
“A Nova Central São 
Paulo cumpre com louvor 
seu dever de lutar pela 
manutenção do sistema 
confederativo e cresci-
mento dos filiados”.
Geraldo A. Meireles
Presidente do Sindficot-VLP

“O companheiro Gonçal-
ves é uma liderança de 
excelente diálogo para a 
composição das agendas 
unificadas de trabalho”.
Antonio da C. Miranda
Presidente da Nova Central 
Estadual Minas Gerais

“Esta grande central 
afirma-se pela sua enor-
me capacidade de repre-
sentação junto às bases 
filiadas”.
Davi Zaia
Secretário Estadual de 
Gestão Pública

“A reeleição da diretoria 
garante a manutenção da 
discussão propositiva de 
trabalho entre as partes, 
com iniciativas efetivas”.
Carlos F. Zimmermann
Superintendente Regional 
do Trabalho em São Paulo

“O Encontro da Constru-
ção Civil caracterizou o 
mandato desta diretoria 
pela defesa incondicional 
do trabalho de base”.
Emilio Alves Junior
Presidente da Federação de 
Trab. da Construção Civil

“O balanço do trabalho 
realizado no mandato foi 
extremamente positivo 
com a central ratificando 
seu poder de luta”.
Valdir Pestana
Presidente da Federação dos 
Trabs. Transp. Rodoviário SP

“A central se destaca no 
movimento sindical pela 
forma independente e di-
nâmica como representa 
seus trabalhadores”.
Lauro Queiroz Rabelo
Presidente da Nova Central 
Estadual Espírito Santo

“Parabenizo a central pelo 
crescimento espantoso 
encabeçando as lutas dos 
trabalhadores em suas 
reivindicações”.
Eliseu Gabriel
Representando o prefeito 
Fernando Haddad

“Esta é uma entidade que 
pratica o BEM defenden-
do uma sociedade mais 
justa e fraternal aos cida-
dãos que representa”.
Figueiredo Junior
Apresentador do Programa 
Sustentabilidade / BAND

“A central cresceu muito 
nos últimos anos por força 
do grande trabalho pro-
movido pelo presidente 
Luiz Gonçalves”.
Antonio Ramalho
Presidente do Sindicato da 
Construção Civil de SP

“O novo mandato revigora 
as expectativas de traba-
lho, porém, mantendo a 
central ainda mais forte 
em seus enfrentamentos”.
Rudney Carvalho
Presidente da Nova Central 
Estadual Mato Grosso do Sul

“A relação com a Nova 
Central São Paulo vem 
de anos, onde juntos 
sempre valorizamos a luta 
e mobilização”.
Valter Souza
Presidente da Nova Central 
Estadual Rio Grande do Sul

“A relação do governo 
estadual com a Nova 
Central é positiva na 
construção de propostas 
em favor do emprego”.
Carlos Andreu Ortiz
Secretário Estadual de 
Relações do Trabalho

“A Nova Central surgiu 
como uma nova linha de 
atuação e representa com 
valor e dignidade seus 
trabalhadores”.
Floriano Pesaro
Vereador municipal por 
São Paulo (PSDB)

“Esta importante central 
tem o DNA da luta e 
mobilização, que com 
a liderança de Luiz 
Gonçalves é muito forte”.
José Gonzaga da Cruz
Diretor da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT)

“Este congresso desta-
ca mais um mandato de 
grandes vitórias nas lutas 
e mobilizações da central 
em São Paulo”.
Isao Hosogi (Jorginho)
Presidente do Sindicato dos 
Condutores de São Paulo

“Parabenizo ao compa-
nheiro Luizinho e demais 
diretores pela unidade, 
organização e força 
nas batalhas”.
Moacyr T. Auersvald
Presidente da CONTRATUH 
e diretor da Central Nacional

“O sucesso da Nova 
Central é creditado ao 
excelente trabalho de sua 
diretoria, que tem defendi-
do a classe trabalhadora”.
Alcides Amazonas
Deputado estadual por 
São Paulo (PCdoB)

“Luiz Gonçalves é um 
companheiro verdadeiro 
de luta, um batalhador, 
à frente da Nova Central 
São Paulo”.
Onofre Gonçalves
Presidente da CTB Estadual 
São Paulo

“Nova Central e Força são 
grandes parceiros de luta 
com presença ativa nas 
principais manifestações 
da classe trabalhadora”.
Roberto Sargento
Diretor da Força Sindical 
Estadual São Paulo
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Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo

Grandes lideranças sindicais e autoridades 
políticas consolidam apoio à diretoria reeleita 

da Nova Central no III Congresso Estadual

Nova Central SP mantém-se firme na luta pela 
Humanização do Trânsito e do Transporte

A Nova Central São Paulo em 2011 assumiu a luta em 
defesa da vida promovendo uma série de atividades so-
cioeducativas pela redução de acidentes de trânsito, cujo 
legado gerasse bem-estar aos companheiros das entida-
des filiadas e sociedade em geral.

Um dos grandes parceiros nesta importante jornada 
tem sido o diretor de comunicação da Associação Bra-
sileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET), dr. Dirceu 
Rodrigues, que em sua palestra sobre “Humanização do 
Trânsito e do Transporte no Brasil” afirmou que “vivemos 
dias terríveis com perdas inestimáveis sem uma ação 
efetiva do governo”.

O Brasil vive uma grande epidemia no transporte que 
está literalmente retratada nos números fornecidos pelo 
DPVAT: são 200 mortes/dia, 42.000 mortes/ano, além de 
600 mil traumatizados.

Para reverter este triste cenário, Rodrigues destacou 
que o governo precisa investir em mobilidade urbana, fis-
calização rodoviária, educação continuada (desde a es-

Companheiros juntos e unidos para mais um mandato à frente da central

reeleição da diretoria por 
aclamação no iii congresso 
ratifica o fortalecimento 
da central em são paulo

A Nova Central Sindical de Trabalhadores no 
Estado de São Paulo (NCST-SP) realizou seu III 
Congresso nos dias 13 e 14 de março, no Espaço 
Hakka, em São Paulo.

Os mais de 350 delegados das 120 entidades 
participantes, por aclamação, reelegeram o pre-
sidente Luiz Gonçalves e sua diretoria para a se-
quência do trabalho à frente da entidade nos pró-
ximos anos.

“Agradeço aos companheiros pela confiança e 
oportunidade de liderá-los em mais uma grande 
jornada, onde temos muitas lutas em favor das ca-
tegorias e dos trabalhadores que representamos”, 
disse Gonçalves em pronunciamento.

Esta escolha é fruto de um mandato repleto de 
conquistas, que se traduziram na luta pela huma-
nização do trânsito, no trabalho de base junto aos 
seus filiados, na participação efetiva em grandes 
manifestações sindicais, na articulação junto às 
esferas de poder, na eleição de companheiros no 
pleito municipal, enfim, que consolidaram a central 
estadual entre as maiores do país.

O presidente da Nova Central Nacional, José 
Calixto Ramos, destacou em suas palavras que o 
trabalho da entidade em São Paulo dignifica a luta 
pela Unidade, Desenvolvimento e Justiça Social, 
valorizando sobremaneira os interesses dos traba-

lhadores e trabalhadoras em seus ramos de atua-
ção pelo Estado.

“Tenho certeza absoluta de que estamos mais 
fortes e preparados para as lutas e mobilizações. 
As perspectivas são as melhores possíveis com 
nossa voz pulsante pelos trabalhadores em suas 
bases”, ressaltou.

O congresso também foi enriquecido com im-
portantes painéis, que serviram na composição de 
debates e ideias em prol da formação política e 
sindical dos companheiros. 

O diretor de comunicação da ABRAMET, dr. Dirceu 
Rodrigues, falou sobre “Humanização no Trânsito e 
no Transporte no Brasil”, o deputado federal Antônio 
Mendes Thame (PSDB-SP), destacou a “Sustentabi-
lidade no Ambiente de Trabalho”, e por fim o diretor 
da entidade Luiz Antônio Festino abordou a “Atuação 
da Nova Central nos Fóruns de Discussão”.

No discurso de encerramento, Luiz Gonçalves 
parabenizou o espírito democrático do congresso 
e projetou o trabalho a ser realizado. 

“Este momento fica para a história da entidade, 
pois consolida nossas conquistas e a presença da 
Nova Central nas principais articulações políticas 
do movimento sindical. Com trabalho sério, orga-
nizado e forte nos enfrentamentos alcançaremos 
grandes objetivos”.

Sustentabilidade no Ambiente de Trabalho 
está na pauta de ações da central estadual

Na esteira do alinhamento em grandes lutas sociais, a 
Nova Central SP em junho de 2012 inseriu-se na questão 
da sustentabilidade no movimento sindical numa grande 
Assembleia Geral com a presença de lideranças de todas 
as entidades filiadas.

Foi ratificado com a chancela do presidente Luiz Gon-
çalves o respeito e observância aos itens constantes no 
Capítulo 29 “Fortalecimento do Papel dos Trabalhadores 
e de seus Sindicatos” da Agenda 21 Global definida pela 
Organização das Nações Unidas na ECO-92.

No III Congresso Estadual, uma vez mais este compro-
misso ganhou força com a palestra do deputado federal 
por São Paulo, Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB), 
que destacou a importância de os trabalhadores se enga-
jarem por um “mundo mais limpo”.

Segundo o deputado, a preocupação com a sustentabi-
lidade no ambiente de trabalho permite aos companheiros 
importantes benefícios como o aumento da qualidade de 
vida, aumento da produtividade e preservação do meio am-
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cola até a fase adulta), cumprimento efetivo das leis, re-
gulamentação das categorias profissionais de transporte, 
dentre outras ações preventivas.

Outro problema que deve ser combatido é a falta de 
cidadania no trânsito. “Não podemos mais tolerar estupi-
dez e violência entre as pessoas nas vias, pois o veículo 
é meio de locomoção e não de guerra”, criticou Dirceu, 
dando como exemplo o episódio do ciclista que teve o 
braço decepado num acidente na Avenida Paulista. 

Na parte final da palestra, o diretor da ABRAMET res-
saltou às lideranças presentes o trabalho desenvolvido 
pela Nova Central São Paulo em sua campanha de Hu-
manização, “que tem promovido excelentes ações de 
conscientização junto aos seus trabalhadores filiados”. E 
disse aos companheiros reeleitos: “O movimento sindi-
cal e sua influência social exerce papel efetivo na propa-
gação em favor do trânsito seguro e produtivo. A central 
prossegue seu trabalho nesta luta e certamente alcança-
rá resultados expressivos”.

biente, que fazem parte da chamada Economia Verde pro-
palada na RIO+20.

O movimento sindical, segundo Thame, assume papel 
estratégico nesta jornada, tendo em vista que a manuten-
ção de empresas “poluidoras e irresponsáveis” tendem a 
perder espaço no mercado e por consequência desequili-
brar o agrupamento de trabalhadores sindicalizados.

“A Nova Central tem plenas condições de liderar uma 
grande batalha de conscientização junto a empresários 
e trabalhadores, tornando-os mais comprometidos com 
o Desenvolvimento Sustentável”. E completou: “A pro-
moção de empregos verdes, gera produtos verdes e um 
novo cenário positivo na cadeia produtiva”, destacou.

A prática contínua dos 3Rs (Reciclagem/Redução/Rea-
proveitamento) deve ser bastante difundida em todas as 
categorias produtivas com resultados expressivos em fa-
vor do Meio Ambiente. “A Nova Central pode tomar frente 
nesta grande ação socioambiental através de um grande 
trabalho com seus companheiros nas bases”.
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Luiz Gonçalves recepciona José Calixto Ramos com grande abraço Braços erguidos em sinal de apoio à diretoria reeleita

Central estadual na luta pela redução de acidentes de trânsito

Movimento sindical está inserido na Agenda 21 Global pelo Desenvolvimento Sustentável



EDiTORiAL

Começo este texto agradecendo 
aos companheiros que estiveram pre-
sentes ao nosso III Congresso Estadual, 
ratificando, por aclamação, a conti-
nuidade do trabalho realizado.

Esta confiança simboliza o poder 
de unidade que estabelecemos ao 
longo da jornada com cada qual de 
nossos filiados, representando-os em 
suas reivindicações, orientando-os 
para a luta e fortalecimento de suas 
atuações nas bases sindicais.

São metas da diretoria recém-eleita 
intensificar alguns trabalhos que foram 
bastante positivos, como os Encontros 
Setoriais - inclusive com requerimento 
de várias categorias -, manter-se ativo 
nas lutas pela Humanização do Trans-
porte e Desenvolvimento Sustentável, 
amplificar o poder de força política 
das entidades em suas categorias, 
elevar o nível de conscientização dos 
trabalhadores, enfim, além da frente 
na batalha pela manutenção do sis-
tema confederativo.

Na agenda unitária da classe traba-
lhadora nos manteremos firmes pela 
redução da jornada de trabalho para 
40 horas sem redução de salários, fim 
do fator previdenciário, valorização 
do salário mínimo, trabalho decente, 
igualdade de gêneros e ratificação 
das Convenções 151 e 158 da Organi-
zação Internacional do Trabalho.

É compromisso assumido da Nova 
Central SP participar de forma mais 
abrangente nos principais fóruns de 
discussão nas esferas do poder. Parte 
desta missão fora destacada com a 
eleição de companheiros em impor-
tantes Câmaras Municipais. Agora, 
com inteligência, estratégia e articu-
lação vamos fomentar uma equipe 
de lideranças em torno desta causa 
que fortalecerá, todavia, o poder de 
representação da entidade.

Faço, aqui, também, uma sauda-
ção especial aos membros da dire-
toria que foram escolhidos em suas 
respectivas diretorias e secretarias va-
lorizando critérios como experiência 
política e sindical, independência e 
comprometimento aos princípios da 
central. 

Nossas conquistas são relevantes, 
marcam um legado de trabalho, mas 
podem ser ainda maiores se estiver-
mos prontos e organizados nas lutas e 
mobilizações.

À luta, companheiros!!!

LuIz GoNçaLvES
Presidente da Nova Central de 
Trabalhadores no Estado de São Paulo

Eleições municipais 
comprovam crescimento 

político da NCST-SP

Na vigência do último manda-
to 2009/2013, o presidente Luiz 
Gonçalves deliberou em várias 
reuniões estratégicas a importân-
cia de a entidade contar com re-
presentantes efetivos no legislati-
vo em níveis municipal, estadual 
e federal.

O resultado prático desta ação 
era fundamental, pois daria maior 
amplificação às reivindicações 
propostas em sua agenda de tra-
balho, bem como canal direto das 
lideranças junto aos parlamen-
tares das bancadas do governo 
e oposição na apresentação de 
projetos, discussão de ideias con-
juntas, sempre visando atender 
as necessidades da classe traba-
lhadora.

Na eleição municipal as urnas 
responderam positivamente ao 

apoio que a Nova Central SP de-
mandou aos companheiros que 
se tornaram vereadores em ci-
dades importantes, como Iaras 
(Marcia Cristina), Dois Córregos 
(Wagner José Luiz), Dracena 
(Francisco Aniceto Rossi / Pedro 
Gonçalves), Ourinhos (Aparecido 
Luiz), São José do Rio Preto (Da-
niel Caldeira), Bragança Paulista 
(Antonio Carlos Nunes Mattos), 
Ribeirão Preto (Walter Gomes 
Oliveira), e no maior centro da 
América Latina, São Paulo (Vavá 
do Transporte).

A central estadual obteve re-
presentação em Câmaras Mu-
nicipais expressivas, onde a 
participação dos companheiros 
eleitos trará resultados favorá-
veis às exigências políticas e sin-
dicais da entidade.

JUNTOS E UNIDOS SOMOS 
MAIS FORTES EM NOSSAS 
LuTAS E MObiLizAçõES 

uMA GRANDE CENTRAL 
QuE ATuA EM DEFESA 
DOS TRAbALHADORES

Vavá do Transporte é porta-voz da 
central na Câmara Municipal de SP

A Nova Central São Paulo encarna verdadeira-
mente os princípios de unicidade, Desenvolvi-
mento e Justiça Social.

Ao longo dos anos executa um trabalho sólido 
junto às entidades filiadas, que vem sendo respon-
sável pelo fortalecimento da representação junto 
aos trabalhadores nas bases em todo o Estado.

Seguiu a risca outras importantes linhas estra-
tégicas como a inserção nas principais discus-
sões da classe trabalhadora, tanto no movimento 
sindical quanto nas diferentes esferas do poder, 
agora com a eleição de várias lideranças para as 
Câmaras Municipais.

Mantém-se literalmente apoiada na luta por 
bandeiras que consideramos fundamentais em 
nossa agenda, como redução da jornada de tra-
balho, fim do fator previdenciário, fim do trabalho 
escravo e infantil, igualdade de gêneros, além da 
manutenção do sistema confederativo.

A reeleição por aclamação e renovação da dire-
toria ressalta a ética com a qual a central atua em 
São Paulo e faz valer a posição de grande parcei-
ra da Nacional.

José Calixto Ramos
Presidente da Nova Central Nacional (NCST)
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (CNTI)

O crescimento da Nova Central em todo país 
está intimamente ligado ao trabalho do presiden-
te Luiz Gonçalves em São Paulo.

Com estratégia política, unidade e organiza-
ção, a central estadual ao longo do mandato for-
taleceu o trabalho de base, que é essencial para 
o sucesso nas lutas e mobilizações.

Amplificou sua voz e representatividade 
nas principais manifestações que compõem a 
agenda da classe trabalhadora, não apenas em 
São Paulo, mas país afora, tendo como exem-
plo a 7ª Marcha em brasília.

É linha de frente na luta pela humanização do 
transporte e pelo desenvolvimento sustentá-
vel, isto, fora a enorme sensibilidade dos com-
panheiros pelo bem-estar social em todas as 
instâncias.

A justa reeleição demonstra a capacidade de 
seu profundo trabalho, cujos resultados estão 
sendo literalmente percebidos no crescimento 
das entidades filiadas e no próprio fortalecimen-
to da central enquanto instrumento de luta pelos 
trabalhadores.

Omar José Gomes
Vice-presidente da Nova Central Nacional (NCST)
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transporte Terrestre (CNTTT)

Vavá do Transporte está na linha 
de frente das articulações políticas 
da Nova Central SP nas esferas do 
poder Legislativo e Executivo.

Em poucos dias de trabalho na 
CMSP, já encaminhou Projeto de Lei 
para implantação da Garagem Es-
cola como instrumento de formação 
técnica aos companheiros do trans-
porte em seus diferentes modais.

1. Qual a importância de uma 
liderança sindical na Câmara 
Municipal?

Nosso trabalho junto às bases é 
forte e marcante, mas não preen-
che a discussão por completo.

Negociações que interferem no 
fortalecimento das categorias que 
defendemos ocorrem em lugares 
onde devemos estar como Câma-
ras Municipais, Assembleia e Con-
gresso Nacional.

2. A Nova Central SP ganha 
força política nas articulações?

A estratégia de encabeçar com-
panheiros em cargos legislativos 
posiciona a central na linha de fren-
te das discussões da agenda da 
classe trabalhadora.

Cabe agora a mim e aos compa-
nheiros eleitos fomentar as articula-
ções e abrir canais de diálogo com 
o legislativo em todas as esferas 
políticas.

Central Estadual trabalha 
pelo fortalecimento das bases

A reeleição da nova diretoria por 
aclamação registrou um aspecto fun-
damental do trabalho realizado no 
mandato que se encerrou: a unidade 
e integração da central com as enti-
dades filiadas.

Esta determinação seguida tem 
colaborado substancialmente no for-
talecimento das entidades, que for-
mam as várias categorias produtivas 
integradas, em todas as regiões do 
Estado de São Paulo.

Em todos estes anos na linha de 
frente a NCST-SP correu literalmente 
o trecho pelos sindicatos e federações, 
ouvindo suas reivindicações, ajudando-
-as de variadas maneiras, sem jamais 
descansar de lutar pelos companhei-
ros e trabalhadores representados.

Não por acaso, a central tem o 
maior registro de filiados dentre as 
regionais no país, com mais de 200 
entidades, listando um 1/5 das ali-
nhadas à Nova Central Nacional.

NCST-SP conta com participação marcante 
nos Fóruns de Discussão político e sindical

O artigo 3º, inciso 26, do Estatu-
to Social da Nova Central, diz que 
“os trabalhadores estão garantidos 
quanto ao direito de participar com 
liberdade e soberania de todos os 
movimentos sociais”.

Baseado neste valoroso princípio 
democrático, a Nova Central SP com 
suas lideranças e militância combati-
va têm liderado grandes batalhas pelo 
fortalecimento da classe trabalhadora 
em âmbitos estadual e nacional, sem-
pre defendendo a Unidade, o Desen-
volvimento e a Justiça Social.

Esta luta promovida pela entida-
de, no entanto, possui infindáveis 
ramificações em conselhos, fóruns, 
nos quais “ainda carece de maior 
representatividade”, conforme res-
saltou o diretor recém-eleito, Luiz 
Antônio Festino, que por anos atuou 
de forma efetiva nas discussões da 
central nacional em Brasília.

Citando o lema “Luta se Faz com 
Organização Sindical”, que encabe-
çou o III Congresso Estadual, Fes-
tino disse aos companheiros que a 

central estadual requer o alistamento 
de mais dirigentes, que possam par-
ticipar ativamente dos debates.

“Cada vez mais a central neces-
sita de dirigentes corajosos e pre-
parados, que estejam na linha de 
frente das discussões de políticas 
públicas”. E critica: “Temos um con-
tingente capacitado, porém, ainda 
não suficiente para atender a de-
manda solicitada por uma entidade 
com nosso poder”.

Festino lamentou a falta de repre-
sentantes, por exemplo, nas duas úl-
timas edições do Fórum Social Mun-
dial, em 2012 no Senegal e neste ano 
no Marrocos. “O que pavimentamos 
com os encontros em Porto Alegre, 
esvaziamos pela falta de indicações 
nos fóruns seguintes”.

Vale destacar que o companheiro 
neste mandato assume a diretoria de 
Relações Internacionais, tendo a res-
ponsabilidade de amplificar a inser-
ção da Nova Central São Paulo em 
grandes debates político e sindical 
nas esferas do poder. Luiz Antônio Festino
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Marcia Cristina
Iaras

Walter Gomes Oliveira
Ribeirão Preto

Pedro Gonçalves
Dracena

Wagner José Luiz
Dois Córregos

Antonio Carlos Nunes Mattos
Bragança Paulista

Daniel Caldeira
São José do Rio Preto

Francisco Rossi
Dracena

Hoteleiros

Transporte Urbano

Extrativistas

Papeleiros

Diretora Léa Silvia 
Morais recebe 
homenagem em 
nome do vereador 

Aparecido Luiz
Ourinhos

Homenagem a 
José Dias Trigo

O presidente da Federação 
dos Trabalhadores Rodoviários 
de São Paulo e um dos mem-
bros fundadores da central, 
companheiro José Dias Trigo, 
foi homenageado com placa du-
rante o III Congresso Estadual.

Seu sucessor na federação, Val-
dir Pestana, que recebeu em seu 
nome, agradeceu pela lembrança 
da “grande liderança que sempre 
lutou pelos trabalhadores”.

Logo após o III Congresso Esta-
dual, o presidente Luiz Gonçalves 
esteve no Sindicato da Alimenta-
ção, em Limeira, onde parabeni-
zou os companheiros Percival Al-
mir Mendonça e Luiz Antonio Buck, 
que a partir de agora integram a 
Secretaria Estadual do Plano dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Alimentação e Afins.

O Sindicato dos Policiais Civis de 
Mogi das Cruzes recebeu a visita 
de Luiz Gonçalves, que parabeni-
zou o companheiro Carlos Apare-
cido Nogueira pelo trabalho reali-
zado em defesa da categoria. Vale 
destacar que Carlinhos está na di-
retoria da central como suplente da 
Secretaria Estadual no Plano dos 
Trabalhadores em Vigilância.

BASE FORTE NA 
CiDADE DE LiMEiRA

POLiCiAiS CiViS DE 
MOGI DAS CRUZES


