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COMUNICAÇÃO

SITE DA CNTM
JÁ ESTÁ NO AR

setor de Comunicação Social
da CNTM visa socializar as

ações e lutas das Federações e
Sindicatos e contribuir para o for-
talecimento da integração entre
os trabalhadores, por intermédio
da edição do Jornal e do site
(www.cntm.org.br) da Confedera-
ção, entre outras mídias.

Acessando o site, o internauta
conhecerá mais sobre a história
da CNTM, sobre a atual diretoria,
os links e endereços das entida-
des filiadas, as últimas notícias
da Força Sindical e da Confedera-
ção, as edições do Jornal da
CNTM, imagens e vídeos e, sem-
pre, um editorial do presidente da

O entidade, Eleno Bezerra.
“O site foi criado com o objeti-

vo de organizar, conservar e dar
acesso público a uma série de
imagens, propostas e textos re-
lativos à CNTM, promovendo o
debate e a reflexão sobre os de-
safios que o Brasil e os trabalha-
dores enfrentam na busca do de-
senvolvimento econômico, da ci-
dadania e justiça social”, avalia
Eleno Bezerra.

Acesse
www.cntm.org.br

LAERTE

Ilustração sindical
A CNTM sempre teve vocação de servir, de ser útil aos Sindicatos e

Federações de Metalúrgicos de todo o País. Em 1989, por exemplo, a
Confederação editou um catálogo especial, intitulado “Ilustração

Sindical do Laerte”, para ajudar as entidades filiadas a desenvolver
uma imprensa própria, construir a unidade e dirigir a luta em busca

de uma vida melhor e mais justa para todos. O catálogo contém
desenhos que denunciam a exploração, a miséria e as ofensas

sobre o trabalhador brasileiro. Veja a seguir alguns deles e confira
mais ilustrações no site (www.cntm.org.br) da CNTM.

CNTM visa
disponibilizar

aos seus sindicatos
filiados vários serviços
de apoio à organização
e ação sindical como,
por exemplo, os Cursos
de Formação de Novos
Quadros de Dirigentes
Sindicais, Assessoria
de Imprensa,
Assessoria Jurídica
e Informações
Econômicas e Sociais
(Dieese), entre outros
auxílios. Vale lembrar
que começaremos pelo
Nordeste, neste mês
de agosto, os Cursos
de Formação. Para que
o seu Sindicato possa
usufruir destes
serviços é necessário,
porém, que ele esteja
com as suas
mensalidades à
Confederação em dia.
Regularize sua
situação na Tesouraria
da CNTM.

Juntos somos fortes!
Participe das lutas e
conquistas da sua
Confederação!

A
Atenção


