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Nos próximos anos, o Estado de São Pau-
lo receberá grandes eventos mundiais como a 
Copa do Mundo 2014, os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos 2016, além da Expo Mundial em 
2020, onde os profissionais e empresários en-
volvidos terão papel decisivo para o sucesso.

Com o objetivo de estimular resultados po-
sitivos neste contexto, a Nova Central Sindical 
de Trabalhadores no Estado de São Paulo pro-
move nos dias 02 e 03 de setembro o Encontro 
Setorial de Turismo e Hospitalidade, no Leques 
Hotel Escola, na Liberdade, em São Paulo.

“Vamos projetar luz sob o legado deixado 
com estes eventos para o desenvolvimento so-
cial, sem abrir mão de discussões efetivas entre 
lideranças sindicais, empresários, autoridades 
e os próprios trabalhadores para melhoria da 

cadeia produtiva e organização sindical”, desta-
cou o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves.

Desde que a proposta foi aceita por patrões 
e entidades que representam os trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade, como destaque 
para o Sinthoresp, uma série de reuniões es-
tratégicas foram realizadas definindo as linhas 
gerais do encontro.

As conversas semanais no Leques Hotel 
mostraram a importância de somar esforços 
de outras categorias, distintas, é verdade, mas 
complementares quanto a relevância de suas 
participações durante os eventos que São Pau-
lo recepcionará nos próximos anos.

Desta forma traremos para o centro do de-
bate com a mesma importância as necessida-
des conjuntas de outras categorias diretamen-

EVENTO ABRE ESPAÇO PARA 
DISCUSSÃO DE PROPOSTAS 
CONJUNTAS EM PROL DO 

FORTALECIMENTO DO SETOR

te relacionadas a Turismo e Hospitalidade, 
como Diversões, Gastronomia, Fretamento, 
Taxistas, Profissionais de Beleza e Esporte, 
respectivamente.

Por isso, vale destacar a participação efe-
tiva neste Encontro de mais de 20 entidades 
das respectivas categorias, tanto do lado dos 
patrões quanto dos trabalhadores, que discuti-
rão propostas e resoluções favoráveis aos seus 
representados.

“Esperamos ao final deste importante encon-
tro definir um conjunto de propostas que sejam 
efetivas no sentido de fortalecer as categorias 
que representamos e as cadeias produtivas nas 
quais atuam, gerando, todavia, uma relação de 
diálogo positivo para ambos os lados”, disse 
Gonçalves.

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

Reuniões estratégicas no Leques Hotel 
definem linhas gerais do Encontro Setorial

Companheiros do Simtetaxis apoiam 
realização do evento idealizado pela NCST-SP

HOTSITE do Encontro Setorial oferece 
fórum permanente para grandes debates

No amplo leque de ferramentas para divulga-
ção do Encontro Setorial de Turismo e Hospita-
lidade consta o HOTSITE.

Além de trazer as principais informações do 
evento, como histórico, relação de entidades 
que organizam, eixos temáticos, programação, 
espaço para inscrições, dentre outras, este im-
portante material abre espaço para interação e 
conhecimento dos visitantes.

Segundo o presidente Luiz Gonçalves, o 
objetivo do hotsite é ampliar o nível de enten-
dimento dos usuários, bem como estimular o 

processo de discussão em favor dos trabalha-
dores e cadeia produtiva, respectivamente.

Por isso, o hotsite ficará à disposição para 
navegação nos próximos dois meses, a partir 
da seu lançamento em 20 de agosto.

“Espero que os companheiros abracem mais 
esta grande iniciativa promovida pela Nova 
Central São Paulo no sentido de que todos jun-
tos possamos capitalizar propostas e soluções 
efetivas pelo fortalecimento da organização 
dos trabalhadores e dos setores que protagni-
zam o Encontro Setorial”, afirmou Gonçalves.



CONFIRA A PROgRAMAÇÃO DO ENCONTRO 
SETORIAL DE TURISMO E HOSPITALIDADE 

Os Encontros Setoriais têm por 
objetivo alavancar uma nova forma 
de organização sindical nas bases 
que representamos no Estado de 
São Paulo.

Abraçamos a causa dos compa-
nheiros do Turismo e Hospitalidade, 
Diversões, Gastronomia, Fretamen-
to, Taxistas, Profissionais de Bele-
za e Esporte, pois a discussão de 
propostas efetivas para a melhoria 
do trabalho prestado com a valori-
zação dos companheiros.

Confio no sucesso desta impor-
tante jornada e do legado deixado 
com o fortalecimento e organização 
das entidades que representamos.

A proposta de realização do En-
contro Setorial de Turismo e Hospi-
talidade realizado pela Nova Cen-
tral São Paulo é pertinente e abre 
espaço para a construção de uma 
série de iniciativas que tenham o 
objetivo de validar a importância da 
categoria e dos profissionais, sua 
representação sindical, além do le-
gado efetivo na cadeia produtiva.

Tenho plena convicção de que 
juntos poderemos consolidar a re-
levância dos setores para o desen-
volvimento de São Paulo e do país.

Com unidade e organização va-
mos em frente somando iniciativas 
pelo bem do trabalho social.

Novo fórum de entendimento 
entre o capital e o trabalho

Todos unidos em busca de soluções 
pelo bem da cadeia produtiva

A segunda edição do Garçom Cross, no Parque 
da Juventude, é mais uma iniciativa de sucesso 
do Sinthoresp, que tem por objetivo valorizar os 
companheiros garçons.
Nesta edição, as entidades organizadoras do 
Encontro Setorial de Turismo e Hospitalidade estão 
juntas apoiando o evento e sua importância para o 
calendário de evento na cidade de São Paulo.
O movimento sindical dá mais um passo positivo em 
favor da classe trabalhadora.

LUIz gONÇALVES
PRESIDENTE DA NCST-SP

NELSON DE ABREU PINTO
PRESIDENTE DA CNTUR

8h00 às 9h30: Credenciamento / Café da Manhã
9h30 às 10h30: Abertura Oficial
10h30 às 12h00
 Painel 1: Contratuh / sinthoresp / nCst / 
fetrhotel - Cntur / sinhores / abresi / fhoresp
12h00 às 12h30: Debate com Plenária
12h30 às 14h00: Intervalo para Almoço 
14h00 às 15h00
 Painel 2: Sindebeleza / Sindestética
15h00 às 15h15: Debate com Plenária
15h15 às 15h30: Intervalo para Café
15h30 às 16h30
 Painel 3: Sindiversões / Abrabin / Sincadesp
16h30 às 17h00: Debate com Plenária
17h00 às 17h30: Considerações Finais / Encerramento do 
Primeiro Dia de Trabalho
19h00: Jantar Oferecido aos Participantes

8h00 às 8h45: Café da Manhã
8h45 às 9h00: Reabertura dos Trabalhos
9h00 às 10h00
 Painel 4: Sindesporte / Sindiclube / FNC
10h00 às 10h15: Debate com Plenária
10h15 às 10h45: Intervalo para Café
10h45 às 11h45
 Painel 5: sintetaxis / adetax / sindifretur / transfetur / 
sindmotoristas
11h45 às 12h00: Debate com Plenária
12h00 às 12h30: Merchandising Institucional
12h30 às 14h00: Intervalo para Almoço
14h00 às 15h30
 Painel 6: Contratuh / sinthoresp / nCst / 
fetrhotel - Cntur / sinhores / abresi / fhoresp
15h30 às 16h00: Debate com Plenária
16h00 às 17h30: Balanço Geral do Evento / Encaminhamentos / 
Considerações Finais / Encerramento
17h30: Coquetel aos Participantes / Show Musical

02 DE SETEMBRO / SEgUNDA-FEIRA 03 DE SETEMBRO / TERÇA-FEIRA
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