
METALÚRGICOS DO BRASIL LANÇAM
CHAPA ÚNICA PARA ELEIÇÃO NA CNTM

METALÚRGICOS: SÓ A UNIDADE CONSTRÓI!
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ste ano vai ser realizada elei-
ção para a composição da

nova diretoria da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Me-
talúrgicos (CNTM), no próximo
dia 27 de outubro, em São Pau-
lo, no Palácio do Trabalhador.

O processo eleitoral iniciou-se
com o lançamento, no dia 31 de
agosto, em Brasília, da Chapa 1 -
“Ampliando Conquistas” . Úni-
ca a participar da eleição, a Cha-

pa 1 é formada por companheiros
de todas as regiões do País e com
excelente histórico de lutas em de-
fesa dos metalúrgicos brasileiros.

A CNTM representa 150 enti-
dades sindicais e uma base supe-
rior a 1 milhão e 200 mil traba-
lhadores metalúrgicos.

Por isto, a unidade neste pro-
cesso eleitoral está sendo funda-
mental. Vamos, unidos, debater
as atuais tendências econômicas,

a situação política e as perspec-
tivas para os metalúrgicos brasi-
leiros, construindo novas ações
sindicais para ampliar conquis-
tas e fortalecer nossa categoria.

“A Chapa 1 propõe a unifica-
ção das lutas e negociações sala-
riais dos metalúrgicos em todo o
País, estabelecendo um Contra-

to Coletivo Nacional. Daí a im-
portância da realização de um
Congresso Nacional, para o de-
bate de todas as questões que fa-
zem parte de nosso plano de lu-
tas para a CNTM”, salienta
Eleno Bezerra, candidato a pre-
sidente.

Participe da eleição!

E

Luiz Oliveira Rodrigues, o Luizinho, atual
presidente da CNTM, Paulo Pereira da Silva,

o Paulinho, presidente da Força Sindical, e
Eleno Bezerra, candidato a presidente pela Chapa 1

Esta é a Chapa 1 - “Ampliando Conquistas”,
que concorrerá à eleição da CNTM no
dia 27 de outubro de 2005

- O Conselho de Representantes da CNTM se reunirá em Assembléia Geral a partir das 9 horas -


