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ELEIÇÃO NO DIA 27 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

Estamos com a
CHAPA 1 - “AMPLIANDO CONQUISTAS”

“O governo do Distrito
Federal está de portas
abertas para receber a
CNTM e apoiar as lutas
dos metalúrgicos por
seus direitos”
Maria de Lourdes Abadia,
Vice-Governadora do DF

“Parabéns aos líderes
que se uniram para
manter a CNTM
organizada e ampliar as
conquistas dos
metalúrgicos brasileiros”
Luiz Antonio de Medeiros,
Deputado Federal

“A união dos
companheiros da Chapa 1
é sinal de fortalecimento
da CNTM e de
valorização de todas as
regiões do País”
Cláudio Magrão,
Deputado Federal

“A eleição na CNTM
é um marco para o
movimento sindical
brasileiro”
Teresinho Martins da Rocha,
Pres. Sindicato dos
Borracheiros da Grande
São Paulo

“A CNTM é fundamental
para as mudanças que
estão ocorrendo no
movimento sindical
brasileiro”
Francisco Sales G. Fernandes,
Vice-Pres. da Federação dos
Metalúrgicos do Estado de SP

“A CNTM apóia as lutas
dos aposentados
brasileiros e, juntos,
continuaremos lutando
por dias melhores”
João Batista Inocentini,
Pres. Sind. Nacional dos
Aposentados da Força Sindical

“O companheiro Eleno
Bezerra é uma referência
para os trabalhadores
metalúrgicos de
todo o País”
Rogério Fernandes,
Pres. Força Sindical
Minas Gerais

“A unidade da Chapa 1 é
a certeza de que a CNTM
ampliará os direitos dos
metalúrgicos em busca de
justiça social”
Ricardo Patah,
Pres. Sindicato dos
Comerciários de São Paulo

“Os metalúrgicos e
demais categorias sabem
que podem confiar nos
companheiros da
Chapa 1 da CNTM”
Eunice Cabral,
Pres. Sindicato das
Costureiras de São Paulo

“Solidariedade e
ação são características
básicas no trabalho dos
companheiros da
Chapa 1”
Danilo Pereira da Silva,
Pres. Federação dos Químicos
e da Força Sindical São Paulo

“O companheiro Eleno
trará para a CNTM toda
a sua experiência frente
ao Sindicato dos
Metalúrgicos de S. Paulo”
Sulivan Santa Brígida,
Pres. da Federação dos
Metalúrgicos do Norte

“A CNTM está dando um
exemplo de organização
para todas as demais
categorias”
José Antonio Amaral,
Pres. Sindicato dos Trab. Ind.
da Construção e do Mobiliário
de Santos

“A Chapa 1 é um
avanço, pois concilia
com competência os
interesses dos
metalúrgicos de
todo o País”
Antonio Amaral, Pres.
Força Sindical Rondônia

“A Chapa 1, liderada
pelo Eleno, já nasce
vitoriosa pela unidade em
torno de suas justas
reivindicações”
Marco Aurélio,
Pres. Sind. Polícia Rodoviária
de Pernambuco

“A CNTM tem a missão de
continuar investindo na
formação sindical e na
emancipação da classe
trabalhadora”
Jorge Nazareno, Pres.
Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco e Região

Palácio do Trabalhador, Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade – São Paulo/SP
- O Conselho de Representantes da CNTM se reunirá em Assembléia Geral a partir das 9 horas -


