
“A proposta de realizar 
o Dia Mundial significa 
um grito de alerta da 
sociedade contra os 
acidentes impunes”.
Victor Agostinho
Assessor do deputado 
estadual Campos Machado 

Projeto de Humanização é 
apresentado ao senador 
Paulo Paim durante plenária na 
Assembleia Legislativa de SP

Reunião com o então 
deputado federal, Jilmar 
Tatto (PT-SP), na Câmara dos 
Deputados em Brasília

Luiz Gonçalves defende 
regulamentação da profissão 
de motorista em assembleia na 
Federação dos Rodoviários de SP

“Chegou a hora de 
pararmos, pensarmos 
e agirmos contra as 
mortes de trânsito, que 
levam vidas e sonhos de 
pessoas que amamos”.
Figueiredo Junior
Presidente do Grupo FJR

“O espiritismo é uma 
cultura de paz e no 
trânsito este sentimento 
pode colaborar para a 
maior tolerância”.
Jader Oliveira
Movimento Espírita 
Paulistano

“Esta ação popular 
tem valor e pode co-
laborar decisivamente 
para a redução de 
acidentes”.
Valdir Pestana
Presidente da Federação 
dos Trabalhadores em 
Transporte Rodoviário de SP

“Um trânsito pacífico 
está intimamente liga-
do a responsabilidade 
das pessoas que nele 
convivem”.
Robson Couto
Presidente do Sindicato dos 
Motoboys de Guarulhos

“Esta manifestação 
tem nosso apoio e 
ajudará certamente 
na qualidade de vida”.
João Barbosa
Presidente do Instituto 
Rodar Corrida & Caminhada 
Aclimação

Nova Central Nacional e Nova 
Central São Paulo formalizam 
realização do seminário de 
Humanização em Brasília

Campanha da Nova Central 
“Dirigindo de Bem com a Vida” 
invade as ruas de todas as 
regiões de São Paulo

Apresentação do projeto de 
Humanização no Trânsito e 
no Transporte no Ministério da 
Saúde em Brasília

“A união das famílias 
vítimas de trânsito com 
entidades e demais par-
ceiros de luta são deci-
sivos para vencer esta 
batalha pela paz”.
Keiko Ota
Deputada Federal (PSB-SP)

“A religião tem a 
função de abraçar 
as famílias vitimadas 
oferecendo-as confor-
to para superar a dor”.
Michel Freder
Congregação Israelita 
Paulista

“Demos o pontapé 
inicial na luta pela 
conscientização de 
que bebida e direção 
são armas mortais”.
Manoel Fernandes
Movimento Não Foi 
Acidente 

Realização do seminário 
“Os Desafios da Humanização 
do Trânsito e dos Transportes 
no Brasil” em São Paulo

Encontro com a presidente 
do Instituto Vida Urgente, Diza 
Gonzaga, em Porto Alegre, 
para falar sobre Humanização

Reunião de organização 
com as Organizações Não 
Governamentais e Movimentos 
Sociais no Leques Hotel

“O compromisso da 
Igreja Católica é o 
respeito e valor à vida 
no trânsito”.
Padre Nivaldo Santos 
Valle
Paróquia Bom Jesus do 
Bairro do Brás

“É um momento de 
profunda reflexão em 
favor da mudança por 
uma sociedade melhor 
para se viver”.
Luiz Roberto de Oliveira
Presidente do Rotary Club 
São Paulo Brás

“Qualidade de vida 
no trânsito é elemento 
fundamental para 
o desenvolvimento 
sustentável”.
Valter Soares da Paixão
Presidente do Instituto 
Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável (IDETUR)

“Esta manifestação 
abre espaço e dá 
força à importância 
da conscientização, 
da fiscalização e 
da punição”.
Nilton Gurman
Movimento Viva Vitão 

“É nosso dever promover 
a conscientização de 
crianças, jovens e adul-
tos para a convivência 
pacífica no trânsito”.
Pastor Moisés
Assembleia de Deus do 
Brasil em Diadema

“O movimento sindical 
empresta seu histórico 
de lutas e mobilizações 
para fazer do trânsito 
um ambiente sociável”.
Isao Hosogi (Jorginho)
Presidente do Sindicato dos 
Condutores de São Paulo

“Os sindicatos e de-
mais entidades devem 
juntar-se à Nova Cen-
tral na grande cruzada 
pela paz com rodas”.
José Carlos dos Santos
Presidente do Sindicato dos 
Condutores de Lins
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GENTE DO BEM que está unida pela paz no trânsitoNova Central São Paulo tem participação ativa na 
Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU
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Na Agenda Social da central, o presidente Luiz 
Gonçalves e sua diretoria abraçaram com cora-
gem e determinação a luta pela vida através da 
humanização do trânsito e do transporte no país.

Por isso, a NCST-SP vem desde 2011 quando se alistou 
à campanha da Organização das Nações Unidas “Dé-
cada de Ação pela Segurança no Trânsito: 2011-2020” 
trabalhando em parceira com organizações e institutos 
para reverter o alarmante índice de acidentes verifica-

do no trânsito das grandes cidades brasileiras.
Ao notabilizar-se como protagonista mundial nes-

ta causa, a Nova Central São Paulo tornou-se voz de 
peso na discussão junto as principais ONGs do país 
(Instituto Vida Urgente, Trânsito Amigo, por exem-
plo), com parlamentares na Assembleia Legislativa, 
Congresso Nacional, Ministério da Justiça, Ministério 
dos Transportes, dentre outros lugares onde ficou 
claro que Nossa Luta é em Defesa da Vida! 

Apresentação musical

Ato ecumênico com principais lideranças religiosas do Estado

Curso da Polícia Militar orienta pessoas a terem maior 
conscientização no trânsito

Corrente de oração em memória das vítimas de trânsito

Deputada federal Keiko Ota apresenta documento de sua 
ONG União em Defesa das Vítimas de Violência

Grupo em apresentação de dança pela paz

Banda da Polícia Militar

“A Nova Central mais 
uma vez marca posição 
na luta pela vida lide-
rando esta bandeira”.
José A. do Couto (Toré)
Secretário Nacional do 
Plano dos Trabalhadores 
em Transporte da Nova 
Central Nacional

“O movimento sindi-
cal deve integrar-se 
com coragem nesta 
batalha que luta pela 
vida”.
José Jair de Almeida
Vice-presidente do 
Sintrapel São Paulo

“Estamos na luta em 
prol da mudança no 
verdadeiro caos que 
instalou-se através dos 
acidentes de trânsito”.
Antônio Raimundo 
Matias
Presidente do SIMTETAXIS

“Presidente Luiz Gonçal-
ves e diretoria estão de 
parabéns pela inserção 
nesta luta”.
Luiz Carlos Segatelli
Secretário-geral do 
Sindicato dos Condutores 
de Osasco e Região

3° DOMINGO DO MÊS DE NOVEMBRO

Nova Central São Paulo participa juntamente com outras 
entidades de manifestação social no Parque da Juventude
No último dia 18 de novembro de 2012, no Par-

que da Juventude, a Nova Central Sindical de Tra-
balhadores no Estado de São Paulo mais uma vez 
ratificou sua condição de protagonista na luta pela 
vida com a presença no Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Trânsito.

A central doou sua trajetória de lutas e mobiliza-
ções justamente conquistada no movimento sindical 
a esta importante manifestação social homologada 
pela Resolução A/60/5 em Assembleia Geral da ONU 
todo terceiro domingo de novembro desde 2005.

O presidente Luiz Gonçalves, diretores e lideran-
ças de entidades filiadas uniram-se com os demais 
agentes transformadores (ONGs, institutos, inicia-
tiva privada, órgãos do governo estadual, parla-
mentares), que capitaneados pelo companheiro 
e presidente da ONG Trânsito Amigo, Fernando Di-
niz, clamaram por conscientização dos motoristas, 

justiça aos infratores e respeito aos que perderam 
suas vidas nesta verdadeira guerra sob rodas.

“Não podemos mais ser vítimas ou mesmo cúm-
plices da violência gerada em ruas e avenidas por 
todo país. Esta ação grita aos quatro cantos por 
mudança que seja responsável pela reflexão des-
ta problemática e construção da paz que deseja-
mos”, disse Gonçalves.

Lembrando também que o Dia Mundial foi mar-
cado por outras importantes ações como ato ecu-
mênico, apresentações musicais, apresentações 
teatrais, ações socioeducativas, depoimentos de 
pessoas que tiveram entes perdidos em acidentes, 
além de pronunciamentos dos organizadores.

Mais de 15 mil pessoas estiveram no Parque da 
Juventude entre às 11h00 e 15h00 prestigiando a 
manifestação social e levando sua mensagem de 
paz no trânsito. 

A luta em defesa da vida encabeçada pela 
Nova Central São Paulo em 2011 permanece 
viva e marcante neste ano.

E a primeira grande ação de conscientização 
ocorreu com o lançamento e distribuição dos 
mais de 1.000 calendários de mesa, cujas pági-
nas ressaltam a importância da convivência pa-
cífica no trânsito em prol da qualidade de vida 
dos cidadãos.

O tom político deste engajamento foi devida-
mente passado pelo presidente Luiz Gonçalves 
quando destacou a eleição de dirigentes da 
central nas eleições municipais, das novas tec-
nologias em favor da segurança, mobilidade ur-
bana e a manutenção da batalha pela humani-
zação no trânsito.

Também colaborou de forma efetiva para o su-
cesso deste projeto o diretor da ABRAMET, dr. Dir-
ceu Rodrigues, abordando aspectos necessários e 
essenciais para a qualidade de vida dos conduto-
res no trânsito.

“Este material exerce grande influência em vir-
tude da relação estabelecida com os compa-
nheiros no dia-a-dia de trabalho. Tenho certeza 
de que sairemos exitosos com esta ação estraté-
gica”, afirmou Luiz Gonçalves.

Calendário temático é a 1ª grande ação pela 
Humanização dos Transportes da NCST em 2013



EDITORIAL

A Nova Central São Paulo de for-
ma corajosa em 2011 inseriu-se na 
luta pela redução de acidentes 
de trânsito, pois tem fé na capaci-
dade de o movimento sindical co-
laborar na mudança pretendida 
pelo bem maior.

No entanto, desde a primeira 
linha descrita ou palavra dita a 
respeito do tema desafiador, ja-
mais afirmou que seria qualquer 
espécie de desbravador solitário 
nesta longa batalha que se es-
tende faz anos.

Temos por princípio acreditar que 
a transformação é decorrente de 
uma ação conjunta, na qual vários 
atores somadas as suas virtudes 
possam gerar o poder necessário 
em favor do objetivo, pois assim se 
deram as conquistas pela trajetó-
ria da humanidade.

Desta forma, em nossas iniciati-
vas políticas, sindicais e sociais, to-
davia, conclamamos a atitude de 
parceiros, que com seus conheci-
mentos diversificados nos ajuda-
ram, por exemplo, no seminário Os 
Desafios da Humanização do Trân-
sito e dos Transportes no Brasil.

Este mesmo espírito coletivo e soli-
dário foi entregue com satisfação no 
chamamento realizado para o Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de 
Trânsito, em novembro, no Parque 
da Juventude, em São Paulo.

A manifestação teve uma reper-
cussão bastante positiva, uma vez 
que mostrou à sociedade a urgen-
te necessidade de comprometer-se 
em favor de um trânsito mais seguro, 
pacífico e produtivo, com os gover-
nos sendo cumpridores das leis e pu-
nindo com rigor os infratores.

E mostramos, uma vez mais, que 
o movimento sindical luta pelos 
trabalhadores, mas acima de tudo 
se compromete com o desenvol-
vimento social, onde fazem parte 
nossos companheiros, seus filhos, 
seus parentes, nossa gente de to-
dos os dias.

Nossa luta é em defesa da vida!!! 

Luiz Gonçalves
Presidente da Nova Central Sindical 
de Trabalhadores no Estado de São Paulo

O trânsito está matando 
como nunca os nossos 

jovens pelas ruas do Brasil

Com esta afirmação, lapida-
da em dor, é que Fernando Di-
niz resumiu a morte de seu filho, 
Fabrício, em 2003 num aciden-
te de trânsito no Rio de Janeiro.

Na tragédia, muitas pessoas 
se entregariam à depressão ou 
outras dores que o vazio desta 
natureza proporciona. Fernan-
do, entretanto, potencializou 

seus sentimentos em vontade 
de fazer justiça pelas mãos da 
conscientização à frente do 
volante e das decisões sobre 
segurança viária neste país.

Assim, fundou a ONG Trânsito 
Amigo, que do Rio de Janeiro 
está deflagrando a bandeira 
branca da paz em várias ca-
pitais do país, inclusive, São 
Paulo, na qual esteve na coor-
denação do Dia Mundial em 
Memórias das Vítimas de Trânsi-
to em novembro de 2012.

Em breve entrevista ao jornal 
NC Notícias Especial, Fernan-
do Diniz fala da batalha na 
luta pela vida, do Dia Mundial 
na cidade, da relação com a 
Nova Central e de planos para 
o futuro.

A perda de 
um filho é tão 

antinatural que 
não há em nos-
sa língua um ter-
mo que defina 
essa situação.

NC NoTíCiAS: Como é eSTAr NA freNTe De bATAlhA NA luTA 
pelA viDA No TrâNSiTo?

fernando Diniz: Não é nada, absolutamente nada fácil, pois a 
mudança exige trabalho árduo e persistência, sobretudo num país 
onde a cultura do trânsito é estúpida.  Mesmo assim levo comigo 
a vontade incansável da transformação, pois tenho convicção 
de quem conscientiza pode salvar uma vida e melhorar o mundo. 

NC NoTíCiAS: Como foi A iDeiA De promover o DiA muNDiAl 
em São pAulo?

fernando Diniz: A maior metrópole do país não poderia ficar 
alheia a este importante movimento pela vida, especialmen-
te quando seus residentes sofrem diariamente com acidentes e 
mortes no trânsito.  A repercussão gerada com o Dia Mundial em 
São Paulo chamará a atenção das pessoas a nossa causa que é 
séria e inadiável. 

NC NoTíCiAS: fAle DA relAção Com A NovA CeNTrAl São 
pAulo?

fernando Diniz: Uma luta social desta natureza exige a presença de 
parceiros com poder de voz e representatividade.  A Nova Central 
cumpriu exemplarmente esta função mobilizando suas bases e 
atraindo companheiros na luta pela vida, numa sequência de 
seu engajamento na campanha pela Humanização do Trânsito.

NC NoTíCiAS: QuAiS São oS plANoS pArA o fuTuro?

fernando Diniz: O mais concreto e verdadeiro é transformar o 
trânsito num ambiente sadio e produtivo aos brasileiros, mantendo-
me firme na batalha juntamente com os amigos e companheiros 
obtidos ao longo desta jornada. 

Reuniões na Assembleia Legislativa de São Paulo 
definem linhas estratégicas da manifestação 

Educação de Trânsito está na pauta de ações 
da Nova Central em favor da Humanização

A inversão da curva das mor-
tes no trânsito não será obtida 
através de ações ou persona-
gens solitários. Ela ao longo dos 
anos vem conclamando por 
esforços somados tendo a pre-
sença e o engajamento de ato-
res sociais, que na prática cum-
prem funções diferenciadas na 
luta pela vida. 

Foi, então, a partir deste prin-
cípio que o companheiro Fer-
nando Diniz conheceu o impor-
tante trabalho realizado pela 
Frente Parlamentar Estadual de 
Combate aos Motoristas Crimi-
nosos liderados pelos deputa-
dos Campos Machado (PTB-SP) 
e Maria Lucia Amary (PSDB-SP) 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

Com o sucesso e a repercus-
são social das manifestações 
promovidas pelo Dia Mundial 
em Memória das Vítimas de 
Trânsito em cidades como Rio 
de Janeiro e Curitiba, Diniz pro-
pôs trazer para a maior cidade 
do país, que também infeliz-
mente é uma das recordistas 
em vítimas fatais no trânsito.

Sua iniciativa foi amplamente 
abraçada pelos membros da 
Frente Parlamentar, que cede-
ram o espaço da ALESP para 
reuniões e convocaram outros 
integrantes de peso para esta 
ação, como os Movimentos Não 
Foi Acidente, Viva Vitão, órgãos 
do governo estadual (Detran e 
Polícia Militar) e representantes 
da iniciativa privada.

O movimento sindical de for-
ma inédita em ações desta na-
tureza esteve representado pela 
Nova Central São Paulo (na figu-
ra do presidente Luiz Gonçalves 
e sua assessoria política) e al-
gumas entidades a ela filiadas, 
demonstrando no andamento 
das reuniões que o somatório de 
experiências, propostas e traba-
lhos seriam fundamentais para o 
êxito da manifestação.

“Felizmente se juntaram a esta 
causa inadiável personagens 
de diferentes pilares sociais, que 
cada qual com sua metodologia 
são provocadores da mudança. 
Esta junção foi essencial para a 
realização do Dia Mundial aqui 
em São Paulo”, destacou o pre-
sidente Luiz Gonçalves. 

O altíssimo índice de acidentes 
de trânsito no país vem configu-
rando-se numa verdadeira epide-
mia, que precisa ser combatida 
de forma imediata para recupe-
rar a paz que há muito tempo 
está perdida.

A Nova Central São Paulo tem 
como proposta efetiva para esta 
questão o investimento pesado 
em educação de trânsito, cujo 
resultado deve promover uma 
drástica mudança de cultura em 
favor do bem-estar do cidadão.

“O trânsito das grandes cidades 
hoje é extremamente preocu-
pante, pois é compartilhado por 
pessoas desrespeitosas, maldo-
sas, com pouco ou nenhum espí-
rito de solidariedade”, destacou 
o diretor-financeiro da entidade, 
dr. Elpídio Ribeiro dos Santos Filho.

“Nós entendemos e já proto-
colamos em seminário [Os Desa-
fios da Humanização do Trânsito 
e dos Transportes no Brasil] que 
o trânsito é um instrumento so-
cial que requer métodos edu-
cacionais desde a escola até os 

cursos de formação num verda-
deiro processo de conhecimen-
to das leis e convívio cidadão”, 
ressaltou.

Sua observação é pertinente 
e esclarecedora, haja vista que 
estudo recente do Ministério da 
Saúde mostra que mais de 50% 
das colisões são geradas por 
infrações como negligência, 
desrespeito e desconhecimen-
to às leis de trânsito, falta de 
entendimento técnico do veí-
culo, dentre outros problemas 
relacionados diretamente ao 
baixo nível de educação dos 
condutores.

Lembrando que a central so-
licitou estudos técnicos para a 
viabilização de um centro socio-
educativo para formação e re-
ciclagem de condutores, com 
base em São Paulo.

Sua metodologia, destacou El-
pídio, abrange sete pontos que 
vão desde estimular o exercício 
da cidadania até defender a hu-
manização em todos os setores 
do transporte.

Em sua avaliação, a presença 
da Nova Central SP no Dia Mun-
dial em Memória das Vítimas de 
Trânsito, no Parque da Juventude, 
foi de grande valor estratégico 
em sua luta pela humanização.

“As pessoas conheceram mais 
de perto nosso trabalho que 
vem sendo feito há mais de dois 
anos e que tem como um dos ei-
xos principais a importância da 
educação no trânsito demons-
trado na ação de conscienti-
zação com a panfletagem nas 
ruas de São Paulo”.

Mais de 200 mil materiais 
de conscientização são 

entregues aos paulistanos

Veículos da grande imprensa também abraçam 
a causa em Memória das Vítimas de Trânsito 

Em pleno feriado de 15 
de novembro, um grupo 
de militantes da central 
embrenharam-se na Rua 
25 de Março e outras da 
região central da cidade 
e lá distribuíram centenas 
de milhares de panfletos 
de conscientização a con-
sumidores, comerciantes e 
até turistas.

Este importante trabalho 
teve sequência no dia 18 
nas ruas adjacentes ao Par-
que da Juventude, onde 
jornais de apresentação 

da manifestação chega-
ram as mãos de receptivos 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres.

Segundo o diretor de Co-
municação da NCST-SP, 
Nailton Francisco de Sou-
za, a entrega de materiais 
informativos propagam so-
bremaneira a iniciativa rea-
lizada mesmo aos que não 
estiveram presentes. 

“As pessoas devem saber 
do problema no trânsito e 
de que forma colaborar 
para melhorá-lo”.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito 
aconteceu num momento considerado emblemático na 
luta em prol de um trânsito mais seguro.

Mesmo assim, com os fatos à mostra, os governos (mu-
nicipal, estadual e federal) através de seus órgãos de 
transporte afirmavam que os números de vítimas no trân-
sito diminuíram.

Na convocatória à imprensa os organizadores deixaram 
clara a seguinte mensagem: “sozinho não venceremos 
esta batalha, mas com seu apoio temos o poder da trans-
formação por uma sociedade mais justa e solidária”.

Rede Globo, Rede Bandeirantes, Rádio CBN, Diário de 
São Paulo, dentre outros órgãos de imprensa, fizeram am-
pla cobertura do Dia Mundial registrando nas inserções 
de suas matérias a importância da celebração da vida 
como forma de promover valores como a conscientiza-
ção e paz no trânsito.

Em suas entrevistas, o presidente da Nova Central São 
Paulo, Luiz Gonçalves, destacou a força da informação 
como instrumento de conhecimento e posterior discussão 
no âmago da sociedade assistida. “Sem os microfones e 
as tribunas nosso esforço certamente não chegaria com 
a mesma profusão aos cidadãos de bem”. 
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Antes de São Paulo, a manifestação ganhou espaço em cidades como Curitiba 
e Rio de Janeiro; em 2013, a previsão é de que ocorra em Brasília

Reuniões demarcaram a linha estratégica que culminou na grande 
manifestação em memória das vítimas de trânsito

Nova Central SP atuou com liderança emprestando sua história de 
lutas, mobilizações e conquistas no movimento sindical

Rua 25 de Março

Avenida Cruzeiro do Sul

SINDICATO DE

CARGAS
PRÓPRIAS

SINDICAPRO

Garoto em aula de educação no trânsito sendo 
entrevistado por repórter da TV Bandeirantes

motoboys do estado 
de São paulo firmes na 
luta em defesa da vida

Os acidentes de trânsito no país apre-
sentam diferentes personagens, que com 
seus métodos falíveis colaboram para a 
problemática que vivenciamos nas ruas 
todos os dias.

Caso específico neste retrato são os mo-
toboys, aqui subdivididos em motofretistas 
e mototaxistas, que segundo levantamen-
to recente da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) aparecem envolvidos em 
quase 70% dos acidentes com vítimas fatais 
e sequelados, o que segundo os Sindicatos 
da categoria, “não representa a realidade”.

A Nova Central São Paulo, que abrange 
boa parcela de companheiros em duas 
rodas sindicalizados em suas bases, defen-
de a qualificação profissional e implemen-
to da segurança conforme determinação 
da Lei Federal 12.009/2009 e Resoluções 
356/2010 e 410/2012 do CONTRAN como 
itens fundamentais para seu trabalho e va-
lorização enquanto categoria.

Esta posição, inclusive, foi amplamente 
abordada pela diretoria da central durante 
o Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Trânsito, em novembro, no Parque da Ju-
ventude. “Nossa reivindicação tem por ob-
jetivo garantir a integridade física, o empre-
go e a ferramenta de trabalho através de 
propostas aplicáveis, cujo efeito seja prático 
e duradouro para o bem-estar da catego-
ria”, afirmou Luiz Gonçalves.

Motoboys durante manifestação na Av. Paulista


