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Humanizacao

Por Nailton Francisco de Souza
A Nova Central, em parceria com o Sindicato dos Condutores e o

Instituto O Resgate, foram às ruas de São Paulo com o objetivo de
conscientizar motoristas e pedestres por meio da Campanha Dirigindo
de Bem com a Vida. Esta importante ação foi realizada na esteira dos
movimentos sociais que marcaram a Semana Nacional de Trânsito, além
da contribuição para a campanha municipal Dê Preferência à Vida.

O presidente Luiz Gonçalves, juntamente com militantes e dire-
tores do Sindicato dos Condutores, estiveram no Largo da Concór-
dia, região central da cidade, estendendo faixas nos semáforos,

distribuindo folhetos explicativos, passando mensagens em carros
de som e orientando as pessoas que transitavam no entorno sobre
a importância de conviver pacificamente no trânsito.

“Nosso trabalho aqui consiste em passar um recado sério aos cida-
dãos sobre a necessidade de se viver bem e com responsabilidade no
trânsito da quinta maior metrópole do mundo”, destacou Gonçalves.

Além do Largo da Concórdia, a campanha atuou nas Avenidas
Jaguaré (zona oeste), George Cobisier (zona sul), Cruzeiro do Sul
(zona norte), Marquês de São Vicente, além do Largo do Socorro
em Santo Amaro, mobilizando, ao todo, mais de 100 companheiros
engajados em defesa da vida.

Por Ana Paula Sarilio
A diretoria da União Naci-

onal dos Servidores Públicos
Civis do Brasil (UNSP) foi reno-
vada após a eleição realiza-
da no mês de setembro.

A chapa Aliança Partici-
pativa (única) recebeu 207
votos, elegendo, assim, Anto-
nio Aquilino Conejo como o novo presidente da entidade.

Por CNTTT
Após as inúmeras mobilizações

em todo território nacional, parti-
cipação ativa em audiências na
Câmara dos Deputados, Sena-
do Federal, Ministérios e Presidên-
cia da República, os policiais fer-
roviários federais, enfim, tiveram
seus direitos restabelecidos.

A lei institui o Regime Diferen-
ciado de Contratações Públi-
cas (RDC) e reintegra os trabalhadores ao Departamento de Polícia
Ferroviária Federal do Ministério da Justiça.

Para o presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais do
Estado de São Paulo, Edson Lima Menezes, a lei é uma vitória para a
categoria, que em 1993 perderam injustamente seus direitos.Por Ana Paula Sarilio

No início do ano,
o Ministério Público
multou a rede Mc
Donald’s em R$ 13,2
milhões referente às
condições desuma-
nas as quais eram
submetidos seus fun-
cionários, composta em sua maioria por adolescentes. Porém, isso
só ocorreu após 15 anos de investigações, baseadas em denúnci-
as feitas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares de São Paulo (SINTHORESP). “As irregularida-
des e o descaso que a rede tem pelos seus funcionários é inadmis-
sível. Eles não podem fazer o que querem,” declarou o presidente
da NCST-SP, Luiz Gonçalves.

Em outubro, a SINTHORESP, junto com a Nova Central e a Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CON-
TRATUH), realizou no Congresso Nacional, em Brasília, uma manifestação
contra a exploração de trabalhadores e para denunciar novos abusos.

Por Ana Paula Sarilio
No mês de setembro,

José Calixto Ramos, presi-
dente da Nova Central
Nacional, recebeu em ato
solene na sede da entida-
de, em Brasília, a filiação dos
sindicatos de servidores públicos das cidades de Paraguaçu Paulista,
Cubatão, Barueri e Bariri, todas com base no Estado de São Paulo.

“Essas novas filiações fortalecem ainda mais a representativida-
de da nossa central em relação aos trabalhadores e trabalhadoras
do setor, e demonstram que confiam realmente no trabalho que
desenvolvemos. Isso é muito gratificante”, afirmou Luiz Gonçalves.

Campanha Dirigindo
de Bem com a Vida
nas ruas de São Paulo

UNSP tem nova diretoria Policiais ferroviários federais
tem direitos restabelecidos

SINTHORESP denuncia
novamente a rede Mc Donald’s

Servidores Públicos demonstram
que confiam no trabalho da NCST

Por Ana Paula Sarilio
Em 2011, a Nova Central

Sindical de Trabalhadores no
Estado de São Paulo (NCST-
SP) completará seis anos de
existência. Para comemorar
este marco, realizará no dia
06 de dezembro, no Braston
Hotel,  região central da cida-
de de São Paulo, o Debate:
Megatendências do Capita-
lismo e da Civilização”.

Participarão do debate
dirigentes sindicais e especia-
listas na área, todos com o ob-
jetivo de analisar a atual situ-
ação do Brasil perante a crise
financeira internacional, as
perspectivas da sua evolu-
ção, as possíveis consequências para a economia do país e para a classe
trabalhadora, e a atuação do movimento sindical nesse contexto.

“Nesta luta, a unidade é essencial para que a força do movimento
sindical seja suficiente para firmar posições e não deixar que as bandeiras
da classe trabalhadora caiam no esquecimento. Não é uma tarefa fácil,
mas é aquela que escolhemos. Para seguirmos conquistando vitórias a
participação ativa de cada companheiro e companheira é de extrema
importância”, afirmou o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves.

Por esta causa significativa, razão pela qual ele convida VOCÊ a partici-
par do Debate: Megatendências do Capitalismo e da Civilização. Basta
fazer sua inscrição com antecedência. Para mais informações, por favor,
entrar em contato com Ana Paula através do telefone (11) 3271-6393.

Um debate
necessário!!!

Por Ana Paula Sarilio
O presidente da NCST-SP, Luiz

Gonçalves, participou do lança-
mento do Curso de Qualificação
Profissional para Motofrete, realiza-
do no Palácio dos Bandeirantes pelo
governador Geraldo Alckmin. O
evento também contou com a pre-
sença do secretário de Emprego e
Relações do Trabalho de São Pau-
lo, Davi Zaia, e de vários represen-
tantes da categoria.

O curso é gratuito e será ministra-
do em 19 pólos do Estado de São Paulo através do SEST/SENAT. Para parti-
cipar, basta que os interessados façam as inscrições em uma das unidades.
Ao todo são 30 horas de curso, divididas da seguinte forma: I Modelo: 20
horas - Ética, Cidadania e Comportamento; II Módulo: 5 horas - Transporte
de pessoas e Cargas; e III Módulo: 5 horas - Aulas Práticas. A Honda fez uma
parceria com o Governo e cedeu as motos que inicialmente ajudarão a
qualificar cerca de 10 mil profissionais.

“A categoria realmente precisava de uma atenção maior. Temos al-
gumas entidades do setor filiadas à NCST-SP e sabemos a dificuldade que
esses trabalhadores e trabalhadoras enfrentam no dia-a-dia. O número
de motoboys e motofretistas têm crescido consideravelmente e, proporci-
onalmente, a necessidade de qualificação é fundamental para que te-
nham mais segurança no exercício de suas funções”, disse Luiz Gonçalves.

Por Nailton Francisco de Souza
O presidente da Nova Central

Sindical de Trabalhadores (NCST-
SP), Luiz Gonçalves, junto com o di-
retor de Comunicação Social, Nail-
ton Francisco de Souza e o secreta-
rio do Setor de Motofretista, Robson
Couto, visitaram a principal sede do
Serviço Social do Transporte (SEST)
e o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte (SENAT), para fir-
mar parceria em prol dos trabalhadores do transporte da capital e
Grande São Paulo.

A coordenadora do SEST/SENAT-SP, Francisca Biagioni, recebeu os com-
panheiros e declarou a importância da Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT), responsável por administrar a instituição. Francisquinha ain-
da elogiou a iniciativa da NCST-SP em se envolver num compromisso
social inadiável, como a da redução de acidentes, por meio do Progra-
ma Nacional de Humanização do Trânsito e Transportes no Brasil.

Por Ana Paula Sarilio
Para o próximo ano, o Governo Federal anunciou aumento de 13,61%

no valor do salário mínimo, passando de R$ 545 para R$ 619,21. O cálculo
é baseado na soma da estimativa de inflação acumulada de 2011, de
6,1%, e o crescimento real da economia de 2010 (PIB), de 7,5%.

A valorização do salário mínimo sempre esteve na pauta de reivindi-
cações das centrais e o governo, até o momento, tem cumprido o acordo
feito com o movimento sindical, que engloba esta questão. Porém, este
valor ainda está bem longe de ser o ideal. Conforme os últimos dados
divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Soci-
oeconômicos (DIEESE), o salário mínimo necessário para suprir todas as
necessidades básicas deveria ser R$ 2.278,77.

Governo de São Paulo lança curso
de qualificação para motoboys

SEST/SENAT-SP: um espaço a ser ocupado

Proposta de orçamento do Governo prevê
salário mínimo de R$ 619,21 em 2012

Luiz Gonçalves lidera grande
campanha em defesa da vida

SINTHORESP promove manifestação
contra a exploração no trabalho

Luta e mobilização foram
grandes armas para a vitória

Presidente José Calixto Ramos recebe
novos companheiros filiados

UNSP tem nova diretoria renovada

Luiz Gonçalves e Francisca
Biagioni durante evento na ALESP

Nova Central e SEST-SENAT juntos na
luta pela formação dos trabalhadores
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Artigo

Neste ano tivemos grandes e significa-
tivas atividades voltadas para a defesa
dos trabalhadores e trabalhadoras. As rei-
vindicações que constam da Agenda
Unitária da Classe Trabalhadora estive-

rem em pauta o ano todo, como valorização do salário mínimo,
redução da jornada de trabalho para 40 horas, regulamentação
das terceirizações, regulamentação da Convenção 151 da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), entre outras.

Também acompanhamos de perto as discussões feitas em torno da
Igualdade de Gênero no Trabalho, da Segurança e Saúde no traba-
lho, da Recomendação 200 da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT), que prevê o direito ao trabalho, à proteção contra estigma e
discriminação, ao acesso a serviços de prevenção e cuidado, à confi-
denciabilidade, seguridade social e seguro ocupacional aos portado-
res de HIV/AIDS e pela humanização das perícias médicas.

No Conselho de Relações do Trabalho (CRT), criado pela Portaria
nº 2.092/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e do qual a
NCST faz parte, tivemos alguns avanços consensuais no sentido de
estabelecer critérios para a fundação de entidades sindicais, bem
como para os seus representantes, além de outros para a filiação e
desfiliação dessas entidades junto às centrais.

Estamos participando ativamente da organização da I Conferên-
cia Nacional de Trabalho e Emprego Decente, que abordará temas
de extrema relevância como a erradicação do trabalho escravo e
infantil, e da III Conferência Nacional de Políticas Públicas para as
Mulheres, que discutirá projetos que visem o bem-estar das minorias e
projetos para o Meio Ambiente, Saúde e Educação.

Além disso, neste ano, a NCST-SP assumiu um grande compromisso
com a Humanização do Trânsito e Transportes no Brasil criando um pro-
grama de 10 anos onde desenvolverá diversas ações que vão de en-
contro à Resolução nº 02/2009 da Organização Mundial de Saúde (OMS),
que juntamente com a Organização das Nações Unidas (ONU), querem
atingir a meta de reduzir, até 2020, em 50% o número de acidentes.

Podemos dizer que o saldo das ações realizadas durante o ano
foi positivo, e com certeza o próximo que virá será de trabalho
intenso. Temos muito ainda por fazer. Mas tenho também a certeza
de que posso, como sempre, contar com todos os companheiros e
companheiras dessa Central, pessoas comprometidas com o movi-
mento sindical e com a luta da classe trabalhadora.

Desejo a todos um ótimo fim de ano, e um 2012 de grandes con-
quistas!

Luiz Gonçalves
Presidente da NCST-SP

Por Ana Paula Sarilio
O Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE) criou em agos-
to de 2009, a Portaria 1.510, re-
ferente à utilização do Siste-
ma de Registro Eletrônico de
Ponto (SREP).

O sistema consiste em um
conjunto de equipamentos e
programas informatizados desti-
nados à anotação por meio ele-
trônico da entrada e saída dos
trabalhadores das empresas.

Sua finalidade é garantir ao
trabalhador o correto tratamento de sua jornada de trabalho e
aumento da eficiência do Estado na fiscalização.

Porém, desde a sua criação o setor patronal vem fazendo de
tudo para adiar a data de início da obrigatoriedade do ponto
eletrônico. De lá para cá, a data foi alterada três vezes. Mas, ago-
ra, com a publicação da Portaria nº 1.979, de 30 de setembro de
2011, que prevê de forma improrrogável, a nova data passa a ser
em 01 de janeiro de 2012.

Por Ana Paula Sarilio
Após a omissão de 23

anos do Congresso em regu-
lamentar o tema e com a
possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal (STF) fixar re-
gras para o aviso prévio pro-
porcional, a Câmara dos De-
putados resolveu se mexer.
No mês de setembro colo-
cou em votação e aprovou o Projeto de Lei 3.941/89 do Senado, que
aumenta o tempo de aviso prévio ao empregador em caso de demissão.

A matéria foi enviada para a presidente Dilma Rousseff, que
sancionou a lei sem nenhuma alteração no texto. A redação esta-
belece aviso prévio de 30 dias para os trabalhadores que tiverem
até um ano de trabalho na mesma empresa. A esse período deve-
rão ser acrescentados três dias para cada ano de serviço presta-
do na mesma empresa, limitados a 60 (equivalente a 20 anos de
trabalho), e chegando a um total de 90 dias.

“A aprovação dessa lei é, apesar de tímida, uma conquista e
um avanço em favor da classe trabalhadora e confiamos que refle-
tirá de forma positiva no sentido de evitar as demissões e com isso a
rotatividade no mercado de trabalho”, afirmou o presidente da
NCST-SP, Luiz Gonçalves.

Nossa luta
continua

Data de início da obrigatoriedade do
Ponto Eletrônico muda novamente

Dilma sanciona lei para
aviso prévio proporcional

Por  Raina Costa / NCST
A  Nova Central (NCST) esteve pre-

sente no XIX Congresso Mundial sobre Se-
gurança e Saúde no Trabalho organiza-
do pelo Ministério do Trabalho e Seguri-
dade Social da Turquia (MTSS), Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) e
a Organização Internacional de Seguri-
dade Social  (AISS), realizado de 11 a 15
de setembro, em Istambul.

O objetivo foi debater a construção  de
uma cultura global  em que garanta aos
trabalhadores um futuro seguro e saudável.

O secretário Nacional do Plano de Tra-
balhadores na Saúde, Paulo Pimentel, o
diretor de Seguridade Social, Aposentados,
Pensionistas e Idosos, dr. Celso Pimenta,
além do diretor de Assuntos Trabalhistas,
Segurança e Saúde no Trabalho, Luis Festi-
no, representaram a Nova Central.

Por  Ana Paula Sarilio
Em agosto deste ano, a Comissão de

Assuntos Sociais (CAS) aprovou o projeto
de lei da senadora Ana Amélia (PP-RS) que
altera o Regime Geral da Previdência So-
cial a fim de vetar nas perícias médicas, a
fixação de prazo para a recuperação do
trabalhador, sem a necessidade da reali-
zação de uma nova perícia.

A medida, conhecida como Alta Pro-
gramada, permite ao Instituto Nacional de
Securidade Social (INSS) estabelecer, di-
ante da avaliaçãa médico-hospitalar, o
prazo que entender suficiente para a re-
cuperação do segurado, dispensando in-
clusive a realização de nova perícia.

“Os peritos deveriam prestar um atendi-
mento mais humano e de mais qualidade,
mas isso não acontece. Na maioria das ve-
zes, eles tratam os casos com desprezo e não
consideram o que está sendo relatado pelo
segurado ou laudos de outros médicos. É um
absurdo!  Por isso, estamos empenhados na
luta pela humanização das perícias médi-
cas”, concluiu o secretário Estadual do Pla-
no de Trabalhadores na Saúde da NCST-SP,
Marcelo Alexandre Cancio Santos.

Por Ana Paula Sarilio
No dia 07 de outubro, foi

realizada pelo Sintrasaúde e
Sindest, em parceira com a
Nova Central São Paulo e
outras entidades sindicais da
Baixada Santista, a Campa-
nha sobre HIV e AIDS no
Mundo do Trabalho.

O foco principal foi di-
vulgar, entre os profissionais
de saúde e com a colabo-
ração do movimento sindical, a necessidade de acabar com o preconceito e a
segregação dos trabalhadores portadores do HIV, que deve ser seguida por todos os
envolvidos, sejam empregados, empregadores, sindicatos e agentes de governo.

A comitiva formada pelo presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves, pelo presidente do
Sintrasaúde, Paulo Pimentel, pelo secretário Estadual do Plano dos Trabalhadores na
Saúde da NCST-SP, Marcelo Alexandre Cancio dos Santos, pelo 1o secretário do Sintra-
saúde e presidente do Sindest, Fábio Pimentel, além de Gil Casimiro, do Ministério da
Saúde, visitaram vários hospitais e observaram de perto os resultados da Campanha.

NCST-SP participa de
Campanha na Baixada Santista

Projeto de Lei prevê o
fim da Alta Programada

XIX Congresso Mundial
sobre Segurança e Saúde
no Trabalho na Turquia

Por Ana Paula Sarilio
Diretores da Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São

Paulo (NCST-SP) estiveram, no dia 07 de outubro, na manifestação realiza-
da no Largo da Concórdia, no Brás, em apoio à Jornada Mundial Pelo
Trabalho Decente, que ocorreu simultaneamente em 90 países.

O Trabalho Decente é uma das bandeiras de luta do movimento sindi-
cal e segundo a definição da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna.

“Não podemos aceitar a precarização do trabalho, a terceirização, o
trabalho escravo, a informalidade, entre tantas outras condições as quais
muitos trabalhadores e trabalhadoras vivem, e que em nada lembra um
trabalho decente e digno”, afirmou Luiz Gonçalves.

Por Nova Central São Paulo
No último dia 30 de se-

tembro, as centrais sindicais
promoveram na sede da
UGT, em São Paulo, o semi-
nário Estadual das Mulheres
Trabalhadoras. Na oportuni-
dade, o tema em destaque
foi “Mulheres Unidas pela
Promoção da Igualdade”, a
partir do qual as lideranças
sindicais - em sua maioria for-
mada por companheiras -
discutiram importantes bandeiras de luta em seu favor, como Assédios Moral e Sexual,
violência no ambiente de trabalho, dentre outros.

O encontro também serviu para uma consistente avaliação dos Projetos de Lei
sobre Igualdade que tramitam na Câmara dos Deputados, além do PLS nº 136, de
autoria do senador Inácio Arruda (PC do B-CE), que em sua redação “estabelece
medidas de proteção à mulher e garantia de iguais oportunidades de acesso, perma-
nência e remuneração nas relações de trabalho no âmbito rural e urbano”.

A Nova Central também contou com a presença expressiva de companheiras de
vários segmentos, que fizeram questão de ratificar apoio a este compromisso pela
igualdade de gêneros. Destaque para a secretária-geral estadual, Maria dos Anjos
Mesquita Hellmeister (Mariazinha), assim como da diretora para Assuntos da Mulher e
da Juventude Nacional, Sônia Maria Zerino da Silva, que tiveram participação mar-
cante em todos os debates.

Seminário estadual discute a promoção de
igualdade de condições para as mulheres

Trabalho Decente: um direito que deve
ser garantido a todos os brasileiros

Por Nailton Francisco de Souza
A Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo (NCST-SP)

esteve presente nos três encontros regionais  - em Tupã (16/09), em Americana (29/
09) e, por fim, na Praia Grande (20/10) - preparatórios para a 1ª Conferência Estadu-
al de Emprego e Trabalho (CEET-SP).

Nas mesas de debates promovidas, nossas lideranças contribuíram em favor deste
importante engajamento social com uma série de propostas e soluções para o fim dos
trabalhos análogo à escravidão e infantil, geração de mais empregos e fortalecimen-
to do diálogo tripartite (empresários-trabalhadores-poder público).

De acordo com o membro efetivo da comissão e diretor de Comunicação da Nova
Central, Nailton Francisco de Souza, as conversas devem gerar uma agenda unificada.

“Estamos organizados, comprometidos e queremos a consolidação do trabalho
decente em São Paulo. Mas para isso é fundamental alinhar uma agenda unificada
em prol de formação de política de governo”, disse.

Organizada pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT), com a
presença das centrais sindicais, federais patronais e outras secretarias estaduais, a con-
ferência atende a uma convocatória do governador Geraldo Alckmin para o encontro
estadual que acontece de 24 a 25 de novembro no Memorial da América Latina.

As resoluções obtidas tanto nos encontros regionais e no estadual, respectivamen-
te, serão compiladas, estudadas e encaminhadas para discussão na reunião nacio-
nal, que está prevista para ser realizada em Brasília, em 2012.

Nova Central na luta pelo
Trabalho Decente em São Paulo

Nova Central quer acabar com preconceito junto aos
trabalhadores portadores de HIV

Nossas lideranças tiveram participação
destacada em congresso

Nossa luta é pela igualdade de gêneros para as mulheres

Encontros regionais geraram uma série de propostas e
soluções pelo Trabalho Decente no Estado de São Paulo

Manifestação consolida posição da NCST-SP em apoio à
Jornada Mundial pelo Trabalho Decente
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O Seguro Desemprego é
um benefício que assegura as-
sistência financeira temporá-
ria aos trabalhadores desem-
pregados, desde que tenham
sido dispensados sem justa
causa, suspensos por conta de
participação de curso ou pro-
grama de qualificação ofere-
cido pelo empregador, liber-
tos de condições de trabalho
semelhantes à escravidão ou
durante o período em que a
pesca é proibida, caso sejam pescadores profissionais.

O trabalhador ou trabalhadora dispensada sem justa
causa tem que estar desempregado, quando do requeri-
mento do benefício; ter recebido salários consecutivos, no
período de 6 meses anteriores à data de demissão; em-
pregado de pessoa jurídica, por pelo menos 6 meses nos
últimos 36 meses; não possua renda própria para o seu
sustento e de sua família; e não esteja recebendo benefí-
cio de prestação continuada da Previdência Social, exce-
to pensão por morte ou auxílio-acidente. De acordo com
a lei, o requerimento do seguro desemprego pode ser
feito entre 7 a 120 dias após a data da demissão.

Assim, cortar o Seguro Desemprego, caso o trabalha-
dor não aceite a primeira vaga de emprego que apare-
cer, mesmo que o salário e as condições de trabalho
sejam ruins, como prevê o Programa Mais Emprego cria-
do pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é inacei-
tável. Trata-se de um direito conquistado com muita luta
e que deve ser aperfeiçoado e não suprimido.

A nossa posição é de que, a escolha de trabalho de-
cente, com remuneração digna, é um direito de qualquer
trabalhador.  Por isto, não concordamos com a proposta
que pretende punir quem recusou um emprego que não
atendia às suas expectativas.

Procurar um emprego melhor é um direito inalienável
de qualquer pessoa e não pode servir de desculpa para
cortar o seguro desemprego que, em nossa opinião, deve
ser aperfeiçoado com um tempo maior de cobertura, em
favor da justiça social.

Concordamos que se combata toda e qualquer frau-
de, mas isto não pode servir de desculpa para retirar direi-
tos dos trabalhadores.

Moacyr Roberto Tesch
Presidente da CONTRATUH

Secretário Geral da NCST

Em defesa do Seguro Desemprego


