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Reforma
sindical e
trabalhista

REPERCUSSÃO

Líderes falam sobre o Congresso
O 1º Congresso da CNTM representou a continuidade dos debates realizados em todo o País,

envolvendo dirigentes regionais das Federações e Sindicatos. Veja algumas opiniões sobre o evento.

A reforma sindical e a modernização da le-
gislação trabalhista (sem supressão de di-
reitos) também foram temas amplamente
debatidos no Congresso. Neste debate,
coordenado pelo Secretário-Geral da CNTM,
Francisco Dal Prá, os empregadores foram
representados por Dráusio Rangel (Sindipe-
ças). Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico
do DIEESE, e o advogado Antônio Rosella
explicaram detalhadamente o que represen-
tam estas mudanças.

Dráusio Rangel,
negociador do

Sindipeças, defendeu
as posições do

empresariado nas
reformas

Dal Prá, secretário-
geral da CNTM,
um dos principais
coordenadores do
Congresso,
intermediou as
palestras

PALESTRA

Clemente
e Rosella

explicaram as
reformas Sindical e

as mudanças na
legislação Trabalhista

“Comparecer ao
Congresso da CNTM
foi uma experiên-
cia fundamental,
pois há muitos de-
safios para a nos-
sa base metalúrgi-
ca e sabemos que

somente unidos nacionalmente teremos mais
força e êxito!”  – Carlos Albino, Sindicato dos
Metalúrgicos de Catalão/GO.

“É uma gratifica-
ção muito grande
par ticipar de um
Congresso históri-
co, que consegue
reunir milhares de
delegados do País
todo para debater

temas fundamentais como a equiparação
nacional dos salários e das conquistas dos
metalúrgicos brasileiros” – Francisco Salles
Gabriel Fernandes – Federação dos Metalúr-
gicos de São Paulo.

“Unidos somos
for tes. É assim
que se faz uma
categoria forte, lu-
tando diariamen-
te. O presidente
Eleno está fazen-
do um excelente

trabalho à frente da CNTM. Destaco as plená-
rias regionais, fundamentais para o sucesso
deste Congresso Nacional e para as futuras
lutas por melhores condições de trabalho para
todos os brasileiros” – Delson José de Olivei-
ra – Federação dos Metalúrgicos de Minas
Gerais.“O Congresso da

CNTM da Força
Sindical foi muito
impor tante, pois
juntamente com a
legalização das
centrais sindicais,
estamos realizan-

do o sonho de fortalecer a Confederação, as
Federações e os Sindicatos em defesa da
categoria metalúrgica  em todo o País” – Sér-
gio Butka – Federação dos Metalúrgicos do
Paraná.

“Acredito no traba-
lho do Eleno na pre-
sidência da CNTM,
pois sei que ele
fará muito pelos
metalúrgicos do
Nordeste. Nosso
objetivo é lutar

para que todas as conquistas dos metalúrgi-
cos sejam equiparadas. Sei que os metalúr-
gicos das demais regiões do País estão co-
nosco, os metalúrgicos do Nordeste!” – José
Fernandes de Lima – Federação dos Metalúr-
gicos do Nordeste.

“Este 1º Congres-
so Nacional da
CNTM, histórico e
representat ivo,
demonstra que
com união os tra-
balhadores meta-
lúr gicos podem

colaborar, e muito, com as necessárias
transformações sociais deste País” –
Sulivan Santa Brígida – Federação dos Me-
talúrgicos do Norte.

“O Congresso da
CNTM foi excelen-
te. Aprendemos
muito nos deba-
tes sobre a cate-
goria metalúrgica
e sobre as ques-
tões políticas.

Destaco também a grande liderança de
Eleno Bezerra e o encontro de pessoas de
todas as regiões em busca de um País me-
lhor para todos!”  – Deoclides dos Santos,
Sindicato dos Metalúrgicos de Bento Gon-
çalves/RS.
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