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CNTM (Confederação
Nacional dos Traba-

lhadores Metalúrgicos),
filiada à Força Sindical e
presidida por Eleno Bezer-
ra, continua liderando di-
versas ações pela unida-
de da categoria metalúr-
gica no Brasil e pelo for-
talecimento das entida-
des sindicais filiadas, ou
seja, colocando em práti-
ca tudo o que foi aprova-
do, em 2006, no congres-
so da CNTM.

No dia 4 de setembro,
o Conselho de Represen-
tantes da CNTM, formado
por 150 delegados de
todo o País, reuniu-se em
Fortaleza para discutir a
prestação de contas de
2006 e a previsão orça-
mentária para as ativida-
des sindicais de 2008.

Na ocasião, foi dada
uma palestra sobre o mo-
mento político, econômi-
co e sindical do Brasil
com o consultor sindical
e cientista político João
Guilherme.

O Conselho também
fez um balanço das últi-
mas atividades da CNTM:
os cursos de formação de
dirigentes, as ações em
conjunto com a Força Sin-
dical e os seminários re-
alizados em Manaus/AM,
Ipatinga/MG, São José
dos Pinhais/PR e Praia
Grande/SP, eventos que
reuniram centenas de di-
rigentes para debater o
complexo metalúrgico
brasileiro.
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RUMO AO CONTRATO COLETIVO
NACIONAL DE TRABALHO

O
Dia Nacional de Luta

NIVALDO REZENDE

trabalho, salários e condições de
trabalho entre os metalúrgicos não
condizem com um projeto de País
desenvolvido e justo. Este dia na-
cional de luta foi um importante
passo na luta pela construção de
um Contrato Coletivo Nacional de
Trabalho que diminua a exploração
no trabalho e que ofereça mais dig-
nidade e qualidade de vida para
quem contribui de modo fundamen-
tal para a riqueza do País”, afirmou
Eleno. No Brasil todo 170 mil tra-
balhadores aderiram ao Dia Nacio-
nal de Luta.

Seminário em Manaus/AM debate o setor eletroeletrônico

Delegados do Conselho de Representantes da CNTM na
Assembléia em Fortaleza/CE de avaliação das ações
executadas no segundo ano de mandato da atual diretoria

Eleno Bezerra ao lado de representantes da CNTM na
Assembléia Geral de Fortaleza/CE

Seminário em Praia Grande/SP debate os setores de
autopeças e de máquinas e equipamentos

Seminário em São José dos Pinhais/PR debate o setor
automotivo

Seminário em Ipatinga/MG debate
o setor siderúrgico
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objetivo agora é impulsi-
onar o Contrato Co-

letivo Nacional de Trabalho e
acabar com as enormes dife-
renças salariais e econômi-
cas entre os trabalhadores
metalúrgicos em todo o País.
Neste sentido, outra ação

que merece destaque é o Dia Na-
cional de Luta pelo Contrato Coleti-
vo Nacional de Trabalho, no dia 18
de setembro, convocado pela CNTM,
em conjunto com Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos da CUT.

 “As diferenças entre jornada de

Eleno Bezerra e Luiz Carlos
Miranda, Secretário de Relações
Públicas da CNTM, fazem corpo a
corpo com os metalúrgicos na
portaria da Usiminas, em
Ipatinga/MG, no Dia Nacional de
Luta pelo Contrato Coletivo
Nacional de Trabalho

Conquista

A CNTM e a Força Sindical
estiveram juntas neste ano na
luta contra o projeto do governo
que mudava o cálculo do auxílio-
doença e reduzia o valor do be-
nefício. Na foto, vale lembrar,
nosso ato no Senado Federal.


