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Os servidores públicos cumprem papel im-
portante e estratégico para o desenvolvimento 
social nas diferentes esferas administrativas 
nas quais atuam.

Para fomentar a discussão sobre o poten-
cial da categoria e suas reais necessidades, 
a Nova Central Sindical de Trabalhadores no 
Estado de São Paulo organiza entre os dias 28 
e 30 de outubro o Encontro Setorial dos Servi-
dores Públicos, no Salão Nobre do Paço Muni-
cipal, em Rio Claro.

Prova incontestável da força desta catego-
ria está no seu poder de representação junto a 
Nova Central, com mais de 1/3 de filiação dis-

tribuída em todas regiões produtivas no Estado 
de São Paulo.

“Tenho a satisfação de organizar mais um 
grande encontro que abre espaço para forma-
ção de propostas e soluções conjuntas em prol 
dos servidores em todo o Estado. Espero ao fi-
nal que os resultados obtidos possam agregar 
valor à categoria”, declarou o presidente Luiz 
Gonçalves.

Apoiam a NCST-SP em mais esta grande 
iniciativa a Confederação dos Servidores Pú-
blicos do Brasil (CSPB), a Federação dos Fun-
cionários Públicos Municipais do Estado de São 
Paulo (FUPESP), além do Sindicato dos Traba-

entidade promove encontro Setorial doS 
ServidoreS públicoS na cidade de rio claro

lhadores do Serviço Público de Rio Claro, que 
acreditam na força do projeto para o fortaleci-
mento do trabalho de base.

Além dos trabalhadores e suas lideranças 
sindicais, foram convidados representantes da 
administração pública para expor temas como 
a qualidade do serviço, burocratização, motiva-
ção dos profissionais, dentro de um ambiente 
construtivo e democrático entre as partes.

“Não podemos imaginar o serviço públi-
co sem a presença de seus trabalhadores, 
que garantem o atendimento e promoção do 
bem-estar às sociedades atendidas”, afirmou 
Gonçalves.

Lideranças estão juntas e misturadas pelo bem-
estar dos trabalhadores e da cadeia produtiva

Parlamentar ratifica apoio 
ao Encontro Setorial dos 

Servidores Públicos
Os organizadores do Encontro Setorial dos Servi-

dores Públicos estiveram reunidos com o deputado 
federal, Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), em seu escri-
tório político em São Paulo.

Na pauta da conversa havia a proposta de inser-
ção do parlamentar no evento, haja vista suas lutas 
históricas no Congresso Nacional em defesa da ca-
tegoria. Sendo a mais recentemente, neste caso, a 
valorização dos Guardas Civis Municipais.

Entusiasta dos grandes projetos em favor da clas-
se trabalhadora, como fez em Turismo e Hospitalida-
de, o deputado ratificou seu apoio ao Encontro Se-
torial colocando-se à disposição para outros auxílios 
“a fim de que o evento ajude os trabalhadores desta 
importante categoria”.

De acordo com o presidente da Nova Central 
São Paulo, Luiz Gonçalves, a presença do deputa-
do é uma grande demonstração de força do evento. 
“Quando contamos com parceiros desta envergadura 
ganhamos mais força para o êxito nas discussões”.

Na esteira do sucesso obtido com o Encontro Se-
torial de Turismo e Hospitalidade, a Nova Central São 
Paulo investe mais uma vez na produção de hotsite 
como importante facilitador entre a entidade, os parti-
cipantes e demais usuários.

Os visitantes encontrarão uma série de informa-
ções, como apresentação, palavra do presidente, 
agenda, notícias, vídeos, além de um canal direto 
através do e-mail faleconosco@encontro-
setorial.com.br para expor suas críticas, su-
gestões ou esclarecer dúvidas.

Na avaliação do presidente da NCST-SP, Luiz Gon-
çalves, que participou do lançamento na sede da en-
tidade, o hotsite é uma ferramenta essencial e com 
alto poder democrático, com possibilidade de acesso 
constante não apenas aos presentes ao evento, como aqueles 
interessados em somar esforços nas lutas e mobilizações da categoria.

HotSite do encontro Setorial
Canal de Interação com a Categoria

www.encontrosetorial.com.br/servidoresmunicipais
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Encontro Setorial tem sua 
pedra fundamental firmada 

em reunião na FUPESP

Sindicato dos Servidores 
de Rio Claro será anfitrião 

do grande evento

Assim que encerrou o Encon-
tro Setorial de Turismo e Hos-
pitalidade, o presidente da FU-
PESP, Damázio Sena, procurou 
seu companheiro Luiz Gonçal-
ves para articular o mesmo junto 
a sua categoria.

Indagado sobre a possibi-
lidade, teve resposta afirmati-
va, “haja vista que compõem a 
maior fatia de entidades filiadas 
da Nova Central sendo catego-
ria essencial para a qualidade 
do serviço público”, disse na 
ocasião Gonçalves.

O presidente Luiz Gonçal-
ves esteve em Rio Claro, inte-
rior do Estado, onde visitou o 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos municipal.

Recepcionado pelo presi-
dente da entidade, Tú Regina-
to, e membros da diretoria, ele 
conheceu o trabalho realizado 
em defesa da categoria.

Acompanhado pelo tesou-
reiro-geral da FUPESP, Anto-
nio da Silva (Toninho), ficou 

Por isso, em reunião estra-
tégica na sede da federação, 
as lideranças sacramentaram 
a realização do Encontro dos 
Servidores Públicos, numa pro-
va inequívoca da necessidade 
em fortalecer o trabalho de base 
pelo bem dos trabalhadores.

“Estamos bastante satisfeitos 
com o atendimento da Central 
Estadual a nossa solicitação 
que é necessária e urgente. Te-
nho certeza de que sairemos vi-
toriosos desta importante jorna-
da”, disse Damázio.

acordada a realizado do En-
contro Setorial dos Servidores 
Públicos no auditório da Câ-
mara Municipal entre os dias 
28 e 30 de outubro.

“Estamos honrados em re-
ceber este grande encontro, 
que ajudará no fortalecimento 
da categoria e de nossas lu-
tas”, afirmou Tú Reginato.

Durante passagem pela ci-
dade, Luiz Gonçalves concedeu 
entrevista à Rádio Jovem Pan.

O Encontro Setorial é a 
oportunidade para discutir 
soluções conjuntas e so-
mar esforços na luta pelos 
interesses da categoria.

Bom trabalho a todos!

luiz Gonçalves
Presidente ncst-sP

Aos companheiros de-
sejo um excelente Encon-
tro, onde as resoluções 
tomadas ajudem no for-
talecimento desta impor-
tante categoria.

José calixto ramos
Presidente ncst- br

Com unidade e trabalho 
organizamos este grande 
Encontro da categoria, que 
ao final será fundamental 
para as vitórias em nossas 
lutas e mobilizações.

damázio sena
Presidente fuPesP

Nossa capacidade foi 
mais uma vez demonstrada 
com a promoção do Encon-
tro Setorial. Com trabalho 
e compromisso faremos a 
diferença em nossas lutas.

João dominGos
Presidente csPb


