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Por Willian Ribeiro 

O Dia do Trabalhador em Entidades Esportivas, além 
dos 60 anos do Sindesporte, foram comemorados dia 18 
de abril em sessão solene na Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

O deputado estadual, Edson Ferrarini (PTB-SP), fez 
questão de homenagear o presidente do Sindesporte 
pelo excelente trabalho. “Quero prestar minhas sinceras 
homenagens a Jachson pela incansável luta em defesa 
da sua categoria, que hoje é uma das mais importantes 
em nosso Estado”, afirmou.

Vale destacar que o parlamentar é autor da Lei Es-
tadual no 841/2010, que instituiu dia 17 de janeiro como 
“Dia do Trabalhador em Entidades Esportivas”. Por esta 
iniciativa, recebeu em homenagem uma camiseta e 
placa comemorativas.

“Agradeço ao deputado Ferrarini, pois o dia 17 de 
janeiro ficará marcado para sempre em nossa história. 
Ele simboliza a luta e o empenho de mais de 60 mil tra-
balhadores em sete mil entidades filiadas”, destacou 
o presidente Jachson Sena Marques.

Para o presidente da NCST Nacional, José Calixto 
Ramos, “este momento é de suma importância para 
evidenciar o trabalho sério, dedicado e coeso do Sin-
dicato em benefício dos companheiros”.

Já o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves, lembrou 
que o Sindesporte foi um dos pioneiros no processo de 
fundação da central. “Esta entidade sempre foi nossa 
parceira nos enfrentamentos, pois acredita na unicidade 
como instrumento de justiça social e bem-estar de seus 
representados”.

A Nova Central SP, através de 
seu presidente Nacional, José Calixto 
Ramos, e Estadual São Paulo, Luiz 
Gonçalves, por meio desta nota la-
mentam profundamente a morte do 
ex-vice-presidente da República, José 
Alencar, em 29 de março.

Ele se foi, infelizmente, mas dei-
xou como empresário do setor têxtil, 
político e pai de família um legado 
de trabalho, coragem, obstinação, caráter, honestidade e, sobretudo, 
amor à sua pátria, que serve de exemplo para todos os brasileiros.

 Descanse em Paz, guerreiro!!!

Dia do Trabalhador em 
Entidades Esportivas e 60 
anos do Sindesporte são 
comemorados na ALESP

Nota de Falecimento

Por Willian Ribeiro

As Guardas Civis Municipais de todo o país há tempos vem lutan-
do em várias frentes de atuações em defesa da regulamentação 
de sua atividade institucional.

Em torno deste objetivo e da discussão de outras bandeiras de 
luta da categoria, a União Nacional dos Guardas Civis Municipais 
do Brasil, juntamente com o apoio de diversas entidades, inclusive 
a NCST-SP, promoveu uma plenária, no Auditório Franco Montoro, 
da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Segundo o professor do Centro de Estudos em Segurança Pública e 
Direitos Humanos e coordenador do Fórum Permanente de Segurança 
Pública “Márcio Augusto Salles” (FPSP-MAS), João Alexandre, “este 
movimento de engajamento nacional deve servir para ampliar a luta e 
mobilização dos companheiros em prol da regulamentação das GCMs”.

Vale destacar que o Senado nomeou um Grupo de Trabalho 
para discutir o parágrafo 8º, artigo 144, da Constituição Federal, sem 
a presença de representantes da categoria. E pior: desconsiderou a 
existência do projeto de lei nº 1.332/2003, que já havia sido aprovado 
pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados.

Outra resolução importante deste encontro foi a composição 
da Comissão de Representantes que trabalharão na construção 
de propostas voltadas ao aperfeiçoamento de itens do texto do PL 
n° 1.332/2003, como: atualização da legislação de armas para as 
GCMs, diretrizes para ingresso, formação e plano de carreira, registros 
nacionais, alinhamento de competência, dentre outros.

A NCST-SP promoveu o 1º Encontro das Guardas Civis Muni-
cipais do Estado de São Paulo, em novembro de 2010, e está à 
frente do Fórum Permanente de Segurança Pública, pois acredita 
que ações de força política podem colaborar na solução dos 
problemas institucionais, hoje vividos pelas GCMs. “Trabalhamos 
para fortalecer esta categoria com união, mobilização e luta em 
suas frentes de atuação. Os guardas municipais garantem nossa 
segurança e merecem respeito”, disse o presidente estadual, 
Luiz Gonçalves.

Regulamentação das Guardas Civis 
Municipais é discutida em plenária na 
Assembleia Legislativa de São Paulo

NCST-SP esclarece dúvidas a respeito 
do Programa Parceria com Entidades 
Representativas dos Trabalhadores

Por Ana Paula Sarilio com infor-
mações do Gherardi e Raeffray 
Advocacia S/S

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação e Afins (CNTA), 
juntamente com as suas entida-
des filiadas, ingressou em 2006 
com um processo na Justiça 
Federal contra a Caixa Econô-
mica Federal.

O motivo gerador do pro-
cesso, à época, fora o valor 
abusivo das guias cobradas 
pela CEF para repassar aos sin-
dicatos a Contribuição Sindical 
(desconto de um dia de salário 
de cada trabalhador).

Vale destacar que esta 
contribuição é recolhida pe-
las empresas em março e depositada em abril. Porém, a CEF 
só repassava aos sindicatos meses depois, com atraso, o que 
provocava tal cobrança indevida.

Em 09 de março, após cinco anos de muita batalha jurídica, 
a 8ª Vara da Justiça Federal da 1ª Instância da Bahia, através 
do MM. Juiz Ailton Schramm de Rocha, determinou que: a) a 
CEF se abstenha de cobrar qualquer valor para recolhimento, 
processamento e/ou repasse de valores; e b) a CEF se abstenha 
de reter os valores depositados a título de contribuição sindical, 
por mais de três dias úteis, sob pena de multa diária no valor 
de R$ 500,00 por guia de depósito, cobrada ou retida além do 
prazo, revertendo os valores às entidades autoras.

A sentença, ainda, determina aplicação imediata em que 
pese caber recurso, pois o mesmo será recebido apenas no 
efeito devolutivo. 

Uma grande vitória para 
o movimento sindical

Por Ana Paula Sarilio/Willian Ribeiro

Em março do ano passado, a 
CDHU em parceria com os Sindicatos, 
lançaram numa iniciativa pioneira o 
Programa Parceria com Entidades Re-
presentativas dos Trabalhadores.

Esta conquista importante, no entan-
to, tem gerado uma série de dúvidas 
por parte dos Sindicatos representados, 
que segundo o presidente, Luiz Gonçalves, “tem deixado de aderir 
ao programa, na maioria dos casos, pelo desconhecimento do 
processo de inscrição”.

Por isso, nós explicaremos a seguir todas as diretrizes e procedi-
mentos que devem ser adotados para inserção neste programa, 
a partir do escopo do projeto fornecido pela CDHU.

Diretrizes do Programa Parceria com Entidades
Representativas dos Trabalhadores

 
I. Beneficiados no programa
Associados com renda familiar mensal de 01 a 10 salários mínimos, prio-
rizando famílias com renda de até 05 salários mínimos (sendo no mínimo 
50% de 01 de até 03 salários e, no máximo, 20% de 05 a 10 salários). 
II. Localização das casas
Em espaços inseridos no perímetro urbano, com infraestrutura e 
serviços. Casas podem ser de propriedade do CDHU ou do Sindi-
cato beneficiado. 
III. Formato das casas
Unidades de 2 a 3 quatros, conforme a renda do beneficiado e 
critérios técnicos da CDHU. 
IV. Cadastramento
Os Sindicatos interessados devem protocolar cadastramento junto 
à NCST-SP. 
V. Prioridades de escolha
Os escolhidos serão definidos por critério de pontuação:
1. Doação de terrenos para fins habitacionais / 10 pontos.
2. Oferta de contrapartida (poupança prévia, serviços de infraes-
trutura, equipamentos comunitários, dentre outros) / Até 10 pontos.
3. Percentual de associados com renda de até 03 salários mínimos 
/ Até 10 pontos.
4. Tempo de existência da entidade / Até 10 pontos.
5. Experiência comprovada em atividades comunitárias, de pro-
moção e desenvolvimento social / Até 10 pontos.
6. Experiência comprovada na promoção de habitação de inte-
resse social / Até 10 pontos.
VI. Responsabilidades dos Sindicatos interessados
Para obter mais informações a respeito, entre em contato com 
a NCST-SP pelo telefone (11) 3271-6393 ou pelo e-mail: ncstsp@
ncstsp.org.br
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Companheiros e Companheiras,
 
Tenho a percepção de que o movimento sindical está se 

conscientizando da importância e da força que tem quando 
se une em prol da classe trabalhadora. Não é de hoje que 
acredito que o caminho para a vitória seja esse.

Tivemos uma grande demonstração de unidade no 1o de 
Maio, ocasião na qual, juntas, as centrais fizeram uma grande 
festa para os trabalhadores e trabalhadoras, mas acima de 
tudo reafirmaram suas bandeiras de luta e seu comprometi-
mento na defesa dos direitos trabalhistas.

Para conquistar qualquer objetivo é necessário trocarmos 
experiências, levantarmos os problemas e, aí sim, traçarmos 
estratégias de ação, como no caso das negociações coletivas 
discutidas na V Jornada Nacional de Debates.

A NCST-SP vai trabalhar, no segundo semestre, para unifi-
car as Campanhas Salariais entre suas entidades filiadas que 
possuem o mesmo período de data-base. Assim, os sindicatos 
poderão se ajudar e obter um melhor resultado nas negocia-
ções com o setor patronal.

Nossa luta diária é para que todos os trabalhadores e trabalha-
doras possam ter salários justos, melhores condições de trabalho, 
saúde, educação, moradia, entre outras necessidades, mas prin-
cipalmente, ter uma vida mais digna em todos os sentidos.

Luiz Gonçalves - Presidente da NCST-SP

Intensificar 
a Luta em 
Defesa 
da Classe 
Trabalhadora

Novo CNES vai medir 
com precisão a nossa 
representação sindical

Por Ana Paula Sarilio/Willian Ribeiro

A Secretaria de Relações do Trabalho lançou, no 
último dia 15 de abril, o novo sistema de certifica-
ção digital para o Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais (CNES).

Esta atualização oferece às entidades sindicais 
duas importantes vantagens para o acesso, que são 
total segurança nas transações de informações e a 
utilização de CD em todas as etapas, o que não era 
permitido anteriormente.

Para efetuar o registro no CNES, o responsável deve 
escolher uma Autoridade Certificadora para aquisição 
de e-CNPJ e e-CPF (esta informação pode ser obtida 
através do site www.iti.gov.br), validar os dados pre-
enchidos na solicitação inicial pessoalmente numa 
Unidade de Registro da Autoridade Certificadora e, por 
fim, entregar os documentos exigidos tanto da entidade 
quanto de seus representantes legais.

Segundo o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves, 
este novo sistema de cadastro vai permitir aferir com 
exatidão o tamanho da representação sindical das 
centrais. “Hoje os números da representatividade são 
imprecisos e nos prejudicam numa série de aspectos. 
Este novo sistema, portanto, vai acabar com a evasão 
e mensurar com exatidão o tamanho de nossa partici-
pação sindical”, afirmou.

A política de Exce-
lência não está atrela-
da somente à produtivi-
dade e qualidade de produtos e serviços. 

Compõem esta vertente, com igual relevância, senão 
maior, a Responsabilidade Social, que incide diretamente 
em ações voltadas à questão ambiental.

A Federação das Indústrias Extrativas de São Paulo, 
neste contexto, junto a suas atividades de fórum sindi-
cal, está investindo numa série de práticas em prol da 
preservação do Meio Ambiente.

Numa importante parceria com empresas do 
setor, áreas devassadas pela ação extrativa, agora 
estão sendo recuperadas com o plantio de árvores, 
recuperação de aterros e preservação de rios e 
lagos.

Este trabalho é muito importante, pois diminui con-
sideravelmente o impacto ambiental que a atividade 
extrativa provoca nas áreas exploradas.

Outra linha de atuação da entidade consiste na 
formação dos profissionais, que recebem orientações 
sobre extração, manipulação do solo, utilização de 
equipamentos e ferramentas, através de palestras, 
cursos e seminários.

Com profissionais treinados e orientados, as falhas 
humanas deixam de agredir ao Meio Ambiente e, em 
paralelo, cresce a produtividade no trabalho.

O fortalecimento do setor, que é uma das molas 
propulsoras da economia nacional, está diretamente 
ligado à preservação do Meio Ambiente, com ações 
socioambientais que se transformam em credibilida-
de e qualidade de vida para os cidadãos.

Aparecido José da Silva
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indús-

trias Extrativas do Estado de São Paulo

Por Ana Paula Sarilio

A NCST-SP promoveu 
no último dia 25 de mar-
ço, no Hotel Leques Brasil, 
em São Paulo, o Traba-
lhadoras em Ação IV em 
homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher. 

Este evento, em sua 
quarta edição, ofereceu aos mais de 100 participantes reflexões sobre o papel das 
mulheres na sociedade e sua trajetória de lutas e conquistas ao longo da história.

A dra. Diana Vilela, do Hospital AC Camargo, abordou de forma esclarecedora 
em sua palestra os “Tipos de Câncer e Formas de Prevenção”.

Já a diretora de Assuntos da Mulher e Juventude da NCST, Sônia Maria Zerino da 
Silva, falou sobre “Trabalho e Mulher”, com exemplos da ascensão das mulheres em 
várias áreas produtivas, além de dificuldades e superações para estabelecimento 
no movimento sindical.

Por fim, a psicóloga e psicodramatista, dra. Sônia Maria Ferraz Gomes, interagiu 
com os presentes com a atividade “Desenvolvimento do Eu”, mostrando a neces-
sidade das pessoas se conhecerem melhor, valorizar as atitudes e com isso adquirir 
mais confiança e auto-estima.

Por Willian Ribeiro

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (DIEESE) promoveu dia 14 
de abril, em São Paulo, a V Jornada 
Nacional de Debates, com o tema 
“Negociações Coletivas em Cenário 
de Crescimento Econômico”.

Este encontro tem significativa 
importância na vida dos trabalhadores, uma vez que o departamento há 15 anos promo-
ve estudos para mensurar os processos e resultados obtidos nas negociações salariais das 
principais categorias no país.

Segundo o diretor da NCST-SP, Isaac de Oliveira Neco, “o trabalho realizado pelo DIEESE é 
fundamental para a mobilização de centrais e sindicatos, pois com índices e conjuntura eco-
nômica à disposição, teremos argumentos consistentes nas negociações junto ao patronal”.

Vale destacar que no ano passado, o DIEESE analisou os reajustes em 700 negociações 
salariais de setores estratégicos, como os da Indústria, do Comércio e de Serviços. No uni-
verso observado, 96% repuseram a inflação medida pelo INPC-IBGE, e 89% conquistaram 
aumentos reais em seus salários normativos.

Para o vice-presidente da Nova Central, Gilberto José da Silva, as campanhas salariais 
deste ano devem ter reajustes acima da inflação do período. “Sairemos vitoriosos das mesas 
de negociações se alcançarmos reajustes acima do patamar de 7,5%. Menor do que isso 
é prejuízo para os trabalhadores”. 

V Jornada Nacional de Debates discute a 
importância da Negociação Coletiva de Trabalho

Nova Central promove o 
Trabalhadoras em Ação IV

Artigo
Trabalho 
sério em 
benefício 
do Meio 
Ambiente

Por Ana Paula Sarilio

Mais de 1 milhão de trabalhadores reuniram-se na Avenida Mar-
quês de São Vicente, em São Paulo, para o 1º de Maio Unificado 
realizado pela NCST, CTB, CGTB, Força Sindical e UGT.

O evento deste ano, em comemoração ao Dia Internacional do 
Trabalho, foi marcado pela unidade das centrais. Foi a primeira vez 
que cinco centrais se uniram neste dia tão significativo para a classe 
trabalhadora, ocasião que aproveitaram para reafirmar suas bandei-
ras de luta em prol da defesa dos direitos trabalhistas.

Estiveram presentes diversas lideranças sindicais que defenderam de 
forma concisa o Fim do Fator Previdenciário, a Redução da Jornada sem 
Redução de Salários, a Valorização do Salário Mínimo, a Valorização das 
Aposentadorias, o Trabalho Decente, a Igualdade entre Homens e Mu-
lheres, a Valorização do Servidor Público, a Reforma Agrária, Educação, 
Qualificação Profissional e Redução da Taxa de Juros.

O presidente da Câmara, Marcos Maia (PT-RS), afirmou seu apoio às 
reivindicações das centrais e entregou um documento criando a Comissão 
Especial que irá discutir e propor soluções para regulamentar as terceirizações. 
“Estarei junto com as centrais na luta pelos direitos dos trabalhadores”.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) destacou a importância da unida-
de, e disse que “se o Brasil é hoje um país mais justo, este resultado não é 
obra de um governo ou de partidos, mas obra dos trabalhadores”.

Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além de falar 

1o de Maio 
Unificado reúne 
mais de 1 milhão 
de trabalhadores

sobre seu apoio aos trabalhadores, também se comprometeu com 
a redução dos impostos e qualificação profissional.

José Calixto Ramos, presidente da Nova Central, relembrou da 
história do 1º de Maio de 1886, e destacou que após 125 anos a redu-
ção da jornada voltou a ser uma das bandeiras de luta das centrais. 

“Precisamos da redução da jornada para gerar mais empregos 
e implantar o trabalho decente, com o combate a precarização 
das condições de trabalho”. Calixto defendeu a unidade de todas 
as centrais sindicais nas lutas em defesa dos direitos da classe traba-
lhadora, também a importância da unicidade sindical, do custeio 
compulsório e do sistema confederativo.

Segundo o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves, a união, a 
organização e a mobilização são essenciais para obter novas con-
quistas. “A unidade dentro do movimento sindical é essencial para 
fortalecer a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e garantir que 
suas reivindicações sejam atendidas”.

“Lamentamos o fato da Central Única dos Trabalhadores ter optado 
pelo isolamento em um dia tão importante para a classe trabalhadora, 
e continuar insistindo na tentativa de destruir as entidades de classe 
com a proposta de dar fim à contribuição sindical”, concluiu.

Além disso, participaram do evento o ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o deputado federal 
Roberto Santiago, José Ortiz, da Federação Sindical Mundial, entre 
outros políticos e representantes de movimentos sociais.


