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A Federação dos Papeleiros de São Paulo realizou no dia 27 de ja-
neiro a posse de sua nova diretoria, que no pleito de outubro reelegeu 
por unanimidade o presidente Ozano Pereira da Silva para mais cinco 
anos de mandato.

Para Ozano, que também é vice-presidente da NCST-SP, a reeleição 
é uma prova de confiança dos sindicatos co-irmãos. “É gratificante saber 
que nosso trabalho tem sido bem avaliado e por isso continuamos na 
liderança de nossa categoria”. E ratificou suas palavras com a seguinte 
mensagem: “A Federação vai batalhar arduamente pelos interesses dos 
companheiros”.  

O Sindicato dos Servidores Públicos de Iaras, no 
interior de São Paulo, informa que a construção 
das unidades habitacionais para 200 famílias da 
categoria está em processo adiantado.

“Obtivemos a doação do terreno junto à 
prefeitura, que agora está no cartório para 
registro da área para a CDHU, e a SABESP vem 
realizando estudos técnicos no terreno. Isto 
mostra que estamos promovendo o sonho 
da casa própria para a categoria”, disse o 
presidente do Sindicato, Abel David Alves.

O II Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas, realizado na cidade do Recife, nos dias 07, 08 e 09 de novembro 
contou com a participação da secretária-geral da Nova Central SP e 
diretora-executiva da CONTRATUH, Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister 
(Mariazinha).

Sua ação, vale destacar, foi bastante elogiada pelas entidades presen-
tes por ser a única representante de uma central sindical em um debate 
tão importante para a sociedade brasileira.

“Agradeço a oportunidade por estar neste evento e aproveito para 
sugerir que façamos um evento em 2012 sobre este mesmo tema junta-
mente com parceiros importantes como o governo federal”, enfatizou.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reco-
nheceu a legitimidade do Sinthoresp (Sindi-
cato dos Trabalhadores em Hospedagem e 
Gastronomia de São Paulo e Região) para 
atuar como substituto processual em ações 
que visam a defesa dos direitos coletivos ou 
individuais dos trabalhadores da categoria por 
ele representada.

 O reconhecimento foi proferido pelo ministro Carlos Ayres Britto em 
julgamento de recurso extraordinário no 629.897 (580) interposto pelo Sin-
thoresp contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Agora é oficial. Graças ao trabalho incansável 
do Sindicato e a parceria do deputado estadual, 
Coronel Edson Ferrarini (PTB-SP), autor da lei, 17 de 
janeiro foi instituído como o Dia do Trabalhador 
em Entidades Esportivas no Estado de São Paulo. 

“A oficialização da data é uma forma de 
reconhecer e valorizar os companheiros do setor, 
que trabalham duro para garantir o lazer da co-
letividade”, afirma o presidente do Sindesporte, 
Jachson Sena Marques.

O governador Geraldo Al-
ckmin recebeu em audiência 
no Palácio dos Bandeirantes 
representantes do Conselho 
Estadual da Condição Fe-
minina, que contou com a 
presença da companheira 
Mariazinha.

 No próximo dia 08 de 
março, por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher, o 
governador deve assinar 
decreto com ações de com-
bate à violência, em todas 
as instâncias sociais, que se tornou realidade graças ao trabalho de 
luta e conscientização promovido pelo Conselho.

 “O governador [Geraldo] Alckmin está cada vez mais comprometido 
com as reivindicações das mulheres por uma sociedade mais justa e igua-
litária. Este encontro, a meu ver, ratifica tal proposta e abre espaço para 
nossas representações”, disse a secretária-geral da Nova Central São Paulo. 

Federação dos Papeleiros elege nova diretoria 

Projeto Habitacional em Iaras já é realidade

STF anula decisão do TST e reconhece 
legitimidade do Sinthoresp

Lei Estadual institui Dia do Trabalhador 
em Entidades Esportivas

NCST-SP e CONTRATUH participam 
do II Seminário Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Geraldo Alckmin recebe representantes 
do Conselho Estadual da Condição 
Feminina no Palácio dos Bandeirantes

O Sintrasaúde promoveu em hospitais da Baixada Santista a campanha 
“Fique Sabendo”.

Foram distribuídos aos profissionais de saúde das principais instituições de 
saúde da região mais de 15 mil folders com informações sobre a Recomen-
dação 200 da Organização Internacional do Trabalho sobre AIDS e o Mundo 
do Trabalho.

“Alcançamos nosso primeiro objetivo que era unir peças importantes de controle 
social para que pudessem nos auxiliar levando a todos os trabalhadores de saúde da 
Baixada Santista informações sobre a Recomendação 200 e o tratamento do HIV/
AIDS no ambiente de trabalho”, disse o 1o secretário do Sindicato e coordenador 
da ação, Marcelo Alexandre Cancio dos Santos.

Ele ainda destacou o apoio irrestrito dado pelo Ministério da Saúde, que, 
inclusive, autorizou gentilmente o uso do seu logotipo à campanha. “A conduta 
do ministério mostra que estamos trabalhando sério e cumprindo nosso papel 
junto à sociedade”. 

Campanha “Fique Sabendo” 
é realizada pelo Sintrasaúde 
na Baixada Santista

No último dia 11 de fevereiro o 
Sindicato dos Servidores e Emprega-
dos Públicos Municipais de Franca e 
Região empossou sua diretoria.

O presidente reeleito, José Nhozinho 
Sales Ramos (Paraná), em suas palavras 
afirmou que o compromisso “é manter o 
trabalho feito com dedicação em favor 
dos servidores”. 

Dentre as metas estipuladas para 
este novo mandato estão a construção 
da sede própria e aquisição de um 
conjunto habitacional para os traba-
lhadores e seus familiares.

“A Nova Central parabeniza a nova 
diretoria e se coloca à disposição para ajudá-los em suas lutas e mobilizações”, 
disse Luiz Gonçalves, presente a cerimônia.

Sindicato dos Servidores 
Municipais de Franca
empossa sua nova diretoria

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem 
em Geral de Mogi das Cruzes e Região, com apoio da NCST-SP, promoveu 
grande manifestação no dia 29 de novembro em frente à Câmara Municipal 
de Suzano.

O ato, de acordo com a presidenta do Sindicato, Julia Gonçalves 
Baumgartner, serviu para pressionar os juízes a resolver a situação dos 700 
funcionários demitidos pela empresa. “Queremos esclarecimentos sobre as 
demissões, além do pagamento dos direitos trabalhistas”, disse.

Trabalhadores da Tsuzuki 
fazem protesto em Suzano

Por mais de dois anos, o Sindi-
cato dos Condutores de São Paulo 
batalhou incansavelmente contra 
o Poder Público pela extinção das 
multas do RESAM.

No último dia 10 de fevereiro, 
enfim, a vitória tão esperada veio 
através do ofício da SP-URBANUSS 
encaminhado ao presidente Isao 
Hosogi (Jorginho), onde, no texto, 
a entidade admite “concordância 
no sentido de não repassar qualquer 
multa advinda do RESAM para os 
trabalhadores”.

Na prática, a categoria está livre 
da duplicidade das multas  - pois também havia as da CET - e de seus valores 
abusivos, que eram repassados pelas empresas de forma descarada.

Jorginho destacou que o poder de unicidade entre Sindicato e trabalhadores 
foi essencial para o desfecho positivo das negociações. “Na manifestação de 31 
de janeiro, e nas demais ações estratégicas, os companheiros sempre se mantive-
ram firmes conosco nos enfrentamentos, prontos para acabar de vez com estas 
multas que por anos os assolavam”.

Luta dos Condutores SP põe
fim às multas do RESAM
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Neste ano o Brasil viverá mais um grande 
momento de sua história com as eleições 
municipais. 

O voto consciente, além do exercício 
de cidadania, oferece instrumento especial 
para transformar o cenário político nacional, 
escolhendo candidatos sérios, honestos e 
definitivamente comprometidos com o bem-
-estar social.

Neste contexto, onde o movimento sindical 
de trabalhadores está inserido, nós, compa-
nheiros de luta, temos a obrigação de intensi-
ficar nossa mobilização em prol de bandeiras 
que compõem a Agenda Unitária da Classe 
Trabalhadora.

Nesta pauta, vale destacar, exigimos 
reivindicações como a mudança da política 
econômica, redução da jornada de trabalho, 
fim do fator previdenciário, regulamentação 
das terceirizações, regulamentação das PECs 
300 e 534, ratificação da Convenção 158 da 
OIT, regulamentação da Convenção 151 da 
OIT, Resolução 200 da ONU, valorização do 
salário mínimo, reajuste das aposentadorias, 
salário igual para trabalho igual, reformas 
(agrária, ensino e urbana) e combate a todas 
as formas de discriminação e violência.

 A Nova Central permanece firme na 
grande batalha em defesa da vida, iniciada 
em julho do ano passado com o seminário “Os 
Desafios da Humanização do Trânsito e dos 
Transportes no Brasil”, com ações engajadas 
por meio do nosso Programa Nacional de 
Humanização.

É nosso desejo ainda neste ano promover 
um grande debate sobre o desenvolvimento 
do país, a partir da exploração de petróleo 
nas áreas de pré-sal. 

Venha, portanto, fazer parte da nossa 
luta, pois somente unidos vamos conquistar 
um Brasil melhor!

Um ano 
de lutas e 
conquistas

A intensa luta travada pelas Guardas Civis 
Municipais por reconhecimento e valorização da 
categoria ganhou as ruas de São Paulo, com a 
Primeira Marcha Azul Marinho Paulista.

Mais de 500 profissionais de vários Estados 
do Brasil, trajados a caráter, mobilizaram-se 
no vão livre do MASP e caminharam firmes 
em direção à Câmara Municipal, onde, mais 
tarde, participaram do I Seminário Paulista 
de Guardas Municipais e Segurança Pública.

Esta manifestação, que conta com o 
apoio da central, tem o objetivo de pressionar 
o Governo Federal para a apreciação da PEC 
534 (que trata da ampliação da atividade da 
categoria) e da PEC 300 (que determina piso 
salarial normativo e aposentadoria especial), 
respectivamente.

O presidente Luiz Gonçalves, em suas palavras, convocou as GCMs a batalhar incansavelmente 
pela regulamentação da profissão. “Os companheiros devem estar fortes, unidos e mobilizados para 
os enfrentamentos em torno desta reivindicação”.

Também participaram da marcha lideranças políticas que estão a favor da categoria, como o 
vereador Abou Anni (PV-SP), a vereadora Edir Sales (PSD-SP), além do deputado federal, Arnaldo 
Faria de Sá (PDT-SP), aliás, autor da PEC 300 no Congresso Nacional.

Para o coordenador do protesto, guarda Maurício Domingues da Silva (Naval), é um absurdo 
afirmar que a categoria não faz parte da segurança pública. “Temos ação ostensiva e se algum de 
nossos guardas se deparar com um delito certamente ele brigará para salvar o cidadão”. E com-
plementa. “A marcha é nosso sinal de apelo à sociedade que clama por segurança e qualidade 
de vida. Nós merecemos respeito, sim!”.

GCMs promovem Primeira Marcha 
Azul Marinho nas ruas de São Paulo

Os senadores, em plenária, aprovaram o substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 319/2009, do ex-deputado 
federal Tarcísio Zimmermann, que regulamenta a profissão 
de motorista. 

Uma das principais inovações contidas na proposta 
é a fixação da jornada de trabalho da categoria por um 
período não maior do que quatro horas com 30 minutos de 
descanso, além da prorrogação de uma hora de direção 
em casos excepcionais.

Os motoristas ainda podem, num espaço de 24 horas, 
gozar de descanso de 11 horas, sendo este fracionado em 
tempos diferentes no mesmo dia.

Vale destacar que o texto, que agora volta à Câmara dos Deputados, imputa somente aos 
empregadores as despesas com cursos exigidos pela legislação e seguro obrigatório.

A redação aprovada no Senado suprimiu dispositivos que instituíam o adicional de penosidade 
e o direito à aposentadoria especial após 25 anos de exercício da profissão. 

Plenária no Senado aprova 
regulamentação da profissão de motorista

No último dia 18/01 participamos junta-
mente com outras centrais sindicais de um ato 
público contra os juros altos.

A manifestação, realizada em frente à sede 
do Banco Central do Brasil, teve como objetivo 
pressionar o COPOM (Comitê de Política Monetá-
ria do Banco Central) para a diminuição em pelo 
menos 2 pontos percentuais da taxa básica de 
juros, atualmente em 13,75%. 

“Este ato é fundamental para ratificar a 
luta dos trabalhadores pelo desenvolvimento 
nacional contra a exploração do governo”. E 
completa. “Os valor arrecadados com os juros 
devem ser investidos em áreas como saúde, 
segurança, transporte e educação”, disse o 
presidente Luiz Gonçalves. 

Ele ainda salientou a importância destes 

investimentos em áreas específicas devido 
a proximidade da realização de grandes 
eventos mundiais como a Copa do Mundo e 
os Jogos Olímpicos. “É uma oportunidade im-
portante de crescimento que o Brasil tem e por 
isso não podemos ficar parados. Precisamos ir 
à luta, companheiros!”, finalizou.

Em cerimônia realizada no Palácio dos 
Bandeirantes, em 19/01, o governador Geral-
do Alckmin anunciou os novos valores do piso 
salarial regional.

Com o novo reajuste a 1ª faixa passa de R$ 
600 para R$ 610 (15%), a 2ª faixa de R$ 690 para 
R$ 700 (14,75%) e a 3ª faixa de R$ 700 para 710 
(14,52%), respectivamente.

O projeto de lei que determina os reajus-
tes será encaminhado para apreciação dos 

deputados, na ALESP, nos próximos dias. Se 
aprovado, como esperado, ele vai benefi-
ciar quase 8 milhões de trabalhadores em 
todo o Estado.

Vale destacar que o piso regional está fixado 
pela lei 12.640/07, que beneficia trabalhadores 
não assistidos em suas categorias por piso salarial, 
convenção ou acordo de trabalho.

“Esta conquista é muito importante 
para os trabalhadores do Estado e por isso 
estamos bastante confiantes de que o re-
ajuste seja aprovado, pois sua apreciação 
é ratificada pela maioria dos deputados 
na Assembleia”, destacou o presidente Luiz 
Gonçalves.

A expectativa é que as discussões sobre a 
evolução da data-base para a janeiro - hoje, 
ainda é em maio - sejam tratadas num fórum 
permanente entre as centrais e a Secretaria 
Estadual de Emprego e Relações do Trabalho.

A Nova Central São Paulo 
está mais forte com a filiação dos 
servidores de Paraguaçu Paulista, 
Cubatão, Barueri, Bariri e Franca.

Esta conquista é fruto da im-
portante parceria com a FUPESP, 
na liderança do companheiro 
Damázio Sena.

“Juntos vamos lutar cada vez 
mais por unicidade, desenvolvi-
mento e justiça social”, afirmou 
Luiz Gonçalves.

Na próxima edição divulga-
remos as mais recentes filiações.

Nova Central participa de ato 
contra juros altos

Governo de São Paulo reajusta Piso Salarial Regional

Parabéns Federação dos Funcionários Públicos 
Municipais do Estado de São Paulo (FUPESP)

As secretarias nacionais de políticas para mulheres das 
centrais sindicais (NCST, CTB, CGTB, Força Sindical e UGT) 
realizaram em 31 de janeiro, em São Paulo, uma reunião 
para tratar de assuntos relevantes às mulheres e definir 
agenda de trabalho para este ano.

 A pauta do encontro, realizado na sede da Força 
Sindical São Paulo, serviu para definir alguns pontos impor-
tantes como: seminário da reforma política, preparativos 
para o dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, 
Projeto de Lei da Igualdade, entre outros temas.

 A diretora para Assuntos da Mulher e da Juventude, 
Sônia Maria Zerino, esteve presente e representou a 
entidade.

Fórum Nacional de Mulheres 
das Centrais Sindicais

A crise financeira internacional tem transformado 
drasticamente o cenário econômico mundial. Todos 
os países estão sendo atingidos direta ou indiretamen-
te, com maior ou menor intensidade. 

Preocupado com esta nova conjuntura, a Nova 
Central SP promoveu no último dia 06 de dezembro 
o debate “Megatendências do Capitalismo e da 
Civilização”. 

No encontro realizado no Hotel Braston, em São 
Paulo, os presentes aproveitaram para analisar im-
portantes eixos como a posição do Brasil no cenário 
mundial, seus mecanismos de combate à crise, 
suas perspectivas de evolução e prognósticos da 
economia com a proximidade da Copa do Mundo 
e Olimpíadas. 

A classe trabalhadora e o movimento sindical, 
na oportunidade, ganharam um capítulo especial 
nas discussões, pois suas ações estão diretamente 
ligadas ao status quo do país, conforme desta-
cou na abertura dos trabalhos o presidente Luiz 
Gonçalves: “É nosso dever participar com grande 
envolvimento, haja vista que somos a força motriz 
deste país seja em tempos de guerra ou de paz. 
O que não podemos, de forma alguma, é sermos 

Nossos representantes 
são eleitos delegados 
na I Conferência 
Estadual de Emprego 
e Trabalho Decente 

A 1a Conferência Estadual foi realizada nos dias 24 
e 25/11 no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Neste encontro, coordenado pela Secretaria Estadual 
do Emprego e Relações do Trabalho, os representantes 
escolhidos (caso do nosso diretor de Comunicação Social, 
Nailton Francisco de Souza), por consenso, elencaram 11 
pontos de reivindicação, que serão fundamentais para 
a promoção do Trabalho Decente no Estado.

Destaque para itens como a Redução da Jornada 
de Trabalho, Fim das Precarizações, Criação do Fórum 
Tripartite, Fim das Cooperativas Irregulares e Falsas, 
Fortalecimento do Diálogo Social para Fim da Rotativi-
dade, dentre outros.

Crise financeira internacional 
é tema de debate da NCST-SP

massacrados pela ação inescrupulosa de especu-
ladores ou governos inaptos”.

Os debates promovidos transformaram-se em 
gerador de análises e propostas com as palestras 
do ex-deputado federal, Sérgio Miranda (PDT-MG), 
com o tema “O impacto da crise mundial no sistema 
social brasileiro: realidade atual e perspectivas”, do 
professor Luiz Gonzaga Belluzzo, com “O capitalismo 
na corda bamba: Por que nem Keynes explica?”, do 
economista e professor José Carlos de Assis, com “A 
integração da América do Sul como imperativo de 
sobrevivência em face da crise mundial”, e do profes-
sor doutor José Antônio Martins, em “A nova divisão 
internacional do trabalho, em processo no mundo”.

Segundo Gonçalves, importantes conclusões 
foram tiradas do debate, especialmente a que o 
Governo Federal e os setores econômicos produtivos 
devem criar ações conjuntas para estancar os efeitos 
devastadores da crise. 

E a respeito do movimento sindical, afirma: “So-
mos agentes transformadores e temos que levar esta 
discussão para o âmago do movimento, de forma 
a enxergar cenários positivos em favor da classe 
trabalhadora”.

A regulamentação da categoria, obtida 
recentemente, é resultado de uma série de 
lutas, mobilizações e articulações, que se 
estenderam por quase 24 anos.

A pedra fundamental, na ocasião, foi a 
apresentação de um ofício exigindo provi-
dências a respeito por parte da confedera-
ção - à época respondia pela secretaria-
-geral do Sindebeleza de São Paulo.

Como diretora-executiva da confedera-
ção, em 2007, solicitei a elaboração de trabalho na Câmara 
dos Deputados com o objetivo de inserir a PL no 6.846/2002 para 
apreciação em uma das comissões da Casa.

Nosso esforço a esta iniciativa obteve resultado, pois o PL 
foi aprovado por unanimidade. Mesmo os votos apensados, 
na CCJ, através de discussões com as lideranças, acabaram-
-se por ser revertidos.

Apesar da vitória na Câmara, ainda faltava a batalha 
final no Senado, onde o projeto recebeu apreciação nas 
Comissões de Educação, Esporte e de Assuntos Sociais. Em 
audiência pública, coordenada pela então senadora Fátima 
Cleide, defendi com unhas, dentes e argumentos o PL 112/2007 
(número registrado na Casa). 

Resultado. Senadores, membros da CNI e do MTE, ao 
final das exposições, aprovaram sua sanção, que no último 
dia 18 de janeiro de 2012 concretizou-se com a assinatura e 
promulgação da Lei nº 12.592, pela presidenta Dilma Rousseff.

Profissionais do ramo de beleza têm motivos de sobra para 
comemorar, pois com a lei adquirem respeito e credibilidade 
em suas atividades de acordo com as normas da ANVISA, 
assim como estão garantidos direitos e benefícios trabalhistas.

Esta vitória histórica da categoria eu faço questão de 
compartilhar com alguns personagens importantes, como os 
diretores da CONTRATUH, do Sindebeleza, os senadores Pau-
lo Paim (PT-RS) e Ana Amélia (PP-RS), Governo Federal pela 
receptividade, além de toda opinião pública.

Parabenizo em especial aos companheiros e companhei-
ras que desde o início mantiveram-se firmes e unidos conosco 
neste grande batalha. Porém, este não é fim de tudo, uma vez 
nossa luta desde hoje é pela regulamentação da profissão no 
Estado de São Paulo.

Maria dos anjos Mesquita HellMeister
secretária Geral da nCst-sP

Presidente do sindeBeleZa

Enfim, categoria obtém 
sua regulamentação

luiZ Gonçalves - Presidente


