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EDITORIAL

Um ano de muitos avanços!

o saudar todos os compa-
nheiros da CNTM, nesta reta

final de nosso segundo mandato
na direção da Confederação, que-
ro reafirmar a necessidade de
continuarmos em 2008 nosso
projeto histórico de transformação
do Brasil em um País justo, com
distribuição de renda e valoriza-

ção do trabalhador.
Neste sentido é imprescindível

a organização e o fortalecimento
das entidades filiadas à Confede-
ração, visando o Contrato Coleti-
vo Nacional de Trabalho e, conse-
qüentemente, a defesa da produ-
ção nacional, a geração de em-
prego e melhores salários e con-
dições de vida e de trabalho para
todos os metalúrgicos brasileiros.

Quero também compartilhar
com os representantes da CNTM
e demais dirigentes metalúrgicos
o sucesso dos cursos de forma-
ção de dirigentes sindicais e dos
seminários realizados em Ma-
naus, Ipatinga, São José dos Pi-
nhais e Praia Grande, reunindo
centenas de companheiros para
discutir o complexo metalúrgico e
impulsionar o Contrato Coletivo
Nacional de Trabalho.

Estamos, juntos, colocando em

prática tudo o que foi aprovado
no congresso da CNTM em 2006,
na luta por mais qualidade de vida
e trabalho para os metalúrgicos,
sem esquecer, é claro, das ações
conjuntas com a nossa central
Força Sindical em defesa dos di-
reitos dos trabalhadores, da mo-
dernização do sindicalismo brasi-
leiro, da cidadania e da inclusão
social.

Para que a Confederação con-
tinue ocupando um lugar de des-
taque na organização sindical, de-
vemos nos unir cada vez mais na
concretização de novas conquis-
tas para os metalúrgicos do Bra-
sil. Desejo a todos um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo, com
muitas lutas, conquistas e vitóri-
as. Contem comigo em 2008!”

 ELENO BEZERRA
Presidente da CNTM

ARTIGO

A luta no Congresso

este primeiro ano de manda-
to, lutei intensamente para

realizar todos os compromissos
com os trabalhadores e com a
sociedade de forma geral.

Conseguimos, em negociação
com o governo federal, fixar algu-
mas regras para o reajuste do sa-
lário mínimo com base na inflação
e no PIB, sendo que em 2010 o
aumento passa a valer a partir de

janeiro, e também para a correção
da tabela do Imposto de Renda
até 2010.

Lutamos para que o Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC)
não traga prejuízos ao FGTS dos
trabalhadores, mas sim garantias
de um melhor rendimento para
quem decidir utilizar o fundo nas
obras do PAC.

Evitamos a aprovação da Emen-
da 3 que obrigaria o trabalhador a
se tornar uma empresa de uma
pessoa só, com muitos encargos
e sem nenhum dos direitos con-
solidados na CLT (como, por exem-
plo, as férias e o 13º salário).

Estivemos mobilizados pela re-
gulamentação das Centrais Sindi-
cais, conquistamos avanços na
regulamentação do trabalho no co-
mércio aos domingos e idealiza-
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DIRETORIA

A CNTM está preparada
para atender às Federações e
Sindicatos filiados.

Envie sugestões e denúncias
contra a precarização do
trabalho no setor metalúrgico
em todo o País.

Ligue para (61) 3223-5600,
encaminhe e-mail para
cntm@solar.com.br, ou escreva
para SAS – Quadra 6 – Bloco
K – Edifício Belvedere – 5º
Andar – Grupo 502 – CEP
70070-915 – Brasília – DF.

mos a 4ª Marcha da Classe Tra-
balhadora a Brasília, no dia 5 de
dezembro, pela redução da jorna-
da de trabalho, por mais e melho-
res empregos e pelo fortalecimen-
to da seguridade social e das po-
líticas públicas.

Vale destacar que todas as
minhas ações foram acompanha-
das e apoiadas pela CNTM, com
a imprescindível presença do com-
panheiro Eleno. Em 2008, conti-
nuaremos mobilizados na defesa
da dignidade dos trabalhadores e
da cidadania do povo brasileiro.
Sua participação e seu apoio são
fundamentais!

PAULO PEREIRA DA SILVA,
Paulinho, Presidente

da Força Sindical e
Deputado Federal pelo PDT

Denuncie!

LUCIANO MARTINS LOURENÇO

DANIEL CARDOSO

Em 2006 e 2007, o
Departamento de Formação da
CNTM, com a assessoria do
Dieese, organizou uma série
de “Cursos de Formação e
Capacitação de Dirigentes
Sindicais”.

Nestes cursos são
abordados os seguintes temas
Teoria e Prática de
Negociações Coletivas;
Matemática Sindical, Formação
Geral: História, Sociologia,
Política e Economia;
Participação nos Lucros ou
Resultados; Jornada de
Trabalho; e Banco de Horas.

Além disto, são projetados
os documentários “A História
da República” e “Nossos
Bravos – O Início do
Movimento Sindical no Brasil”,
fundamentais para os
dirigentes sindicais terem uma
visão histórica de nossa
atuação na sociedade.

Todas as regiões do País
foram contempladas, em um
total de 328 horas de curso,
para mais de cem entidades
sindicais e cerca de 300
dirigentes sindicais. Leia mais
sobre os cursos no site
www.cntm.org.br, o portal da
Confederação na Internet.

Não deixe de acessar!

Balanço dos
cursos da CNTM


