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Lideranças discutem linhas estratégicas para 
reunião com a presidenta DIlMA RoussEFF

CEntRAIs sInDICAIs promovem Fórum 
Nacional de Trabalhadoras nas ruas de SP

7ª MARChA PARA BRAsílIA reúne mais 
de 50 mil trabalhadores

luIz gonçAlvEs visita companheiros da 
Alimentação e Rodoviários de Limeira

GRANDE VITÓRIA DO SINDICATO DOS MOTORISTAS DE SP: maioria esmagadora aprova 
10% de reajuste em Assembleia Geral

As centrais sindicais e suas entidades filiadas 
participam ativamente de mais uma edição do 
1º de Maio Unificado, que neste ano celebrou 
os 70 anos da CLT no país.

Segundo os organizadores do evento mais 
de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras 
abarrotaram a Praça Campo de Bagatelle, zona 
norte da capital, para reivindicar direitos e curtir 
a grande festa promovida em sua homenagem 
com sorteio de vários prêmios e shows musicais.

A Nova Central Sindical de Trabalhadores 
Nacional e Estadual São Paulo marcou presen-
ça exigindo do governo federal ações efetivas 
pelo fortalecimento da Consolidação das Leis 
do Trabalho, como redução da jornada de 
trabalho, fim da terceirização, além do terrível 

NOVA CENTRAL SãO PAuLO
 TEM PRESENçA MARCANTE NO 
1º DE MAIO uNIfICADO 2013

fator previdenciário.
A entidade, além disso, protocolou apoio à 

luta conjunta pelo atendimento a reivindicações 
da classe trabalhadora, que de acordo com Luiz 
Gonçalves “são inadiáveis e com a unidade no 
enfrentamento serão conquistadas”.

Na oportunidade, militantes da central 
entregaram mais de 20 mil panfletos com 
moção de repúdio as mortes de mais de 1.000 
trabalhadores têxteis em Bangladesh, país do 
sudeste asiático, vitimados pelas mãos opres-
soras e exploratórias de patrões e empresas 
multinacionais.

Vale destacar a presença de importantes 
autoridades políticas, que junto as sindicais, 
ratificaram apoio aos companheiros presentes 

ao 1º de Maio, como o prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, o ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias, o secretário-geral da 
Presidência da República, Gilberto Carvalho, 
dentre outras.

novA CEntRAl EM outRAs CIDADEs 
A Nova Central São Paulo também foi 

presença marcante junto aos companheiros 
de entidades filiadas nas cidades de Diadema, 
Guarulhos e Ribeirão Preto, respectivamente.

Além das legítimas homenagens aos traba-
lhadores, as lideranças da central ressaltaram a 
importância da luta e mobilização como instru-
mentos fundamentais contra a precarização no 
ambiente de trabalho.

A diretoria do SIN-
TRAPEL-SP promoveu 
no dia 21 de março reu-
nião estratégica na sede 
da entidade, no Brás, 
onde foram apresenta-
dos os novos represen-
tantes de base.

 “Os companheiros 
executam papel funda-
mental na formação po-
lítica dos trabalhadores, 
mantendo-os sempre atentos e preparados 
na luta por suas reivindicações”, disse o 
presidente, Geraldo Cândido de Morais.

 Presença ilustre foi o presidente reeleito 
da Nova Central SP, Luiz Gonçalves, cujo 

SINTRAPEL SP promove reunião estratégica 
e apresenta seus novos representantes de base

O presidente Luiz Gonçalves foi recebido 
no Sindicato da Alimentação de Limeira pelos 
diretores, Percival Mendonça e Luiz Antonio 
Buck, (foto acima) que também foram recém-
-eleitos para a nova diretoria da Nova Central 
São Paulo.

Durante a visita os companheiros apre-
sentaram a infraestrutura da entidade, os 
projetos de luta em defesa da categoria e 
agradeceram ao presidente pela oportuni-
dade de integrar a central.

No Sindicato dos Rodoviários, com base na 
mesma cidade, Luiz Gonçalves foi recepcionado 
pelo presidente Benedito Honório Barbosa (foto 
abaixo), que mostrou-lhe as linhas gerais do 
Centro de Formação e Qualificação Profissional.

O presidente da Central elogiou a inicia-
tiva dos sindicalistas de Limeira em unificar 
a luta em torno da União Sindical dos Traba-
lhadores de Limeira (USTL), que conta com 
a participação de doze sindicatos e tem o 
companheiro Barbosa como coordenador.

LuIz GONçALVES visita companheiros 
da Alimentação e Rodoviários de Limeira

A Nova Central Sindical participou em 14 
de janeiro do primeiro evento em comemo-
ração ao Dia do Trabalhador nas Entidades 
Esportivas promovido pelo Sindesporte e 
realizado no Clube Esperia. 

Publicada em dezembro de 2012 no Diário 

EVENTO NO SINDESPORTE comemora 
Dia do Trabalhador em Entidades Esportivas

Oficial do Estado, a Lei. 14.650, de autoria do 
deputado estadual Edson Ferrarini, institui 
o dia 17 de janeiro como a data oficial dos 
trabalhadores dessa categoria.

O evento, que reuniu cerca de 2.000 tra-
balhadores e seus familiares, contou com a 
presença de importantes líderes políticos e 
sindicais, como o deputado Edson Ferrarini, 
o presidente nacional da Nova Central, José 
Calixto Ramos, e Luiz Gonçalves, presidente 
da central estadual.

Em discurso, o presidente Jachson Sena 
Marques agradeceu a presença e o apoio de 
todos os envolvidos nesta conquista. “Termos 
obtido a oficialização desta data é uma forma 
de reconhecimento e valorização de todos os 
trabalhadores dessa categoria”, afirmou. 

mandato tem na diretoria o companheiro 
Geraldo na pasta de Assuntos de Coopera-
tivismo e Economia Solidária, Luiz Antonio 
Rodrigues na secretaria de Habitação e José 
Pereira da Cruz Neto na secretaria do Plano 
de Trabalhadores na Indústria. 

O diretor de Organização e Relações 
Sindicais da Nova Central São Paulo, 
Isaac Neco, juntamente com o asses-
sor jurídico, dr. Arnaldo e o assessor 
sindical, Bira, visitaram em 06 de maio 
o Sindicato dos Papeleiros de Bragança 
Paulista. 

Na sede da entidade foi criada a 
“Bolsa de Recolocação”, em parceria 
com as empresas da região, que dispo-
nibilizam as vagas e o sindicato recruta 
os trabalhadores interessados.

Além disso, posicionou os compa-
nheiros quanto ao problema da ter-
ceirização na Santher, que atinge em 
torno de 40% do efetivo da empresa, e 
a retomada da representação da base 
em Camanducaia, em Minas Gerais. 

Lideranças da 
Central Estadual no 
SINDICATO DOS 
PAPELEIROS 
de Bragança Paulista

O Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das 
Cruzes recebeu a visita de Luiz Gonçalves, que 
parabenizou o companheiro Carlos Aparecido 
Nogueira pelo trabalho realizado em defesa 
da categoria. 

Vale destacar que Carlinhos está na diretoria 
da central como suplente da Secretaria Estadual 
no Plano dos Trabalhadores em Vigilância.

Central Estadual conhece 
trabalho do Sindicato 
dos Policiais Civis de 
Mogi da Cruzes

Lideranças do Sindicato dos Policiais Fer-
roviários de São Paulo reuniram-se no dia 27 
de abril na sede da Federação dos Trabalha-
dores em Transporte Rodoviário do Estado 
(FTTRESP) para tratar da iminente criação do 
departamento da entidade em Brasília.

Sua presença em Brasília significa estar 
no centro das principais discussões onde 
a categoria tem envolvimento direto, caso 
específico dos Ministérios da Justiça e Pla-
nejamento, respectivamente.

Inclusive, no último dia 07 de maio a Co-
missão Nacional dos Representantes da Po-
lícia Ferroviária Federal participou de uma 
série de reuniões para tratar da elaboração 
da proposta de criação do Departamento de 
Polícia Ferroviária Federal e da transferência 

Sindicato dos POLICIAIS fERROVIáRIOS está 
na luta pela criação de departamento em Brasília

de segurança pública ferroviária para o 
Ministério da Justiça.

 Segundo o presidente Edson Lima de 
Menezes, não houve avanço nas tratativas, 

No dia 25 de março houve um ato público, na As-
sembleia Legislativa de São Paulo, promovido pelos 
sindicatos da categoria, muitos deles inclusive filiados a 
Nova Central SP. A mobilização consistiu em mais uma 
medida no sentido de retomar a luta pela aprovação 
do projeto de lei que reduz para 30 horas semanais a 
jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem 
sem redução de salário.

O projeto de Lei nº 2.295/2000 é o mais antigo do 
setor da saúde à espera de aprovação - são 13 anos 
tramitando no Congresso Nacional. 

O ato contou com o apoio das centrais sindicais, de 
deputados estaduais, que apoiam a causa, além dos 
sindicatos envolvidos nesta luta.

CENTRAL participa de ato público 
na ALESP para jornada de 30 horas 
dos profissionais da saúde

no entanto, “continuaremos firmes na luta 
para ver o cumprimento da lei e transfe-
rência dos companheiros para a esfera do 
Ministério da Justiça”. 

GRANDE VITÓRIA DO SINDICATO DOS 
MOTORISTAS DE SP: maioria esmagadora 
aprova 10% de reajuste em Assembleia Geral

Em Assembleia Geral Extraordinária convocada pela diretoria do 
Sindicato dos Condutores, dia 13 de maio, na Quadra dos Bancários, os 
mais de 5 mil trabalhadores aprovaram a contraproposta patronal por 
maioria esmagadora.

Desta forma, a Campanha Salarial 2013 foi fechada com importantes 
conquistas para a categoria, como 10% de reajuste salarial para todos os 
trabalhadores, R$ 800 de PLR com aumento de 45% para os cobradores e 
33% para os motoristas e oficiais da manutenção, ticket-refeição com valor 
facial de R$ 15,30, manutenção das cláusulas preexistentes, entre outras.

“Com trabalho, inteligência e unidade varremos os inimigos da categoria 
e mostramos a força deste Sindicato que junto com a categoria são imba-
tíveis nas lutas e mobilizações”, afirmou o presidente Jorginho.

A diretoria da Nova Central São Paulo parabeniza o Sindicato e seus 
trabalhadores pela vitória nas negociações e ratifica apoio para as lutas e 
mobilizações que estão por vir.

A Nova Central Sindical participou na última 
sexta-feira (17/05) participou de uma sessão sole-
ne promovida pela Federação dos Trabalhadores 
da Saúde do Estado de São Paulo em comemo-
ração ao Dia Estadual do Trabalhador da Saúde 
realizada na Assembleia Legislativa do Estado.

O diretor do Sintrasaúde de Santos e da 
central estadual, Marcelo Alexandre Câncio, foi 
justamente homenageado com o troféu “Profis-
sional da Saúde 2012” pelo seu esforço em defesa 
da categoria.

Companheiro Marcelo Câncio re-
cebe importante homenagem na 
Assembleia Legislativa de SP
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Expediente

EdiToRiAL

luiz gonçalves
Presidente da nCst-sP

Nos últimos anos o 1º Maio tornou-se uma 
data onde os mais de 01, 02, 03 milhões de com-
panheiros são homenageados e festejam regados 
a atrações musicais e prêmios. 

Apesar de considerar justa esta forma de 
expressão, é importante lembrarmos que a re-
ferência histórica ao dia do Trabalhador se deu 
pela luta, enfrentamento e morte de homens de 
coragem nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos.

o que almejavam, então, era apenas me-
lhores condições de trabalho e fim do poder 
exploratório dos patrões, que responderam pelas 
mãos da violência como é de praxe daqueles que 
tentam silenciar a maioria.

o 1º de Maio ou dia do Trabalhador, na 
verdade, é uma data emblemática, na qual todos 
nós devemos organizar nossas ideais e refletir 
fortemente a respeito de nossos direitos, deveres 
e conquistas pelas quais devemos reivindicar.

Se muitas delas foram obtidas - inclusive 
estão embutidas na CLT, que neste mesmo dia 
completou 70 anos – ainda não são o bastante, 
pois o avanço dos patrões não deve significar a 
estagnação dos trabalhadores, que dedicam anos 
e mais anos para enriquecê-los.

Este engajamento tem a obrigação de tornar 
mais viva e imponente a discussão entre capital 
e trabalho, estando o movimento sindical na 
linha de frente da luta, mobilização e defesa dos 
companheiros nas bases, cuja representação é 
legítima mesmo contra a vontade dos inimigos 
da classe operária.

o genocídio, o assassinato, o lesa-traba-
lhador, percebido tristemente pelo mundo em 
Bangladesh mostra, uma vez mais, que, nós, 
trabalhadores do Brasil precisamos estar fortes, 
engajados e preparados para contestar o arrocho 
salarial, déficit de benefícios, jornadas de trabalho 
excessivas, precarização das condições de traba-
lho, dentre outros problemas a ser combatidos.

A Nova Central São Paulo com sua diretoria 
atuante vai para a linha de frente da batalha 
manifestando sua solidariedade aos milhões de 
companheiros alistados em suas bases, e também 
aos demais, que são força motriz para o trilhar da 
locomotiva Brasil rumo ao crescimento constante.

Surgimos como uma nova frente de repre-
sentação no movimento sindical e com este com-
promisso afirmado lutaremos incansavelmente 
por Unicidade, desenvolvimento e Justiça Social.

O novo superintendente regional do 
trabalho de São Paulo, Carlos Frederico 
Zimmermann, esteve em visita no dia 06 de 
fevereiro na sede da Nova Central Estadual.

 Durante a reunião, o presidente Luiz Gon-
çalves fez questão de afirmar que as portas da 
Nova Central “estarão sempre abertas” para o 
debate de ideias e ações que sejam favoráveis 
à classe trabalhadora no Estado de São Paulo.

 Ele cobrou do superintendente uma 
posição a respeito da Instrução Norma-

Novo superintendente 
regional do trabalho 
visita CENTRAL 

tiva, que revoga a contribuição dos servi-
dores públicos. 

O superintendente nomeado pelo então 
ministro do Trabalho e Emprego, Brizola 
Neto, em 20/12/2012, considerou as soli-
citações justas e colocou-se à disposição 
para resolvê-las num contexto de discussão 
junto com o movimento sindical através de 
suas lideranças.

Lideranças das centrais sindicais (NCST, 
Força Sindical, CGTB, CUT e UGT) se reu-
niram na sede da União Geral dos Traba-
lhadores, em São Paulo, para discutir em 
conjunto as linhas estratégicas do encontro 
com a presidente Dilma Rousseff.

O presidente da Nova Central Nacional, 
José Calixto Ramos, afirmou aos presentes 
que a conversa deve consolidar a reivin-

Lideranças discutem linhas 
estratégicas para reunião com a 
presidenta DILMA ROuSSEff

Pouco mais de um ano, a turma dos ban-
queiros ou rentistas decidiu exercer pressão 
para cima da equipe do COPOM do Banco Cen-
tral em torno do aumento do índice da taxa em 
0,25%, que na prática seria terrível em benefício 
da classe trabalhadora, como, por exemplo, a 
desoneração da cesta básica.

 As lideranças das centrais (Nova Central 
SP, Força Sindical, UGT e CTB) organizadas em 
frente ao Banco Central, na Avenida Paulista, 
ofereceram uma grande sardinhada, que teve 
como complemento vários tomates fritos - 
os mesmos que serviram de “muleta” para 

CENTRAL SP participa 
de protesto contra a alta 
da taxa de juros

justificar o aumento da alta da taxa de juros.
 A Nova Central São Paulo em sua pauta 

de reivindicações, além desta batalha de 
luta, exigiu do Governo Federal ações efeti-
vas em áreas estratégicas como Educação, 
Saúde, Esporte, Transporte, que somente 
com taxas de juros mais racionais poderão 
ser alcançadas por meio da ampliação de 
investimentos, que hoje não são suficientes.

dicação de importantes pautas da classe 
trabalhadora, que foram ratificadas na 7ª 
Marcha para Brasília, em março passado.

Além deste ponto, os sindicalistas 
também cobrarão da mandatária ações 
efetivas pela redução da jornada de tra-
balho e fim da terceirização, que foram 
itens carros-chefe da manifestação na 
capital federal.

As centrais sindicais orga-
nizaram mais uma edição do 
Fórum Nacional das Mulheres 
Trabalhadoras das Centrais, na 
Praça do Patriarca, no centro da 
capital paulistana.

 Este evento que faz parte 
do calendário de ações sindicais 
pelas companheiras no Mês da 
Mulher teve como objetivo rei-
vindicar a igualdade de gêneros, 
fim da violência, valorização 
salarial, fim da discriminação, 
combate a assédios moral e 
sexual, dentre outras.

 A militância feminina da Nova Central 
SP participou ativamente da jornada, tendo 
na linha de frente as companheiras Sônia 
Maria Zerino (diretora da CNTI), Léa Silva 
(transporte), Josi Marques (transporte), Neu-

Centrais promovem fÓRuM 
NACIONAL de Trabalhadoras 
nas ruas de São Paulo

za (extrativas) e Mariazinha (cabeleireiros), 
respectivamente, que foram duras nas críticas 
ao governo federal, pois “mesmo tendo uma 
mulher na presidência não resolve os proble-
mas de gênero de forma efetiva”.

A Federação Estadual dos Policiais Civis da  
(FEIPOL), e representantes de entidades filiadas, 
estiveram reunidas com o secretário de Gestão 
Pública, Davi Zaia (23/04), e de Segurança Pú-
blica, Fernando Vieira Grella (03/05).

Ambos receberam um ofício protocolando 
as exigências dos trabalhadores como o anda-
mento das negociações coletivas de importantes 
itens, com reposição salarial para 2013, reconhe-
cimento salarial do nível universitário, jornadas 
excessivas de trabalho, Adicional de Local de 
Exercício e o RETP, recepção da lei federal 51/85 
que trata da aposentadoria especial e reconhe-
cimento da carreira jurídica para os delegados.

“Exigimos que o governador Geraldo Alck-
min faça simplesmente valer sua promessa”, 
criticou Aparecido Lima de Carvalho (Kiko).

fEIPOL apresenta suas propostas  
aos secretários do Governo Alckmin

A Arcos Dourados ,  em-
presa que administra a marca 
McDonald’s no Brasil e América 
Latina, fechou em 21 de março um 
acordo com a Justiça do Trabalho 
brasileira pelo qual se comprome-
te a “gastar” R$ 7,5 milhões por 
“danos morais coletivos”, modifi-
car o contrato trabalhista de todos 
os funcionários no país, pagar 
horas extras e alterar o sistema 
de registro de ponto.

O acerto foi conduzido pelo 
coordenador nacional de Combate 
a Fraudes Trabalhistas e procurador 
do Trabalho, José de Lima Ramos, 

Grande vitória do SINTHORESP e da 
CONTRATuH contra o McDonald’s

no Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região (TRT 6), no Recife.

A denúncia das irregularidades 
na rede McDonald’s foi iniciada 
pelo Sindicato dos Hoteleiros de 
São Paulo (Sinthoresp), com apoio 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e Hos-
pitalidade (CONTRATUH).

Durante toda a ação movida 
pelo MPT, a confederação atuou 
como assistente por meio do ad-
vogado Samuel da Silva Antunes, 
na Ação Civil Pública nº 0001040-
74.2012.5.06.0011, da 11ª Vara do 
Trabalho do Recife.

Falsas notícias plantadas nos meios de 
comunicação informam que está em curso a 
criação de um novo partido político no Brasil, 
sob a coordenação do senador Aécio Neves 
(PSdB-MG), contando com o apoio de algumas 
centrais sindicais, dentre elas a Nova Central 
Sindical de Trabalhadores. 

Tendo em vista as repercussões internas 
desses boatos, a NCST vem a público manifes-
tar surpresa e desconhecimento quanto a essas 
informações, dizendo que, se, de fato, está ha-
vendo esse entendimento para fundar um novo 
partido político, não tem e nem terá nenhuma 
participação nesse processo.

Não fomos convidados e nem participamos 
de nenhuma reunião para debater a fundação 
de partido político. 

Mesmo se fôssemos chamados, a nossa res-
posta seria absolutamente negativa, pois a Nova 
Central não tem nenhum vínculo partidário, por 
decisões soberanas aprovadas tanto no seu Con-
gresso de Fundação, realizado em 2005, como 
no ii Congresso.

 Por questões de princípios não nos envol-
vemos com partidos políticos, haja vista que 
nascemos e permanecemos independentes em 
relação a partidos, governos e patrões, mantendo 
compromisso único com a classe trabalhadora e 
os interesses maiores da Nação. 

 A divisão partidária, envolvendo entidades 
sindicais de trabalhadores, é ruim, por isso a classe 
trabalhadora deve permanecer unida e coesa na 
defesa dos seus direitos e das suas reivindicações.

 os nossos diretores e diretoras da Nova 
Central enquanto cidadãos e cidadãs têm o 
livre-arbítrio para fazer parte deste ou daquele 
partido político, mas a central permanece na sua 
posição de princípios, dado que, o nosso partido 
é a classe trabalhadora brasileira e as entidades 
sindicais filiadas à Nova Central. 

Essa é a razão de ser da nossa existência. 

José Calixto Ramos
Presidente da Nova Central Sindical de 

Trabalhadores Nacional

Não participamos 
da criação de qualquer 

partido político

A Nova Central São 
Paulo juntamente com as 
demais centrais sindicais 
(UGT, CTB, Força Sindical, 
CGTB e CUT) participaram 
em 06 de março da 7ª 
Marcha da Classe Traba-
lhadora e Movimentos 
Sociais em Brasília. 

O objetivo da mani-
festação foi ampliar as 
negociações com o governo federal, o 
cumprimento de históricas reivindicações da 
classe trabalhadora, seguindo com as ban-
deiras de lutas: o fim do fator previdenciário, 
a regulamentação da Convenção 151 da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), a 
instituição da jornada de trabalho de 40 horas, 
a ratificação da Convenção 158 da OIT - que 
inibe a demissão imotivada, o investimento de 

7ª MARCHA PARA BRASíLIA 
reúne mais de 50 mil trabalhadores

10% do PIB na educação, 
a valorização dos traba-
lhadores aposentados e 
pensionistas, entre outras 
reivindicações.

 O movimento chamado 
de “Marcha da Classe Traba-
lhadora por Desenvolvimen-
to, Cidadania e Valorização 
do Trabalho”, destacou-se 
por ser um manifesto em de-

fesa de uma agenda unitária das centrais sindicais 
que fortalecerá a luta dos trabalhadores. 

 Aproximadamente 50 mil pessoas marcha-
ram desde o Estádio Mané Garrincha, percorren-
do todo o Eixo Monumental Sul até chegar ao 
Congresso Nacional. Após cerca de três horas 
depois, os representantes das centrais sindicais 
entregaram uma pauta com 12 itens de reivindi-
cações para negociação com o governo.

No dia 26 de abril, a NCST-SP e entidades 
filiadas, juntamente com as demais centrais 
(CUT, Força Sindical, UGT, CGT e CGTB), além 
do Departamento Intersindical de Estudos e 
Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Tra-
balho (Diesat) e Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE), participou de importante mani-
festação pelo Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

Lideranças sindicais, militantes e trabalha-
dores marcharam firmes da Praça Ramos de 
Azevedo até o Ministério Público do Trabalho, 
onde gritaram forte pelo fim dos acidentes 
graves e fatais no trabalho e respeito ao bem-
-estar dos trabalhadores brasileiros.

Levantamento do Ministério do Traba-
lho e Emprego, em 2012, registrou 711.164 

Nossas lideranças exigem respeito aos 
trabalhadores no Dia Mundial em Memória das 
VíTIMAS DE ACIDENTES NO TRABALHO

acidentes, com 2.884 mil mortes e 14.811 
incapacidades permanentes.

Esta data foi consagrada pela Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), em 
2003, como referência aos 78 trabalhadores 
mortos numa mina de carvão, no Estado 
da Vírginia, Estados Unidos, em 1968. No 
Brasil, a celebração existe por meio da lei 
nº 11.121/2005.

O Conselho Paulista de Competitividade, 
idealizado pelo governo estadual, já promo-
veu reuniões no Palácio dos Bandeirantes e 
sede Força Sindical Estadual.

As centrais sindicais foram convidadas a 
integrar o conselho, tendo, inclusive, voz ativa 
na proposição de ações que sejam efetivas 
para alavancar a cadeia produtiva.

O presidente da Nova Central São Paulo, Luiz 
Gonçalves, afirmou durante as reuniões que a 
retomada passa por três eixos fundamentais, 
como a desburocratização, o reequilíbrio de 
distribuição das verbas para o Estado (sendo 
que o mesmo é quem mais colabora na fatia 
entre os demais Estados), revisão do acirra-

NCST-SP está 
no Conselho Paulista 
de Competitividade 

mento fiscal, além do investimento maciço em 
qualificação profissional com ampliação de 
demanda preparada ao mercado de trabalho.

Para o presidente da Nova Central São 
Paulo, Luiz Gonçalves, os companheiros 
devem colaborar com propostas efetivas 
no sentido de tornar a cadeia produtiva no 
Estado mais competitiva e desburocratizada.

“Nossa experiência deve ajudar não apenas 
no fortalecimento da classe trabalhadora, em 
torno de seus benefícios e seus empregos, 
como, também, criar alternativas positivas na 
manutenção das empresas no Estado”, disse.

Em 28 de fevereiro, no Espaço Hakka, 
em São Paulo, a Federação dos Trabalha-
dores em Transporte Rodoviário viveu mais 
um grande momento em sua trajetória 
com a posse do presidente Valdir Pestana 
e sua diretoria.

Este grande companheiro de luta 
substitui José Dias Trigo na presidência 
da entidade com a responsabilidade de 
representar com vigor a categoria em suas 
reivindicações, valorizando, todavia, sua 
relevância no movimento sindical brasileiro.

 “Sinto-me honrado pela oportunidade de 
liderar esta federação que há anos é referên-
cia no trabalho em defesa dos companheiros 
do transporte no Estado de São Paulo”, afir-
mou Pestana na solenidade.

Nova diretoria da Federação 
dos Rodoviários de SP toma 
posse e tem apoio da NOVA 
CENTRAL ESTADuAL 

A diretoria do Sindicato dos Óticos de 
São Paulo foi empossada, em 12 de abril, 
para o mandato de três anos a frente da 
categoria.

 O presidente reeleito para mais uma 
jornada de lutas, companheiro José Fran-
cisco Filho (Chiquinho), disse aos presentes 
que o Sindicato se manterá em defesa dos 
trabalhadores em todas as esferas sindicais.

 Também destacou que não descansará 
enquanto não resolver alguns problemas 
que afligem os trabalhadores, como, por 
exemplo, o baixo piso salarial e o alto índice 
de rotatividade.

 A posse da diretoria do Sindicato foi jus-
tamente prestigiada por grandes lideranças 
sindicais, como o presidente da Nova Central 
São Paulo, Luiz Gonçalves, da Nacional e da 
CNTI, José Calixto Ramos, do vice da central 
estadual e presidente da Federação dos Pa-
peleiros, Ozano Pereira da Silva, dentre outras.

Diretoria do Sindicato dos 
Óticos toma posse para mais 
uma jornada de trabalho em 
favor da categoria
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Para o deputado federal e par-
ceiro da categoria, Protógenes 
Queirós, a luta dos policiais é legí-
tima, tendo, desta forma, o governo 
estadual a obrigação em aprofundar 
o diálogo e atender gradativamente 
suas exigências. “Nossos policiais 
são fundamentais para a segurança 
do Estado e merecem respeito”.


