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MOBILIZAÇÃO

PLENÁRIAS PREPARAM CONGRESSO
As plenárias estaduais que a CNTM organizou regionalmente estão sendo
fundamentais para a consolidação das propostas que serão levadas ao
Congresso Nacional nos dias 6 e 7 de junho. Confira algumas imagens:

Plenária
Estadual da
CNTM em Belo
Horizonte,
no dia 23 de
fevereiro

Plenária
Estadual da
CNTM em
Niterói,
no dia 11
de março

Em Maceió,
no dia 18/03,

Eleno contou
com a presença

do diretor
Geraldino

Plenária
Estadual da

CNTM em
São Paulo,
no dia 21
de março

REPRESENTAÇÃO

Trabalhadores vão participar do
Conselho Deliberativo do “Sistema S”

presidente Lula assinou, no dia 16 de
março, em solenidade na Confedera-

ção Nacional da Indústria (CNI), em Brasí-
lia, decretos que garantem a participação
de representantes dos trabalhadores nos
conselhos nacionais e regionais do Senai,
Sesi, Sesc e Senac.

“Não representa tudo o que quería-
mos. Reivindicávamos a par ticipação
tripartite e paritária em todo o ‘Sistema
S’. Faltam incluir trabalhadores do
Sebrae, Senar, Sest, Senat e Sescoob”,
disse José Pereira dos Santos, presiden-
te do Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e representante da CNTM nas
negociações.

Os sindicalistas poderão contribuir
para a formação dos trabalhadores no
desenvolvimento de cursos, preparando-
os para que, efetivamente, sejam empre-
gados ou possam montar um negócio
para obter renda. “Apenas formar não
basta. É preciso ter retorno”, destaca
Pereira. Segundo ele, para os trabalha-
dores, no Sesi e Senai, serão seis vagas
para titulares e seis para suplentes. No
Sesc e Senac, a participação vai variar
de estado para estado.
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Participaram da solenidade com o presidente Lula representantes das Confederações e das Centrais
Sindicais, entre eles, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical, e Eleno Bezerra,

presidente da CNTM e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi. Na foto (da esq. p/dir.):
Paulinho, os ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e da Educação, Fernando Haddad, o

presidente Lula e a primeira-dama Mariza, o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da
Indústria, Jair Meneguelli, o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Armando Monteiro

Neto, e o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Antônio José Domingues Oliveira Santos
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