
Por Ana Paula Sarilio
Após diversas mobili-

zações da Jornada Nacio-
nal de Lutas nas diferentes 
regiões do país, as centrais 
sindicais, juntamente com 
o apoio dos movimentos 
sociais, reuniram no dia 03 
de agosto, em São Paulo, 
cerca de 80 mil trabalha-
dores e trabalhadoras 
de todo o Brasil em uma 
manifestação histórica, 
talvez a maior já vista no 
meio sindical, para defen-
der a aprovação das pautas trabalhistas no Congresso. 

Redução da jornada de trabalho sem redução de salários, redução dos 
juros, desenvolvimento com valorização do trabalho, distribuição de renda, 
fortalecimento do mercado interno, fim do fator previdenciário, regulamenta-
ção das terceirizações, são algumas das reivindicações que fazem parte da 
Agenda Unitária da Classe Trabalhadora, aprovada em 2010 na Conferência 
Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT).

Com base nas reivindicações dessa Agenda, a Nova Central, a CTB, a 
CGTB, a Força Sindical e a UGT pretendem fazer pressão para que as ques-
tões trabalhistas voltem a ter a devida atenção e a serem tratadas também 
como prioridade.

Houve críticas também em relação ao governo da presidente Dilma 
Rousseff e ao fato de os trabalhadores não terem sido convidados para a 
elaboração do Plano Brasil Maior, de proteção à indústria nacional, que aos 
olhos de alguns sindicalistas é somente uma medida paliativa e de pequeno 
alcance.

Segundo o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves, essa manifestação 
demonstrou mais uma vez a capacidade de organização, mobilização e 
luta da classe trabalhadora, que percorreu mais de seis quilômetros em uma 
caminhada pacífica e sem qualquer tipo de incidente.

José Calixto Ramos, presidente da NCST disse que “foi uma grande 
demonstração de unidade, onde não havia uma categoria profissional es-
pecífica, mas a categoria profissional de todos os trabalhadores e trabalha-
doras”. Destacou também a presença da Nova Central, que “comprovou a 
sua importância e a sua inserção na luta em defesa dos interesses da classe 
trabalhadora brasileira. Estamos todos de parabéns por esta manifestação”, 
concluiu.

Por Sind. Rod. Santos
O presidente do Sindicato dos Rodoviários de 

Santos, Valdir de Souza Pestana, seguiu firme durante 
as negociações, conseguiu mobilizar os trabalhadores 
e só fechou os acordos após ter certeza de que eram 
justos para a categoria.

Para os motorista de fretamento das indústrias de 
Cubatão conquistou um reajuste de 9% nos salários 
e de 79% na Participação nos Lucros e Resultados (PLR), aumento do ticket 
refeição e manutenção das cláusulas sociais vigentes entre 2010 e 2011. 

Os companheiros da Piracicabana tiveram 9% de reajuste salarial, 
24,7% de aumento na PLR, plano de saúde 100% custeado pela empresa 
para o titular e um dependente e plano odontológico familiar totalmente 
subsidiado.
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Lutas e Conquistas

Por Sindimoto Baixada
Em sessão realizada na Câmara Municipal de Peruíbe foi aprovado, 

por unanimidade, projeto de lei de autoria da vereadora Onira Betioli 
(PT-SP), que regulamenta o serviço de motofrete na cidade.

“A aprovação deste projeto garante regras claras de funcionamen-
to e de segurança no trabalho, evitando a precariedade no exercício 
da profissão”, destacou. Com a aprovação, o projeto vai para a 
sanção da prefeita Milena Bargieri (PSB-SP).

Por Sindimoto Baixada
Após as negociações realizadas pelo Sindi-

moto Baixada, através do seu presidente Paulo 
César Barbosa, foi assinada na subsede regional 
Santos a Convenção Coletiva de Trabalho dos 
Motofretistas que assegura para a categoria 
reajuste de 8% nos vencimentos, vale refeição, 
plano odontológico, cesta básica, seguro de 
vida e, ainda, ajuda de custo para reposição de peças da moto. 

Por Sind. Rod. Campinas
Após audiência no Tribunal Regional do Trabalho 

da 15a Região, e da qual participaram a diretoria 
do Sindicato dos Rodoviários de Campinas e 
Região, comissão de motoristas e cobradores 
aprovaram o seguinte acordo:

Reajuste salarial de 9%, salário normativo de 
R$ 1.615,33 (motoristas) / R$ 1.679,48 (articulado) 
e R$ 718,00 (cobradores), troca do convênio médico, reajuste no ticket 
alimentação de 20% (R$ 300,00), Talão de ticket refeição que passa de 25 
para 26 folhas e formação de comissões nas garagens para regularizar o 
pagamento de 100% nas horas extras dos feriados e folgas trabalhadas.

Sucesso na Campanha Salarial 
dos Rodoviários de Santos

Sindicato dos Rodoviários de Campinas 
fecha Acordo Coletivo 2011

Sindimoto Baixada assina a 
Convenção Coletiva 2011 / 2012Aprovada regulamentação 

do motofrete em Peruíbe

Por Sindmotoristas
Em mais uma demonstração de união da categoria rumo à gran-

de vitória na Campanha Salarial 2011, os trabalhadores em transporte 
urbano compareceram em peso à Assembleia Geral Extraordinária.

Com as mãos erguidas, eles aprovaram por unanimidade a 
contraproposta patronal, que trouxe reajuste salarial de 8% (aci-
ma da inflação do período), vale refeição de R$ 13,00, PLR de R$ 
550,00, implantação de plano de cargos e salários para o Setor 
de Manutenção, adicional de insalubridade para motoristas, adi-

Condutores de São Paulo 
obtêm grande vitória na 
Campanha Salarial

cional de R$ 250,00 (para o motorista que trabalha sem cobrador 
no ônibus), garantia de emprego dos cobradores, fim da Jornada 
Flexível e manutenção das demais cláusulas da Convenção Co-
letiva de Trabalho.

“Apesar dos obstáculos, dos desafios e da intransigência dos 
patrões, nós marchamos fortes e engajados rumo aos nossos ob-
jetivos. Esta foi mais uma Campanha Salarial vitoriosa da minha 
gestão”, afirmou o presidente Isao Hosogi (Jorginho).

Por Ana Paula Sarilio
Segundo matéria publicada 

pelo jornal Folha de São Paulo, no 
dia 22 de junho, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) vai fixar regras para 
que o aviso prévio seja proporcional 
ao tempo de serviço prestado pelo 
trabalhador.

Esse entendimento foi tomado 
pelos oito ministros que participa-
ram da plenária, após analisarem 
o pedido de funcionários demitidos 
pela Vale e depois de o ministro Gilmar Mendes julgar procedente o pleito 
desses trabalhadores.

O julgamento não foi concluído, pois Mendes, relator do caso, pediu 
sua suspensão até que elabore sugestão das regras a serem definidas. Ele 
primeiramente analisará resolução da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e alguns projetos de lei que tratam do assunto.

Não há prazo para que o tribunal volte a discutir a respeito, porém, as 
centrais sindicais já se posicionam e apóiam a atitude do STF. Consideram que 
a decisão foi acertada diante da falta de ação do Governo e do Congresso. 

Supremo Tribunal Federal 
fixará regras para aviso prévio

Centrais unem forças em 
defesa dos trabalhadores

Por Ana Paula Sarilio
A secretária-geral da NCST-SP, Maria dos Anjos Mesquita Hell-

meister (Mariazinha), recebeu no dia 14 de julho, em solenidade da 
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História (ABACH), realizada no 
1o Batalhão de Polícia de Choque “Tobias de Aguiar”, a medalha da 
Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU pela 
sua atuação no meio sindical.

O presidente da Nova Central, Luiz Gonçalves, presente à home-
nagem, disse que “essa medalha é fruto do trabalho e da dedicação 
demonstrada por ela em prol do bem-estar comum”.

Vale destacar que o presidente do Seecovi, José Alves Amorim, 
também prestigiou mais este grande momento vivido pela compa-
nheira Mariazinha.

Companheira 
Mariazinha 
recebe importante 
homenagem 

Servidores do Guarujá aprovam 
reajuste de 7,06%

Por Sindserv Guarujá
O Sindicato dos Funcionários Públicos do Guarujá obteve reajuste 

salarial de 7,06%. Houve também aumento de R$ 30,00 no vale refeição 
e R$ 30,00/ano de abono mensal, respectivamente.

Para a presidenta do Sindicato, Márcia Rute Daniel Augusto, esta 
conquista foi possível “com a pressão da diretoria, da comissão e dos 
servidores, já nas primeiras assembleias”.

Por Sindimoto Baixada
O presidente do Sindimoto Baixada, Paulo César Barbosa, juntamente 

com outros dirigentes sindicais, estiveram reunidos com o Secretário de Es-
tado Adjunto de Relações do Trabalho, Rogério Barreto, pleiteando cursos 
de qualificação para quem exerce a função de mototaxista e motofretista, 
obrigatório conforme Resolução nº 350/2010 do CONTRAN.

Após apresentar a real necessidade dos trabalhadores da categoria, o 
Sindimoto Baixada conseguiu 3.000 cursos junto a Secretaria do Estado, que 
serão destinados aos associados do Sindicato e ministrados gratuitamente 
através do SEST/SENAT.

Sindimoto Baixada consegue cursos 
gratuitos para a categoria

Grande vitória conquistada em Limeira 
Por Sind. Alim. Limeira
O Sindicato da Alimentação de Limeira, presidido por Artur Bueno 

Junior, conquistou para os trabalhadores da Dohler e Citrosuco 9% de 
reajuste nos salários, correção do adicional noturno e a manutenção 
de todas as conquistas obtidas anteriormente. 

Já para os trabalhadores da Usina Iracema (São Martinho), o 
reajuste salarial foi de 8%, mais 10% de reajuste no preço do plantio 
de cana-de-açúcar, estabilidade no retorno de férias, reajuste de 
15,4% no ticket alimentação, adicional de R$ 20,00 no ticket para os 
trabalhadores da agrícola e inserção de novos itens na cesta básica.
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Por Willian Ribeiro
A regulamentação da pro-

fissão de motorista há vários 
anos repousa nas gavetas do 
Congresso Nacional. Porém, 
este assunto tão relevante na 
pauta da categoria voltou à 
tona com a realização de uma 
Audiência Pública Regional 
Sudeste, no auditório Paulo 
Kobayashi da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo.

De acordo com o senador 
Paulo Paim (PT-RS), autor do Projeto de Lei 271/2008 que cria o Estatuto do 
Motorista, não se pode aprovar um projeto tão importante sem que haja o 
claro entendimento entre empregados e empregadores.

A Nova Central, segundo o presidente Luiz Gonçalves, vai lutar bra-
vamente pela regulamentação da profissão. “Nossos companheiros 
não podem mais ser explorados e desassistidos de seus interesses pelo 
descaso do Governo, que se deixa levar pela má vontade política e 
ações dos lobistas de plantão”, disse.

Por Willian Ribeiro
A Frente Parlamentar 

pela Reforma Política com 
Participação Popular orga-
nizou importante conferên-
cia em nível estadual sobre 
o tema na ALESP.

Segundo a presidente da 
comissão, deputada federal 
Luiza Erundina (PSB-SP), o sistema 
político-partidário está falido, 
mas é possível recobrá-lo. “Esta 
comissão tem por objetivo dis-
cutir propostas em torno da mudança drástica na legislação brasileira”, afirmou.

Já o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, 
Barros Munhoz (PSDB-SP), destacou que a reforma política requer ur-
gência, pois a população não pode conviver com tantos desmandos, 
que só prejudicam a soberania nacional.

“Nossa contribuição é importante a fim de provermos melhores 
condições de vida para estas pessoas, e a reforma política tem peso 
significativo neste contexto”, disse a secretária-geral da Nova Central, 
Maria dos Anjos M. Hellmeister (Mariazinha).

Vale destacar que serão promovidas audiências públicas sobre a 
reforma política em 20 Estados brasileiros.

Regulamentação da Profissão 
de Motorista é tema de Audiência

Reforma Política com participação 
popular é discutida na ALESP

Por Ana Paula Sarilio
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou em 

Genebra, Suíça, convenção dando aos empregados domésticos 
(domésticas, faxineiras, caseiros e demais funções exercidas no lar) 
os mesmos direitos dos demais trabalhadores.

Com a regulamentação, estes profissionais terão direito ao FGTS, 
jornada de trabalho regulamentada não superior a 44 horas semanais, salário família, auxílio-
-doença, seguro-desemprego, pagamento de hora extra e de adicional noturno.

O empregador deverá respeitar os horários de entrada e saída, horário do almoço e não 
poderá cobrar ou descontar, por exemplo, alimentação, moradia ou produtos de higiene 
pessoal do empregado, utilizados no local de trabalho.

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) aponta que no Brasil existem 
cerca de 6,2 milhões de empregados domésticos. Na cidade de São Paulo são 770 mil. 

Por Ana Paula Sarilio
O secretário estadual do Plano dos Trabalhadores na Saúde 

da NCST-SP, Marcelo Alexandre Cancio dos Santos, e o presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Capivari, filiado à Nova Central, Emílio Alves Ferreira 
Júnior, foram indicados para nos representar junto ao Conselho 
Curador da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO).

Empregados domésticos 
receberão direitos

Centrais sindicais 
discutem a situação 
das trabalhadoras 
brasileiras

NCST participa do Conselho da FUNDACENTRO

Nova Central participou da organização 
de importantes conferências

Nova Central assume 
compromisso em favor
da humanização do trânsito 
e dos transportes no Brasil

Companheiros e Companheiras,

Os trabalhadores brasileiros são a mola 
propulsora que conduz nosso Brasil para a 
frente. São eles, distribuídos aos milhares 
em todos os setores produtivos, que de sol 
a sol emprestam sua força de trabalho, seu 

conhecimento, sua esperança em prol do desenvolvimento e de uma 
vida melhor para as gerações futuras.

Neste sentido, a Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado 
de São Paulo (NCST-SP) assume o compromisso público de batalhar 
arduamente pela conquista de importantes bandeiras a favor da 
classe trabalhadora.

Não podemos mais tolerar a intransigência do Governo Federal em 
discutir com maior profundidade reivindicações (Redução da Jornada de 
Trabalho sem Redução de Salários, Fim do Fator Previdenciário, Regulamen-
tação da Terceirização, dentre outras), que, na prática, vão gerar bene-
fícios para os trabalhadores e incremento produtivo para a sociedade.   

Por isso, com unicidade, nos alinhamos às demais centrais sindicais 
para juntas lutarmos pelos trabalhadores, numa cruzada da qual sairemos 
vencedores. Desde junho temos organizado manifestações contunden-
tes em vários municípios, de todas as regiões do país, a fim de mostrar 
nossas pretensões – até com ação permanente no Congresso Nacional.

No último dia 03 de agosto, nosso engajamento ganhou as ruas 
de São Paulo, onde uma massa combativa de militantes composta 
por várias entidades sindicais saiu do Estádio do Pacaembu indo às 
portas da Assembleia Legislativa Paulista, para cobrar dos deputados 
o que é de direito dos trabalhadores. 

Soma-se também a esta importante luta, o compromisso da 
NCST-SP em favor da Humanização, que teve seu pontapé inicial 
com o seminário “Os Desafios da Humanização do Trânsito e dos 
Transportes no Brasil”, dia 21 de julho.

Tenho plena convicção de que as soluções e propostas trazidas com 
propriedade pelos especialistas e convidados serão revertidas em resul-
tados positivos em nosso audacioso Programa de 10 anos pela redução 
de acidentes em 50% no Brasil até 2020. Quero mais uma vez reafirmar 
nosso engajamento para com a somatória de esforços da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas (ONU) na 
campanha “Década de Ação pela Segurança no Trânsito: 2011-2020”. 

Companheiros, os desafios existem, nos impõem obstáculos, mas 
estamos munidos e preparados em prol de uma sociedade mais 
justa, humana e igualitária para todos nós!

Luiz Gonçalves - Presidente da NCST-SP

Duas frentes 
e o mesmo 
compromisso

Combate 
ao trabalho
infantil no Brasil

Antonio Carlos de Mello Rosa
Coordenador Nacional do Projeto Regional da OIT de Comba-

te às Piores Formas de Trabalho Infantil

Por Willian Ribeiro
O  seminário “Mulheres Unidas pela Promoção da Igualdade”, promovido pelas 

centrais, discutiu a situação das trabalhadoras na atual conjuntura em que elas são ati-
vas no sistema produtivo, ocupando cargos técnicos e executivos em várias empresas, 
sendo vozes importantes no parlamento e, agora, tendo a responsabilidade de conduzir 
os rumos do país.

Para a secretária-geral da Nova Central, Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister (Maria-
zinha), o seminário foi emblemático no aprofundamento das questões que envolvem os 
direitos das mulheres. Ela ainda observa que esta iniciativa dará fôlego a um projeto antigo 
que tramita no Congresso: a aprovação do Projeto de Lei da Igualdade (PL 6.653/2009), de 
autoria da deputada federal, Alice Portugal (PCdoB-BA).

Por Ana Paula Sarilio
A Nova Central integra a Comissão Organizadora da III Conferência Nacional de Políticas 

Públicas para Mulheres, que será realizada no final deste ano com a participação de 145 
municípios, que apresentarão projetos voltados ao bem-estar das minorias e a promoção 
de movimentos sociais ligados ao Meio Ambiente, à Saúde e à Educação.

Além disso, participa da organização da I Conferência Nacional do Emprego e Trabalho 
Decente, que será realizada em 2012, cujas prioridades são a geração de mais empregos 
com igualdade de oportunidade e tratamento, a erradicação do trabalho escravo e do 
trabalho infantil, o fortalecimento das instituições envolvidas e o diálogo social como instru-
mento de governabilidade democrática.

O Brasil abraçou a meta global de erradicação das Piores 
Formas do Trabalho Infantil até 2016 e do trabalho infantil até 
2020. Ainda assim, um grande esforço será necessário para re-
verter a atual tendência de desaceleração do ritmo de queda 
da incidência do trabalho infantil.

De maneira geral três são os pilares que devem ser trabalha-
dos para a erradicação do trabalho infantil: o da prevenção, o 
da atenção às vítimas e população em risco e o da repressão.
Os dois primeiros vêm recebendo especial atenção no país com 
as políticas de combate a pobreza e a miséria e os programas 
de transferência condicionada de renda. No entanto um pilar 
vital, o da repressão, que carece de maior atenção.

Hoje o número de fiscais do trabalho no Brasil, principal 
agente de repressão ao trabalho infantil, é de pouco mais de 3 
mil, enquanto nos anos 70 era de aproximadamente 6 mil. Existe 
ainda um efetivo de mais ou menos 700 fiscais que estão próximos 
da aposentadoria.  É necessário ainda ressaltar que é este corpo 
técnico que tem logrado iniciar um importante avanço na luta 
contra o trabalho infantil que ultrapassa a ação repressiva. As 
Superintendências Regionais do Trabalho e as coordenações 
de repressão ao trabalho infantil em alguns estados, conscientes 
da necessidade do trabalho articulado e interinstitucional estão 
a frente de um processo de atuação conjunta com conselhos 
tutelares, Secretarias de Assistência Social e Centros de Refe-
rência Especializadas de Assistência Social (CREAS) garantindo 
que as crianças e jovens retirados do trabalho infantil recebam 
imediata atenção dos órgãos assistenciais.

Para uma rápida visualização do problema, a PNAD de 
2009 mensura que 4,3 milhões de crianças e adolescentes 
entre 5 e 17 anos trabalham. Grande parte desse número tem 
envolvimento com o trabalho infantil e suas piores formas. 
Com uma média de retirada de duas crianças por ação, 
que é o que se tem observado nos últimos anos, não mais 
do que 50 mil crianças seriam afastadas do trabalho infantil 
pelo Ministério do Trabalho até 2015, ou seja, 1,16% do total 
de crianças e jovens envolvidos com o trabalho infantil.

Somente este exemplo já deveria ser justificativa suficien-
te para uma sensibilização do governo sobre a necessidade 
de investir no aumento do quadro de fiscais, mas temos ainda 
um horizonte de crescimento econômico intenso, aliado a 
todo o efeito no mercado de trabalho que as Olimpíadas 
e a Copa do Mundo terá, com várias cidades tornando-se 
verdadeiros canteiros de obra, com possíveis processos de 
migração laboral de países vizinhos e ambientes propícios à 
exploração do trabalho infantil em suas piores formas, incluindo 
a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Torna-se, portanto, imperativo garantir um aumento subs-
tantivo e sustentável do número de auditores-fiscais, assim como 
dos recursos financeiros e materiais para que este corpo técnico 
possa multiplicar o número de ações contra o trabalho infantil 
e impulsionar o processo de articulação com as estruturas de 
assistência social, que garantem efetivamente a manutenção 
da criança na escola e longe do trabalho infantil que viola seus 
direitos e perpetua a pobreza.

Por Ana Paula Sarilio
A Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo realizou no 

dia 21 de julho, no Novotel Jaraguá, em São Paulo, o seminário “Os Desafios da 
Humanização dos Transportes no Brasil” com o objetivo de debater a situação 
e os graves problemas que o país (de forma geral) enfrenta com a violência 
no trânsito das cidades e nas estradas.

O presidente da entidade, Luiz Gonçalves, conseguiu reunir no evento 
lideranças sindicais, patronais, representantes de instituições ligadas ao 
transporte e jornalistas, para apresentar a realidade no setor e conscientizar 
sobre a importância da sociedade de se unir em um Programa Nacional 
pela Humanização no Trânsito e nos Transportes.

Preocupação essa, que vai de encontro a Resolução Nº 2/2009 da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) que resultou no documento chamado de 
“Década de Ação pela Segurança no Trânsito: 2011 - 2020”, desenvolvido a 
partir do estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2009, 
que apontou cerca de 1,3 milhões de mortes por acidentes de trânsito em 178 
países. A conclusão deste documento, ainda, mostra um dado alarmante: 
se nenhuma ação mundial for empreendida, o número poderá chegar a 1,9 
milhões de mortes até 2020.

Engajada em contribuir, a NCST-SP vai entrar nesta luta e integrar 
esforços com a ONU e a OMS para que nos próximos 10 anos possamos 
reduzir, no mínimo, em 50% o número de acidentes no trânsito, e fará isso 
através de programas voltados à humanização, como conscientizar e 
reeducar condutores para melhor convivência no trânsito das grandes 
cidades, aprofundar essa discussão com o todo o setor de transporte, 

exigir maior rigor e cumprimento das leis que formam o Código Brasileiro 
de Trânsito, dentre outros.

Para reafirmar a relevância do tema, a NCST-SP contou com a ajuda de 
profissionais especializados que abordaram vários aspectos da realidade que 
vivenciamos hoje no trânsito. Na parte da manhã as palestras foram ministradas 
por J. Pedro Corrêa, fundador do Programa Volvo de Segurança no Trânsito, Diza 
Gonzaga, presidente da Fundação Thiago Gonzaga e pelo Dr. Carlos Henrique 
Ribeiro Carvalho, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (IPEA).

Na parte da tarde tivemos como palestrantes o Dr. Dirceu Rodrigues 
Alves Júnior, Diretor de Comunicação da Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (ABRAMET), Dr. Nazareno Stanislau Affonso, coorde-
nador Nacional do Movimento pelo Direito ao Transporte Público e da 
Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP), Adalberto Panzan, 
presidente da Associação Brasileira de Logística (ASLOG) e a Deputada 
Federal Mara Gabrilli.

Todas as palestras foram significativas e trouxeram conhecimento e infor-
mações aos presentes para que pudessem ter uma visão geral de como está a 
situação do trânsito e dos transportes no Brasil e o que é preciso para transformar 
essa realidade tão assustadora que temos enfrentado diariamente.

Emocionado, o presidente da NCST-SP se comprometeu a trabalhar 
nessa causa, mas reafirmou a necessidade da participação de todas as 
esferas do governo e da sociedade como um todo, na conscientização e 
mudanças concretas em prol do bem comum, pois “a nossa luta é nobre, 
é uma luta pela vida”, concluiu.
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