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EDITORIAL

Solidariedade,
trabalho e luta!

luta dos trabalhadores meta-
lúrgicos de todo o País deve

ser sempre unificada para poder-
mos enfrentar as ações do capital e
os desafios de um mundo cada vez
mais globalizado. As mobilizações,
negociações e/ou greves, por exem-
plo, em uma determinada região do
País, merecem o apoio, a solidarie-
dade e a ação dos trabalhadores e
representantes sindicais de outras
regiões.

Neste sentido, a CNTM precisa
e responderá satisfatoriamente a

estas novas exigências. A Chapa 1 -
“Ampliando Conquistas”  surge
com a proposta de intensificar a uni-
dade e a solidariedade de todos os
metalúrgicos para garantir que as
reivindicações de nossa categoria
superem as pressões do patronato e
as injustiças trazidas aos trabalhado-
res pela globalização.

Vale lembrar que a Chapa 1 reú-
ne companheiros de todos os esta-
dos e propostas importantes para a
unificação das lutas da categoria
metalúrgica em âmbito nacional,

como o Contrato Coletivo e os Pro-
gramas de Qualificação e Treina-
mento para Dirigentes Sindicais.
Conto com o seu apoio e sua parti-
cipação na eleição da CNTM. Uni-
dos, garantiremos que nossas ações
sindicais sejam sempre vitoriosas
para os metalúrgicos brasileiros!

ELENO BEZERRA,
presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos de
São Paulo e candidato a

presidente da CNTM
pela CHAPA 1
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LIDERANÇA
E UNIÃO

uitas foram as conquistas da
atual diretoria da CNTM. Ago-

ra, visando a eleição da nova direto-
ria da Confederação, apresentamos
a Chapa 1 - “Ampliando Conquis-
tas”, com a certeza de termos fei-

Um passo
à frente

tos, até aqui, o melhor pe-
los trabalhadores metalúr-
gicos, por um País melhor
e mais justo.

Foram positivas nossas
ações contra a pirataria, as
campanhas de sindicaliza-
ção, os aumentos reais e o
nosso apoio às lutas dos
metalúrgicos contra a
intransigência patronal.

Com apoio da Força Sindical, or-
ganizamos encontros nacionais para
debater as reformas Sindical, Traba-
lhista e Tributária, e ações unificadas
em defesa dos direitos dos trabalha-
dores dos setores automotivo, side-

rúrgico e eletroeletrônico.
Agora, nosso objetivo é continuar

trabalhando pelo fortalecimento da
CNTM, organizando os metalúrgicos
em todo o País e sendo solidários com
as demais categorias.

Contamos com o seu voto na
Chapa 1 - “Ampliando Conquis-
tas”, e com sua participação nas
próximas mobilizações da Confede-
ração. Com Eleno Bezerra, candi-
dato a presidente, rumo a novas
conquistas!

LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES,
o Luizinho, atual presidente e

membro da CHAPA 1

M

Eleno Bezerra, por sua lideran-
ça e força de trabalho, é atualmen-
te um dos nomes mais respeita-
dos pelos sindicatos, metalúrgi-
cos e trabalhadores de outras ca-
tegorias. Momento perfeito para
que encabece a Chapa 1 - “Am-
pliando Conquistas” na eleição
da CNTM e lidere as lutas da nos-
sa Confederação, com o apoio da
Força Sindical, rumo às novas
vitórias para a classe operária.

A CNTM tem como desafio o
estabelecimento de um novo mo-
delo de negociação nacional, que
permita acordos coletivos nacio-
nais e o fim das injustiças regio-
nais. Penso que a solução esteja
na defesa de cláusulas mínimas a
serem firmadas em um Contrato
Coletivo Nacional pela CNTM.

Outro item importante para a
CNTM é a luta, ao lado da Força
Sindical e demais entidades orga-
nizadas, pela retomada do desen-
volvimento econômico, queda
dos juros, redução da jornada de
trabalho, geração de empregos e,
na área política, pelo fim da cor-
rupção!

PAULINHO,
presidente da Força Sindical

PLANO DE AÇÃO DA CHAPA 1PLANO DE AÇÃO DA CHAPA 1
Nossa primeira ação será a realização de um grande Congresso Nacional da CNTM,

para debatermos os temas que irão pautar a ação da nova diretoria nos quatro anos de
mandato e avançar nas lutas dos metalúrgicos brasileiros, que não são poucas.

• Unificação Nacional das datas-bases da categoria

• Negociação Nacional por empresa ou setor

• Programas de Qualificação e Treinamento de Dirigentes Sindicais

• Centro de Pesquisa e Estatística para o setor metalúrgico

• Parcerias e Convênios para a execução de todos os projetos
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