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A Nova Central São Paulo mobilizou 
suas lideranças para mais uma importante 
Assembleia Geral Extraordinária realizada 
no dia 30 de outubro no auditório do Sin-
dicato dos Condutores de São Paulo.

Os companheiros presentes, na opor-
tunidade, aprovaram por unanimidade a 
previsão orçamentária do Exercício 2013, 
o que demonstra a confiança no trabalho 
sério e competente do presidente Luiz 
Gonçalves e sua diretoria.

Além disso, fizeram um amplo balanço 
político-sindical da central no transcorrer 
de 2012, onde a mesma se notabilizou pela 

presença em várias ações estratégicas como 
1º de Maio Unificado, Grito de Alerta, Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, 
Conferência Nacional do Emprego e Trabalho 
Decente, Encontro Setorial da Construção Civil, 
Assembleia sobre Sustentabilidade (RIO+20) 
além de lutas e mobilizações nas bases.

Outros pontos da pauta aprovados pe-
los filiados em reunião foi a proposta de 
alteração estatutária da entidade e a reali-
zação do 3º Congresso em março de 2013.

“Durante o ano trabalhamos fortes no sen-
tido de atender as reivindicações de nossos 
companheiros filiados em suas bases de atua-

Assembleia Geral consolida o 
poder de unicidAde da central 
Estadual junto aos seus filiados

ção. Espero, contudo, manter este ritmo em 2013 
tendo suporte para fortalecer nossa luta e mo-
bilização”, afirmou o presidente Luiz Gonçalves.

Vale destacar que as lideranças das entida-
des filiadas receberam em breve solenidade 
placas de filiação, que consolidam sobrema-
neira a força de representatividade da central 
em todo o Estado de São Paulo.

“Com esta ação fincamos nossa bandeira 
de luta pelos interesses dos companheiros 
nas bases das categorias produtivas que re-
presentamos. Os princípios da Nova Central 
são grandes e devem propagar junto aos 
trabalhadores”, ressaltou.
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Nova Central Nacional recebe milésima 
filiação em cerimônia

Trabalhadores em Transporte querem 
aplicação da Lei 12.619/2012

Encontro Estadual Setorial da Construção 
Civil discute valorização dos trabalhadores 

Feipol/SE realiza protesto na Praça da Sé 
contra as mortes de policiais

Companheiro Vavá do Transporte é eleito vereador por São Paulo com quase 30 mil votos
Nova Central no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito 

Presidente Luiz gonçalves fala aos companheiros durante assembleia geral

aprovação dos pontos lidosPlacas de filiação exibidas pelos companheiros

Os trabalhadores em transporte urbano 
da capital viveram no dia 07 de outubro 
um momento histórico em suas lutas e 
mobilizações. 

O diretor licenciado da Secretaria de Es-
porte e Lazer do Sindicato dos Condutores 
de São Paulo, filiado à Nova Central Estadual, 
Vavá do Transporte, sagrou-se vereador mu-
nicipal com exatos 29.242 votos. 

Esta vitória emblemática, segundo o pre-
sidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves, “valoriza 
a luta da categoria no parlamento municipal” 
uma vez que os apoios em governos anterio-
res ”não trouxeram os resultados esperados”. 

“Após mandatos e tentativas frustradas, 
enfim, elegemos com a vontade dos tra-
balhadores um legítimo representante do 
transporte no legislativo, que veio da base 
e saberá batalhar com coragem e sabedoria 

Vavá do Transporte é eleito vereador 
por São Paulo com quase 30 mil votos

por nossos interesses”, disse, Gonçalves, 
que inclusive é oriundo do setor. 

A Nova Central Sindical de Trabalha-
dores no Estado de São Paulo aproveita 
este espaço para publicamente dedicar 
sinceros parabéns ao companheiro Vavá do 
Transporte, que a partir de 1º de janeiro de 
2013 terá a responsabilidade de lutar por 
melhorias no transporte urbano e demais 
áreas sociais da cidade de São Paulo.

A Nova Central SP deu mais um importante passo na sua luta 
em Defesa da Vida no trânsito e transporte no país com a parti-
cipação no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, em 
18 de novembro, no Parque da Juventude, zona norte da capital. 

“Estamos vivendo um momento crítico com tantos acidentes 
que levam vidas produtivas de nosso convívio. A mudança será 
possível quando investirmos em educação, respeito às leis de 
trânsito, qualidade de vida e mobilidade urbana”, ressaltou Luiz 
Gonçalves em entrevista à Rede Globo. 

Segundo os organizadores mais de 500 pessoas prestigiaram 
as atividades realizadas pelo Dia Mundial em Memória das Víti-
mas de Trânsito plantando, segundo Gonçalves, “a semente que 
dará frutos para outras batalhas em defesa da vida”.

a nova Central São Paulo parabe-
niza aos companheiros pelo Dia dos 
Servidores Públicos, comemorado 
no último dia 28 de outubro.
Também apoiamos o congresso da 
Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil (CSPB), que ratificou a reelei-
ção do companheiro João Domingos.
Viva os Servidores Públicos.
Viva a CSPB!!!

NCST-SP no dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Trânsito

O presidente Luiz Gonçalves recebeu no 
dia 05 de setembro, na sede da Nova Cen-
tral São Paulo, a visita dos companheiros do 
Sindguardas de Piracicaba. 

Além de conhecer as instalações da cen-
tral - bastante elogiadas por sinal - o grupo 
liderado pelo presidente Willian de Lima 
aproveitou para estreitar o relacionamento 
e apresentar as linhas gerais do trabalho 
realizado pela entidade. 

“Estamos representando os guardas civis 
de nossa base territorial com muito empenho 
e dedicação, pois sabemos da importância de 

suas reivindicações serem atendidas. Conta-
mos, desde já, com o apoio da Nova Central 
e do companheiro Luizinho nesta grande 
batalha que teremos pela frente”, disse Willian. 

Dentro do processo de organização das 
entidades filiadas e ampliação de sua repre-
sentação, a Nova Central vem promovendo 
encontros com lideranças de diferentes sin-
dicatos. “Este canal de diálogo é de grande 
valor quando podemos traçar linhas de ações 
estratégicas junto aos companheiros, forta-
lecendo, desta forma, seu trabalho de base 
e mobilização”, afirmou Gonçalves.

Sindguardas de Piracicaba visita a sede da NCST-SP

O presidente Luiz gonçalves também felicita a vitória de FernanDO 
HaDDaD à Prefeitura de São Paulo, e aos demais líderes sindicais de 
entidades filiadas à Nova Central eleitos vereadores em suas cidades, numa 
prova de que o movimento sindical quer mais desenvolvimento, qualidade 

de vida e justiça social em todo o estado de São Paulo. 

ViVa OS TraBaLHaDOreS, ViVa a nOVa CenTraL eSTaDuaL!!!

Categoria exerce seu poder de mobilização e vai às 
urnas eleger Vavá do Transporte de forma histórica

Central abre suas portas para companheiros se 
unirem às lutas e mobilizações

a nova Central São Paulo deseja aos seus companheiros de lutas e 
mobilizações Feliz natal e um ano novo repleto de conquistas.

São os votos do presidente Luiz gonçalves, diretoria e funcionários

Diretoria da central durante 
manifestação social

As entidades policiais civis, encabeçadas 
pela Nova Central São Paulo, organizaram no 
dia 16/10 um protesto defronte a Praça da 
Sé, que serviu para lembrar com respeito dos 
soldados que morreram em combate e pro-
testar contra o governo ineficaz na promoção 
do bem-estar social almejado. 

“O banditismo não pode ser combatido 
de forma branda descaracterizando o poder 
de ação dos companheiros na repressão”, 
afirmou o presidente Luiz Gonçalves. 

Ao final do protesto, as lideranças 
reuniram-se numa assembleia, onde de-
liberaram aspectos centrais de luta como 
definição da data-base, aprovação da pauta 
de reivindicações, eleição com comissão 
de negociação e canais de articulação com 
governo de SP.

Feipol/SE realiza protesto na Praça da Sé contra 
as mortes de policiais e ineficácia do Governo Estadual

OuTraS açõeS eFeTiVaS
Numa ação inédita, o SINPOLSAN reali-

zou no dia 15/11, no primeiro pedágio da 
Rodovia dos Imigrantes (sentido litoral sul) 
e na Balsa Santos-Guarujá uma panfletagem 
de conscientização aos veranistas, que no 
ímpeto de aproveitar os dias de folga são 
assaltados por trombadinhas e meliantes.

Colaboraram com o importante trabalho 
realizado pelo SINPOLSAN o deputado es-
tadual Protógenes Queiroz (PCdoB-SP) e o 
presidente da Nova Central São Paulo, Luiz 
Gonçalves.

A central participou no em 16/11 de 
protesto contra as mortes de policiais no 
vão livre do MASP, cujo desfecho aconteceu 
no mausoléu da Polícia Militar no cemitério 
do Araçá, região do Pacaembu.

Para discutir os problemas relacionados 
à categoria da Saúde, os companheiros de 
luta e dirigentes sindicais se reuniram em 
outubro no 14º Encontro Paulista da Saúde, 
em Praia Grande.

As centrais NCST, UGT e CTB estive-
ram no encontro e assinaram Termo de 
Compromisso de lutar pelas propostas 
de interesse da categoria da saúde, com 
destaque para a jornada de 30 horas, em 
análise no Congresso.

Nesse documento, os dirigentes assu-
mem o compromisso de desenvolver um 
trabalho perante as autoridades compe-
tentes e no Congresso Nacional no sentido 
de garantir a aprovação dos projetos de lei 

Nova Central participa do 14º encontro Paulista da Saúde
favoráveis aos profissionais da saúde. 

Para organizar esta ação as centrais realiza-
rão, em conjunto com a Federação dos Traba-
lhadores da Saúde do Estado de São Paulo, um 
seminário, visando a definição de estratégias e 
um plano de trabalho com este objetivo.

“Com o apoio das centrais na luta pela 
redução da jornada para 30 horas no Setor da 
Enfermagem, com certeza o Governo Federal 
e os deputados tomarão uma atitude”, disse o 
diretor de Assuntos Trabalhistas, Segurança e 
Saúde do Trabalhador, Luiz Antônio Festino.

Também participou o 1º secretário do 
Sintrasaúde de Santos e diretor de Saúde 
da NCST-SP, Marcelo Alexandre Câncio 
dos Santos.

Papeleiros seguem firmes 
na Campanha Salarial 2012

Na Campanha Salarial Unifica-
da 2012 os sindicatos papeleiros 
filiados à Nova Central, que contou 
com a presença marcante da fede-
ração liderada pelo companheiro e 
vice-presidente da central, Ozano 
Pereira da Silva, vem obtendo até 
o momento resultados expressivos 
nas rodadas de negociação.

No setor de Papelão Ondulado os companheiros foram beneficiados com 
reajuste de 7%, com piso de R$ 1.129,00 e abono de R$ 1.290,00. Em Papel, 
contudo, os números conquistados foram todos acima da inflação do perío-
do com aumento real. O impasse permanece no setor de Artefatos, onde os 
patrões insistem em desqualificar a pauta de reivindicações da categoria, mas 
o Sindicato com o presidente Geraldo Cândido de Morais e diretoria seguem 
convictos do fechamento com acordos favoráveis aos trabalhadores.

eSCOLa De FOrmaçãO DO SinTraPeL-SP
Após a inauguração da Escola de Formação Profissional Dr. Ozano 

Pereira da Silva, dia 12 de julho, desde então duas turmas foram for-
madas num total de mais de 30 alunos, que estão preparados para 
encarar o mercado de trabalho. A Nova Central SP apoia esta iniciativa 
que é fruto do trabalho sério em favor da qualificação da categoria.

Em julho, o Supremo 
Tribunal Federal, em Brasí-
lia, noticiou a admissão da 
Orientação Jurispruden-
cial nº 419, que considera 
rurícola (quem trabalha 
no campo) “o emprega-
do que independente da 
atividade exercida presta 
ser viços a empregador 
agroindustrial”. 

O artigo 3º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 08/06/1973, baseado 
neste princípio, determina que o trabalho seja enquadrado não 
pela função que executa, mas pela atividade preponderante da 
empresa na qual trabalha. 

Segundo o presidente da Nova Central São Paulo, Luiz Gon-
çalves, em caso de sustentação deste “erro de avaliação” pelo 
Supremo, os trabalhadores serão terrivelmente prejudicados. 

Esta questão, que visa transgredir a representação sindical, 
levou Luiz Gonçalves a sugerir para os companheiros a realização 
de Encontro com algumas categorias produtivas no sentido de 
cobrar com maior vigor esclarecimentos sobre a Resolução 419 
ou mesmo sua revogação.

Centrais sindicais se reúnem 
para discutir OJ 419

reivindicações dos companheiros da Saúde foram 
defendidas pela central em encontro

Presidente Luiz gonçalves é voz marcante na luta pela 
segurança em São Paulo (foto acima); distribuição de panfletos 
no pedágio da Rodovia dos Imigrantes (foto abaixo)
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Expediente

EdiToriaL

Abro este editorial descrevendo minha 
enorme satisfação com a série de conquis-
tas obtidas pela Nova Central São Paulo ao 
longo de 2012.

dentro do planejamento traçado, no iní-
cio da jornada, intensificamos o trabalho de 
base junto às entidades filiadas, que resultou 
em fortalecimento da luta e mobilização nos 
diversos tipos de enfrentamentos.

inclusive, em agosto, descortinamos os 
problemas crônicos existentes no sistema 
laboral da Construção Civil, num Encontro 
Setorial que ao final deixou límpida a impor-
tância de o movimento sindical adentrar com 
vigor na causa em favor dos companheiros.

Na agenda da classe trabalhadora, lá es-
tivemos nós compondo a linha de frente nos 
principais movimentos sindicais do país, como 
1º de Maio Unificado, Grito de alerta, im-
portômetro, redução da Taxa de Juros, cujos 
impactos estão sendo sentidos com ações 
tímidas, porém efetivas do Governo Federal.

Quero aqui registrar, em especial, dois 
momentos emblemáticos em nossas lutas 
que foram em maio com tão esperada pro-
mulgação da regulamentação da Profissão 
de Motorista pela companheira Dilma Rous-
seff, e em outubro com as urnas elegendo 
Vavá do Transporte vereador e Fernando 
Haddad prefeito.

São, companheiros, vitórias das quais 
tivemos presença marcante nas articulações 
políticas, nos conselhos, nas discussões, en-
fim, protocolando a importância da Nova 
Central nos eixos político e sindical do país.

Lembrando que em março de 2013 realiza-
remos nosso Congresso para discutir assuntos 
fundamentais para os interesses das catego-
rias que representamos e seus trabalhadores, 
fortalecendo, na oportunidade, nosso poder 
de unicidade.

Seja no âmbito sindical em defesa da 
honra e valor dos companheiros ou no social 
com a luta pela vida no trânsito e qualidade 
de vida dos cidadãos e trabalhadores, a Nova 
Central São Paulo marchará a passos largos 
sempre deflagrando seus princípios que são 
Unicidade, desenvolvimento e Justiça Social.

Aos companheiros de luta desejo Feliz 
Natal e um ano Novo repleto de conquistas.

Nova Central Nacional recebe a 
MiléSiMA filiação em cerimônia

Luiz gonçalves
Presidente da nCST-SP

O dia 13 de agosto tornou-se em-
blemático na história de lutas da Nova 
Central em todo o país, pois recebeu a 
milésima filiação em cerimônia presidida 
pelo companheiro José Calixto Ramos 
em Brasília.

O presidente do milésimo sindicato 
filiado, Francisco Galvão, destacou a im-
portância desta filiação, pois o suporte 
da Nova Central será fundamental no 
fortalecimento do Sindicato. “Pela estru-
tura que vi, tenho certeza que estamos 
no caminho certo”.

 Vale destacar que a Nova Central em 
último levantamento do Ministério do 

Trabalho em Emprego, relativo a novembro, 
alcançou a marca de 1.044 filiações.

A 1ª Conferência de Emprego e Trabalho 
Decente realizada em agosto deixou explícita 
as tensões entre patronal e movimento sindical.

As votações foram feitas de forma tri-
partite, onde as partes envolvidas busca-
ram consensos em favor das necessidades 
da classe trabalhadora.

Inclusive, a maioria das propostas foram 
votadas, aprovadas e podem fazer parte de 
políticas públicas do governo. 

No final dos trabalhos participaram 
apenas as bancadas do governo e dos 
companheiros de luta, sem a participação 
de representantes dos empregadores.

Entretanto a discussão de temas con-
siderados polêmicos, como a redução da 
jornada de trabalho, passaram a ser ques-

NCST-SP participa da 1ª conferência 
do Trabalho decente em Brasília

Nova Central recebe filiação histórica e consolida-se 
como a verdadeira representação dos trabalhadores

tionados pela bancada patronal, numa posi-
ção contrária e prejudicial aos trabalhadores.

Para o diretor de Comunicação da Nova 
Central São Paulo, Nailton Francisco de Souza, 
as discussões apresentam cenários distintos, 
onde existem os que defendem os trabalhado-
res e aqueles que desejam vê-los explorados 
pela minoria detentora do poder.

Aconteceu no dia 13/11, no Auditório 
Paulo Kobayashi da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo (ALESP), 

audiência pública para debater a valoriza-
ção do Salário Mínimo Regional no Estado. 

Para o movimento sindical a valori-
zação do SMR significa um poderoso 
instrumento de democratização da renda, 
desenvolvimento e melhoria da qualidade 
de vida para mais de 40 milhões de habi-
tantes no Estado. 

O presidente NCST-SP, Luiz Gonçalves, 
afirmou que a reivindicação das centrais 
pode contribuir tanto para o crescimento 
quanto para a estabilidade da economia. 
Segundo ele, é preciso estabelecer um 
salário “justo e único”, válido para todos 
os trabalhadores. 

Centrais unidas pela valorização 
do Salário Mínimo Regional em SP

Nova Central firme nas discussões pela ampliação 
do salário mínimo regional 

Presidente da Central Nacional, José Calixto Ramos, 
compôs a mesa de debates

A regulamentação da profissão de mo-
torista, mesmo promulgada em maio, vem 
sofrendo com frentes de oposição (sobretudo 
da banda patronal) na tentativa de enfra-
quecer o controle da jornada de trabalho, 
cuja lei garante mais qualidade de vida aos 
companheiros. 

As entidades do transporte filiadas à Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em 

arTiGoTrabalhadores em Transportes querem 
aplicação da lei 12.619/2012

Transportes Terrestres (CNTTT), em respos-
ta a este boicote, reuniram-se dia 23/10 em 
assembleia geral do Conselho Deliberativo 
na sede da Federação dos Trabalhadores 
em Transporte Rodoviário de São Paulo 
convictos de que o governo federal tem 
a obrigação de garantir a aplicação da lei 
na íntegra. 

Segundo o presidente da confedera-
ção, José Omar Gomes, que encabeçou a 
reunião, o respeito às determinações da lei 
são fundamentais na Saúde e Segurança 
da categoria.  

“Quem luta contra ao que atende aos 
trabalhadores está pensando somente no 
lucro”, criticou o presidente da central Luiz 
Gonçalves, especialmente quanto à postura 
do Movimento União Brasil Caminhonei-
ro, que alinhou-se ao patronal do setor 
agroindustrial.

Centrais sindicais divulgam propostas 
para combater a Rotatividade

Em coletiva de imprensa, 18 de setembro, 
na sede da CTB, membros das centrais sin-
dicais apresentaram uma proposta conjunta 
de combate à Rotatividade e Flexibilidade no 
Mercado de Trabalho. 

A Nova Central se posiciona contrária 
à proposta do Acordo Coletivo Especial 
que, mantendo a mesma lógica neoliberal 
do Governo FHC, pretende acabar com a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

o Brasil não é só o aBC Paulista e uma 
vez aberto o precedente, a classe patronal, 
com certeza, vai querer usar esse expedien-
te para enfraquecer os sindicatos e impor 
prejuízos econômicos e sociais à classe 
trabalhadora.

É preciso destacar que, quando se fala 
que a CLT tem 70 anos, há uma meia ver-
dade que esconde a deliberada intenção de 
considerá-la ultrapassada. 

É um equívoco, senão má fé, tentar 
confundir a classe trabalhadora com ar-
gumentos viciados e mal intencionados. 
o que está em jogo, nesse confronto, são 
interesses hegemônicos de manipulação e 
de domínio da estrutura sindical brasileira.

 a Consolidação das Leis do Trabalho 
é uma das maiores conquistas dos traba-
lhadores brasileiros, consagrando direitos 
fundamentais como 13º salário, descanso 
semanal remunerado, férias, adicional 
noturno, aviso Prévio, FGTS, entre outros. 

Ela é o melhor instrumento para mediar 
negociações entre patrões e empregados e 
não deve ser substituída por outros proces-
sos a título de modernização. 

Essa proposta, como já foi reafirmada 
acima, não tem o apoio da Nova Cen-
tral. ao contrário, a rejeitamos, por ser 
equivocada, nociva e prejudicial à Classe 
Trabalhadora.

nova Central é contrária à 
proposta neoliberal do acordo 
coletivo especial que pretende 
acabar com a CLT

José Calixto Ramos
Presidente da CnTi 

e da nCST nacional

rotatividade é boa para quem? 
Questionam sindicalistas em reunião

Na presença de políticos e lideranças 
sindicais, entidade tem afixada placa 
de filiação à Nova Central São Paulo 

O presidente Luiz Gonçalves participou de 
café da manhã oferecido na sede do Sintho-
resp pelo companheiro Francisco Calasans 
Lacerda, no último dia 26 de novembro. 

Também participaram do encontro im-
portantes autoridades políticas como o 
vereador Floriano Pesaro (PSDB-SP), o depu-
tado estadual Antônio Carlos Mendes Thame 
(PSDB-SP), além do diretor do Sindicato dos 

Presidente 
Luiz Gonçalves 
participa de café 
da manhã no 
Sinthoresp

Comerciários e da UGT, Nildo Comerciário.
 “O objetivo deste encontro é estreitar 

o relacionamento com os companheiros 
discutindo assuntos importantes sobre os 
trabalhadores e desenvolvimento social”, 
disse o presidente Calasans. 

Ao final do café foi afixada na fachada 
da entidade a placa de filiação do Sintho-
resp à NCST, que segundo Luiz Gonçalves 
“marca definitivamente os laços de unici-
dade, luta e mobilização em defesa dos 
trabalhadores”.

mais uma entidade que está junto à nova Central 
nas lutas e mobilizações

gonçalves critica duramente a bancada patronal, 
que tenta boicotar conquista dos motoristas

De acordo com pesquisa do DiEESE, a 
prática de demitir quem ganha mais para 
contratar trabalhadores com rendimentos 
menores passou de 45% em 2001 para 
53,8% em 2010. 

Para o diretor de Comunicação da Nova 
Central SP, Nailton Francisco de Souza, 
“as centrais devem unificar as agendas 
no sentido de combater a rotatividade 
e os demais problemas que afetam os 
trabalhadores”.

A central mantém-se firme no propósito 
de cobrar uma ação mais efetiva pela apli-
cação da Resolução 158 OIT, que trata da 
demissão imotivada.

O Sindicomunitário promoveu em 04 de 
outubro a cerimônia em homenagem ao 
Dia Nacional dos Agentes Comunitários, no 
Hotel Leques, em São Paulo.

Vários companheiros, na oportunidade, 
foram contemplados com a entrega de tro-
féus como valor àqueles que se destacaram 
na organização, na luta pela melhoria da 
qualidade de vida e trabalho da categoria.

A Nova Central São Paulo em conjunto 
com a FETICOM-SP e Sindicato da Cons-
trução Civil de Sorocaba promoveu nos 
dias 08 e 09 de agosto o I Encontro Esta-
dual Setorial de Trabalhadores do Setor, 
em Sorocaba. 

Mais esta grande iniciativa da central 
para estreitar e fortalecer o relaciona-
mento de cooperação com as entidades 
filiadas aconteceu de forma diferente e 
inusitada, dentro do canteiro de obras da 
incorporadora Bercial, à Rua isolina Leite 
Nascimento, 55, Jardim Portal da Colina. 

“Temos que ampliar o diálogo junto 
aos companheiros filiados para que suas 
necessidades sejam atendidas nas bases”, 
disse o presidente da NCST-SP, Luiz Gon-
çalves, na abertura dos trabalhos. 

Nos dias de realização do Encontro Se-
torial estiveram presentes ao canteiro de 
obras mais de 200 pessoas entre lideran-
ças sindicais de 16 cidades com entidades 

A Nova Central do Rio de Janeiro 
promoveu em outubro seu 1º Seminário 
Estadual de Comunicação (SEMECOM/
NCST-RJ), no Hotel Atlântico Business, na 
capital fluminense. 

“Temos que estimular o fortalecimento 
da luta e mobilização nas bases através 
da comunicação com os companheiros 
que representamos”, disse o presidente 
Sebastião José da Silva na abertura dos 
trabalhos. 

Nosso diretor da pasta, Nailton Fran-
cisco de Souza, ressaltou que o dirigente 
sindical tem o dever de compartilhar a 
informação que recebe nas atividades 
sindicais que participa, tendo em vista “a 
importância de sua rápida propagação 
junto aos trabalhadores”.

encontro estadual Setorial discute 
organização sindical e valorização dos 
trabalhadores na Construção Civil

filiadas ou não à central, empresários de 
grandes corporações do setor, técnicos 
em segurança no trabalho e autoridades 
locais.  

No encerramento os presentes levan-
taram, em conjunto, uma série de ações 
futuras como a intensificação do traba-
lho na base, fortalecimento dos sindi-
catos em âmbito estadual, amplificação 
dos encontros por região, discussões te-
máticas (sustentabilidade, por exemplo), 
discussão tripartite, saúde e segurança 
no ambiente de trabalho, encontros 
específicos com as mulheres do setor e 
análise da conjuntura econômica.

Ato contínuo ao encontro, o presiden-
te Luiz Gonçalves apresentou propostas 
de estudos sobre Saúde e Segurança no 
Trabalho em reunião na Fundacentro, 
que foram entregues para avaliação ao 
coordenador-geral da entidade, sr. Do-
mingos Lino.

departamento de 
comunicação da 
NCST-SP participa 
do 1º SEMECOM/RJ

Sindicomunitário homenageia 
sua categoria no dia do Agente 
comunitário (Troféu 4 de Outubro)

“Prestamos homenagem a esses compa-
nheiros que na função de agentes comu-
nitários assumem o papel de verdadeiros 
comunicadores no exercício da cidadania”, 
afirmou o presidente do Sindicato, José 
Roberto Prebill.

i COngreSSO eSTaDuaL
Nos dias 30/11 a 02/12, o Sindicato 

organizou o I Congresso dos Agentes Co-
munitários, no Leques Hotel, em São Paulo.

Neste encontro, companheiros e com-
panheiras, discutiram uma série de pro-
postas pelo fortalecimento da unidade da 
categoria, como fechamento da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2013/2014, alteração 
estatutária, além da formação de uma co-
missão em âmbito nacional para discutir 
as reivindicações da categoria junto ao 
Ministério da Saúde e Prefeituras.

a nova Central parabeniza a eleição 
que ratificou a escolha da nova diretoria 
da Federação dos Trabalhadores rodo-
viários no estado de São Paulo.

ao presidente eleito, Valdir Pestana, 
e sua diretoria desejamos sucesso e um 
mandato de conquistas para a categoria 
representada.

nova central SP 
aprova  renovação 

na FTTReSP

nova Central em mais uma ação inédita toma frente nas discussões 
em favor dos companheiros da Construção Civil

Diretor nailton Francisco de Souza no discurso de 
abertura do seminário estadual de Comunicação

Presidente eleito Valdir Pestana, seu vice, isao 
Hosogi (Jorginho) e diretor de Comunicação da 
nCST-SP, nailton Francisco de Souza

Deputado federal, Jilmar Tatto, é destaque na 
cerimônia para entrega do troféu 04 de Outubro


