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Cuidando do presente,
alavancando o futuro...

NaNaNaNaNatal é o encontrtal é o encontrtal é o encontrtal é o encontrtal é o encontro do céu com ao do céu com ao do céu com ao do céu com ao do céu com a
terterterterterrrrrra. É momento de ra. É momento de ra. É momento de ra. É momento de ra. É momento de refefefefeflelelelelexãoxãoxãoxãoxão,,,,,

de elede elede elede elede elevvvvvar os nossosar os nossosar os nossosar os nossosar os nossos
pensamentos a Deus quepensamentos a Deus quepensamentos a Deus quepensamentos a Deus quepensamentos a Deus que
se fse fse fse fse feeeeez homem parz homem parz homem parz homem parz homem para salva salva salva salva salvararararar

a humanidadea humanidadea humanidadea humanidadea humanidade.....
FFFFFeliz Naeliz Naeliz Naeliz Naeliz Natal e um 2007tal e um 2007tal e um 2007tal e um 2007tal e um 2007

de prde prde prde prde prosperidade e paz.osperidade e paz.osperidade e paz.osperidade e paz.osperidade e paz.

São os vSão os vSão os vSão os vSão os votos daotos daotos daotos daotos da
DirDirDirDirDiretoria da CNTM.etoria da CNTM.etoria da CNTM.etoria da CNTM.etoria da CNTM.

Délson (presidente
FTMMG), Rosângela

(Diretora de Formação
FTMMG), Luiz Carlos

(Diretor de Comunicação
CNTM), Lacerda (Diretor

Executivo da CNTM),
Rogério (Presidente
Força Minas) e Aílton

(Coordenador Técnico
do DIEESE)

Diariamente, de todos os lados do Brasil, muitas são as pessoas que procu-
ram a Sede da CNTM, ou fazem contato por telefone ou e-mail. Em todos os
momentos, essas pessoas são rápida e eficientemente atendidas pela nossa
equipe de trabalho, a quem prestamos uma homenagem ao publicar a foto aci-
ma. São eles:a esquerda para direita: Rosa (Copeira), Teresinha (Auxiliar de
Tesouraria), Maria (Auxiliar de Escritório), Amélia ( Secretária do Departamen-
to Jurídico e Secretária Geral), Valdete (Recepcionista) e Moisés (Motorista).

Todas as resoluções ex-
traídas no 1º Congresso
Nacional da CNTM realiza-
do em junho passado em
Praia Grande-SP já estão em
andamento.

Já realizamos um módu-
lo do Curso de Formação
de Dirigentes Sindicais em
Minas Gerais e três módu-
los na Região Norte/Nor-
deste, inclusive com a di-

plomação dos participantes.
Assim, mostramos na prá-

tica que nós não brincamos
em serviço quando se trata
de defender os trabalhado-
res metalúrgicos.

A Diretoria Executiva da CNTM, reunida para fazer uma ampla avaliação de todas
as ações executadas no primeiro ano de mandato da atual diretoria, assim como
para planejar todos os passos e projetos para os próximos anos.

Sindicalistas mineiros
ouvem atentos à palestra
proferida pelo técnico do

DIEESE, durante o 1º
Módulo do Curso de

Formação de Dirigentes
Sindicais da CNTM

Solenidade de diplomação
dos sindicalistas da região

Norte e Nordeste que
concluíram os três módulos
do Curso de Formação de

Dirigentes Sindicais
da CNTM


