
DIRETORIA DA CNTM CUMPRE
RESOLUÇÕES DO CONGRESSO
A Diretoria Executiva da

Confederação Nacional
dos Trabalhadores Meta-
lúrgicos da Força Sindical
reuniu-se no último dia 28
de novembro em Fortale-
za - CE, para fazer uma
avaliação do trabalho rea-
lizado ao longo de 2006 e
traças metas, objetivos e
programas de trabalho
para 2007.

Na oportunidade, o pre-
sidente Eleno Bezerra lem-
brou que todos os com-
promissos assumidos pela
direção da entidade vêm
sendo rigorosamente cum-
pridos, em atendimento às
resoluções extraídas no
Congresso Nacional da
CNTM realizado em junho
de 2006 na cidade de Praia
Grande - SP.

Uma das grandes vitóri-
as obtidas pela CNTM em
2006 é relativa ao paga-
mento dos 40% da multa
sobre o FGTS dos trabalha-
dores que se aposentaram
e que continuaram traba-
lhando (veja matéria na

página 03).
Outra conquista impor-

tante foi a implantação do
Programa de Qualificação
e Requalificação da CNTM,
que busca fornecer aos
dirigentes das entidades fi-
liadas informações técni-
cas, recursos e ferramen-
tas que lhes permitam uma

ação mais efetiva no exer-
cício da sua atuação sin-
dical.

Absoluto sucesso foi
também o 1º Encontro de
Advogados Trabalhistas
promovido pela CNTM em
outubro passado, em Bra-
sília, através dos qual os
profissionais que atuam no
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Recesso na CNTM
Comunicamos às Federações e

Sindicatos associados à Confederação
Nacional dos Trabalhadores

Metalúrgicos que a nossa entidade estará
em recesso entre os dias 18 de

Dezembro de 2006 e 08 de Janeiro de
2007, período em que os nossos

funcionários entram em férias coletivas.
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Setor Jurídico das entida-
des filiadas tiveram aces-
so a um Programa de Atu-
alização Jurídica que os
deixou mais bem prepara-
dos para fornecer um aten-
dimento de maior qualida-
de e com maior rapidez e
eficiência às entidades
onte atuam.

Presidente Eleno Bezerra entrega o Certificado de Conclusão a uma
das participantes do Curso de Formação de Dirigentes Sindicais
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