos e vamos exigir em nossas
ações distribuição de renda e jus-
tiça social.

PAULINHO
Presidente da Força Sindical
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Rodrigues, Henrique Luiz Coelho Fi-
lho, José Elvio Atzler de Lima, Epifâ-
nio Magalhães Oliveira, José Jobson
Ferreira Torres, Welliton Vieira de
Souza, Cícero Firmino da Silva, Felipe
Rodrigues Nascimento, Sebastião
Raimundo da Silva, Júlio Helton de
Medeiros, Luiz Fernando dos Santos,
Raimundo Nonato Roque de Carva-
lho, Arnaldo Woicichoski, Eliseu Sil-
va Costa, Newton Garcia da Silveira,
Aparecido Inácio da Silva, Gerson
Luiz Vuicik, Cláudio Roberto Pereira,
Anselmo Santana de Matos e
Ronaldo José da Mota.

DIRETORIA

Secretaria de Relações
Internacionais da CNTM

Edison Luiz Venâncio, de São José do Rio Preto, nos-
so Secretário de Relações Internacionais, destaca a
solidariedade e o intercâmbio entre todos os trabalha-
dores do mundo como fundamentais na luta contra as
desigualdades causadas pela globalização. Sobre as
viagens ao exterior, Edison afirma serem importantes
para a CNTM conhecer a realidade dos trabalhadores
em outros países, trocar experiências, ser solidária e
obter apoio para as nossas reivindicações. “Os metalúrgicos brasileiros não estão
sozinhos na luta por melhores condições de vida e de trabalho”, afirma Edison.

Edison Luiz
Venâncio

NOTAS
• A CNTM já está filiada ao DIEESE, importante órgão de pesquisas econômicas e

sociais dos sindicatos, federações e confederações. O DIEESE, que completou 50 anos
em dezembro de 2005, é uma entidade reconhecida mundialmente  por aglutinar todas
as correntes do movimento sindical e ter capacitado importantes sindicalistas brasilei-
ros. Agora, o DIEESE estará assessorando nacionalmente todos os sindicatos e federa-
ções filiados à Confederação.

• ATENÇÃO! A CNTM está preparada para atender as Federações e Sindicatos filia-
dos. Envie sugestões e denúncias contra a precarização do trabalho no setor metalúrgi-
co de todo o País. Ligue para (61) 3223-5600, encaminhe e-mail para cntm@solar.com.br
ou escreva para SAS - Quadra 6 - Bloco k - Edifício Belvedere - 5º andar - Grupo 502 - CEP
70070-915 - Brasília/DF. Participe de nossas lutas!




