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A diretoria da Nova Central São Paulo orga-
nizou, nos dias 02 e 03 de setembro, no Leques 
Hotel, em São Paulo, o Encontro Setorial dos Tra-
balhadores do Turismo e Hospitalidade. Os mais 
de 300 participantes dentre lideranças sindicais, 
empresários, autoridades políticas e técnicos 
discutiram temas de grande relevância que visam 
fortalecer a cadeia produtiva do setor.

O público envolvido nas discussões vieram, 
além do Turismo e Hospitalidade, dos segmentos 
de gastronomia, beleza, diversões, esporte, fre-
tamento de turismo, táxis e transporte coletivo 
urbano. Todos com a finalidade de buscar co-
nhecimento de qual a melhor forma de receber 
os grandes eventos mundiais como: Copa do 
Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos e Expo 
Mundial.

Para o presidente da Nova Central SP, Luiz 

Gonçalves, que abriu os trabalhos, o encontro 
setorial deve amplificar ações efetivas em tor-
no das lutas que envolvem representantes do 
capital e trabalho, pois apesar dos conflitos, 
“necessitam discutir conjuntamente soluções 
para o crescimento”.

Em torno deste objetivo foram ministrados im-
portantes temas, divididos em seis painéis, como: 
1º: melhoria da qualidade dos serviços prestados 
e qualificação profissional e tráfico internacional 
de pessoas e combate ao turismo sexual, 2º: uso 
de formol no tratamento de beleza, doenças 
ocupacionais e práticas antissindicais, 3º: a legali-
zação dos jogos no Brasil, a expansão dos parques 
temáticos e casas de diversões, 4º: expansão, 
valorização e revitalização dos clubes, desportivos 
no Estado de São Paulo, 5º: mobilidade urbana, 
logística de transporte e capacitação profissional, 

6º: atendimento aos turistas portadores de ne-
cessidades especiais / regulamentação da gorjeta, 
investimentos dos órgãos municipais, estaduais, 
federais e seus impactos econômicos/segurança 
nos estabelecimentos de gastronomia, hospeda-
gem e turismo.

Segundo o anfitrião do Encontro e presidente 
do SINTHORESP, Francisco Calasans Lacerda, os 
resultados obtidos durante o Encontro Setorial 
ajudarão sobremaneira no fortalecimento das 
categorias participantes.

Decidiu-se ao final dos trabalhos que as pro-
postas e resoluções tiradas do Encontro serão 
transformadas num documento consolidado, 
que a Central e demais entidades usarão como 
pauta de reivindicações em futuras discussões 
nos planos sindical e político.

Nos dias 20 e 21 de junho mais de cinco mil 
companheiros do transporte urbano de Osasco e 
Região foram às urnas escolher a nova diretoria 
do Sindicato dos Condutores.

Com 95% dos votos apurados, a Chapa 1 “Uni-
dade e Luta” encabeçada pelo atual presidente 
Antônio Alves foi reeleita para mais um mandato 
de cinco anos à frente da categoria.

“Esta confiança depositada nas urnas nós 

A diretoria do Sindesporte promoveu uma 
grande mobilização, 09 de setembro, em frente 
as unidades Butantã e Moema da Academia Run-
ner para exigir respeito com seus funcionários.

Segundo o diretor, Wagner Carniato, que 
liderou a ação e contou com apoio da Nova 
Central de Trabalhadores Estadual, a empresa 
faz meses que não repassa benefícios aos tra-
balhadores, como salários, 13º salário, depósito 

Sindesporte denuncia Academia 
Runner por desrespeito aos direitos dos 
trabalhadores em suas unidades

de Fundo de Garantia, Vale Transporte, Ticket 
Refeição e férias.

“Eles estão sendo literalmente humilhados 
com tamanhas irregularidades cometidas por 
maus patrões que apenas visam lucro, sem 
nenhum respeito com pais e mães de família”. 
E afirmou: “Vamos levar a discussão para o 
Ministério Púbico em defesa da Convenção 
Coletiva de Trabalho”.

A partir das 5h30, do dia 09 de setembro, vários 
companheiros taxistas se mobilizaram, em frente ao 
portão 3 da Bienal, no Parque do Ibirapuera, para 
exigir mais respeito e valorização à categoria.

Durante o protesto - que percorreu ruas da 
capital, aeroporto de Congonhas e terminou em 
frente à Prefeitura - os taxistas em conjunto com 
o Sindicato reivindicaram pontos importantes, 
como mais fiscalização dos veículos clandestinos 
nos hotéis de São Paulo, liberação e prioridade dos 
táxis nos corredores com passageiros, concessão 
de 2.500 novos alvarás, retirada da placa do aero-
porto proibindo a entrada sem passageiro, criação 
da segunda faixa na Avenida Vinte e Três de Maio 
exclusiva para táxis, dentre outros.

Segundo o presidente do Sindicato, Ceará Preto, 
o momento é de luta e unidade pelos interesses da 
categoria, que está sendo relegada ao descaso pelo 
Poder Público Municipal. “Exigimos atendimento às 
nossas reivindicações para melhorar as condições 
de trabalho tanto aos passageiros quanto aos taxis-
tas. Chega de descaso da administração municipal 
conosco”.

Simtetaxis lidera 
grande manifestação 
da categoria pelas 
ruas da capital

Antônio Alves é reeleito presidente do Sindicato 
dos Condutores de Osasco e Região

Sindicato conta com apoio da Central Estadual em protesto contra empresa em São Paulo

Diretoria executiva 

Presidente: Luiz Gonçalves 
1º vice-Presidente: Ozano Pereira da Silva 
vice-Presidente: Nivaldo Parmejani 
vice-Presidente: Gilberto José da Silva 
vice-Presidente: Sérgio Luiz Machado 
vice-Presidente: Aparecido José da Silva 
vice-Presidente: Paulo de Tarso Ferreira 
vice-Presidente: Damásio Morais de Sena 
Diretor Secretário-geral: Fabio Marcelo Pimentel 
Diretor Secretário-geral / Suplente: José Veríssimo 
da Silva Filho 
Diretor de Finanças: Sergio Luiz Melhado 
Diretor de Finanças / Suplente: Raimundo José dos Santos 
Diretor de organização e relações Sindical e 
Institucional: Isaac de Oliveira Neco 
Diretor de organização e relações Sindical e 
Institucional / Suplente: Jarbas Rogério Cafolla 
Diretor de relações internacionais: Luis Antônio Festino 
Diretor de relações internacionais / Suplente: Pedro
 Francelino de Souza 
Diretor de comunicação Social: Nailton Francisco de Souza 
Diretor de comunicação Social / Suplente: Edimundo
 Alves dos Santos 
Diretor de assuntos Jurídico: Elpidio Ribeiro dos Santos Filho 
Diretor de assuntos Jurídicos Suplente: Rubens F. da Silva 
Diretora de Assuntos Parlamentares e Organização Política: 
Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister 
Diretor de assuntos Parlamentares e organização 
Política / Suplente: Daniel Caldeira Mateus 
Diretor de assuntos trabalhistas, de Segurança e Saúde 
no trabalho: Ângelo Antonio Stella 
Diretor de assuntos trabalhistas, de Segurança e Saúde 
no trabalho / Suplente: Robinson Leme 
Diretor de Plan. econ. e Financeiros: Wagner Carniato 
Diretor de Planejamento econômicos e Financeiros / 
Suplente: Eduardo Henrique Neves 
Diretor de assuntos de Seguridade Social, aposentados, 
Pensionistas e idosos: Edson Lima de Menezes 
Diretor de assuntos de Seguridade Social, aposentados, 
Pensionistas e idosos / Suplente: Dorival Bueno da Costa 
Diretora de assuntos da Mulher e da Juventude: Lea Silvia 
Maia de Albuquerque Moraes 
Diretora de assuntos da Mulher e da Juventude / 
Suplente: Luciane Silva Oliveira 
Diretor de educação, Formação e cultura: Francisco 
Erivaldo Bertoldo Mendes 
Diretor de educação, Formação e cultura / Suplente: Wladimir 
Penha Pereira 
Diretor de Assuntos de Cooperativismo e Economia 
Solidária: Geraldo Candido de Morais 
Diretor de Assuntos de Cooperativismo e Economia 
Solidária / Suplente: José Aparecido Biazon 
Diretor de assuntos de turismo, Desporto e Lazer: Elisson 
Zaparolli 
Diretor de assuntos de turismo, Desporto e Lazer / 
Suplente: Norival Riesz Scaglione 

Posse da nova diretoria da Central  
acontecerá em NOVEMBRO

SecretárioS eStaDuaiS 

Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
na indústria: José Pereira da Cruz Neto 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
na indústria / Suplente: João Batista Prisco 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em transporte terrestre: Osmar José dos Santos 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores
em transporte terrestre / Suplente: Valdivino Lucas 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores em estabe-
lecimentos de educação e cultura: Wagner de Oliveira Santos 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em estabelecimentos de educação e cultura / 
Suplente: Alcino da Encarnação Silva 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em turismo e Hospitalidade: Isiquiel Pereira de Carvalho 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores em 
turismo e Hospitalidade / Suplente: João Francisco Figueiredo 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores nas
Indústrias da Alimentação e Afins: Percival Almir Mendonça 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação e Afins / Suplente: Luiz Antonio Buck 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores na 
Saúde: Marcelo Alexandre Cancio dos Santos 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores
na Saúde / Suplente: Marcelo Mota Mendes de Oliveira 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
dos Servidores Públicos: Antonio Carlos Augusto da Silva 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
dos Servidores Públicos / Suplente: Helio de Melo 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
no comércio: Sérgio Sebastião Mercante 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores
em empresas de crédito: Jorge Luiz Besdiguian 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores em
empresas de crédito / Suplente: José Carlos Pereira dos Santos 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores em 
serviços de Motocicletas em geral: José Robson Alves do Couto 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores em 
serviços de Motocicletas em geral / Suplente: Benedito 
Carlos dos Santos 
Secretário estadual do Meio ambiente: José Martins dos 
Santos Secretário Estadual do Meio Ambiente / Suplente: José 
Manuel Leme 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em vigilância: Aparecido Lima de Carvalho 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em vigilância / Suplente: Carlos Aparecido Nogueira 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em Segurança Pública: Marcio de Almeida Pino 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em Segurança Pública Suplente: Willian Candido de Lima 
Secretária estadual da Promoção da igualdade 
racial: Elisabete dos Santos Cordeiro 
Secretário estadual da Promoção da igualdade racial / 

Durante III Congresso Estadual da 
Nova Central São Paulo, em março 
passado, os companheiros elegeram 
por aclamação o presidente Luiz 
Gonçalves e os membros de sua dire-
toria para mais um mandato, onde o 
lema será a continuidade do trabalho 
de conquistas e fortalecimento da 
central.

E o pontapé inicial desta trajetória 
acontecerá no próximo dia 22 de no-
vembro, no Clube Trasmontano, em 
São Paulo, com a solenidade de posse 
da diretoria eleita.

Todos estão convidados a partici-
par deste importante momento que 
consagra a trajetória de lutas e mo-
bilizações da Nova Central São Paulo 
em defesa das entidades filiadas, tra-
balhadores e desenvolvimento social.

Suplente: Valdir Farias da Silva 
Secretário estadual das categorias Diferenciadas: José
 Dalvemir de Araújo 
Secretário estadual das categorias Diferenciadas / 
Suplente: José Xavier 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores em 
transportes aquaviários, aéreos e nos Portos: Antonio
Raimundo Matias dos Santos 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
em transportes aquaviários, aéreos e nos Portos 
Suplente: Matusalém de Lima 
Secretário estadual em empresas de comunicação e
Publicidade: Everaldo Cezario Pinto 
Secretário estadual em empresas de comunicação e 
Publicidade / Suplente: Daniel Alves da Silva 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores das 
Profissões Liberais: Cláudio José Onofre 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores das 
Profissões Liberais / Suplente: Antonio Maltauro Faconi 
Secretário estadual de trabalhadores Metalúrgicos: 
José Nhozinho Sales Ramos 
Secretário estadual de trabalhadores Metalúrgicos
Suplente: Luiz Antonio do Nascimento 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
na agricultura: Rubens Roberto Carvalho da Silva 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
na agricultura / Suplente: Luiz de Oliveira Campos 
Secretário estadual de Dir. Humanos: Antonio Luiz de Souza 
Secretário estadual de Direitos Humanos / Suplente: 
Wilson Pereira dos Santos 
Secretário estadual de Habitação: Luiz Antonio Rodrigues 
Secretário estadual de Habitação / Suplente: Abel David Alves 
Secretário estadual de Segurança do trabalho: José Pintor 
Secretário estadual de Segurança do trabalho / 
Suplente: José Roberto Duarte da Silveira 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores 
na indústria da Pesca: Vitorino Gabriel 
Secretário estadual do Plano dos trabalhadores
na indústria da Pesca / Suplente: Antonio Alves Filho 
Secretário estadual de Direitos Sociais: Geraldo 
Roberto Naves 
Secretário estadual de Direitos Sociais / Suplente: 
Ecio Ricardo Pinheiro de Abreu 

conSeLHo FiScaL eFetivo 

1º conselheiro: José do Nascimento 
2º conselheiro: José de Oliveira Rosa 
3º conselheiro: Iranilda Andrade Galdino 

conSeLHo FiScaL SuPLente 

1º Suplente: Antonio Valentim Didone 
2° Suplente: Roberto Cruz 
3° Suplente: Oscar Candido de Almeida

Tivemos participação ativa nas mobilizações que 
marcaram o Dia Nacional de Luta

Central Estadual promoverá Encontro Setorial 
dos Servidores Públicos em Rio Claro

Sindesporte denuncia Academia Runner por 
desrespeito aos direitos dos trabalhadores Posse da nova diretoria da Central Estadual acontece em NOVEMBRO

Ato Unitário Sindical lembra Comando Geral dos 
Trabalhadores e seus lutadores

Após quase três meses de uma dura campa-
nha nas bases, enfim, nos dias 29 e 30 de agosto 
os trabalhadores do transporte urbano da capital 
foram às urnas escolher a nova diretoria do Sin-
dicato dos Condutores de São Paulo.

A chapa encabeçada por Valdevan Noventa, ao 
final da apuração nas 32 garagens do sistema, foi 
eleita com 11.681 votos frente aos 8.175 da chapa 
liderada pelo atual presidente Jorginho.

Chapa 2 vence as eleições no Sindicato 
dos Condutores de São Paulo

A Nova Central São Paulo acompanhou 
passo a passo este processo eleitoral e apro-
veita para lamentar a divisão ocorrida entre 
os diretores e os grupos mais atuantes na 
categoria. Respeitamos a decisão soberana 
dos eleitores e apoiamos a nova diretoria que 
assumirá a entidade, que temos certeza, fará 
um trabalho justo, correto e responsável em 
favor dos trabalhadores.

Sindicato lidera protesto contra o descaso do Poder 
Público às suas reivindicações

vamos transformar em mais conquistas aos tra-
balhadores e seus familiares”, disse o presidente 
ao final do pleito.

A Nova Central São Paulo, que acompanhou 
todo o processo eleitoral, parabeniza o espírito 
democrático da eleição e vontade soberana dos 
trabalhadores. “A categoria está bem represen-
tada pelos companheiros escolhidos através do 
voto”, afirmou o presidente Luiz Gonçalves.

Processo eleitoral transcorreu sem problemas nas empresas do transporte urbano da região

Trabalhadores e lideranças sindicais 
discutem propostas conjuntas pelo 

fortalecimento das categorias



A Nova Central São Paulo 
parabeniza a Federação 
dos Trabalhadores Têxteis 
do Estado de São Paulo 
pelos 70 anos de lutas e 
mobilizações, que foram 
celebrados no último mês 
de julho.

Como um dos membros 
fundadores da NCST-SP, em me-
ados de 2005, a federação tem cumprido papel 
estratégico e exemplar nas discussões que envol-
vem a categoria, garantindo, todavia, uma série de 
propostas efetivas em prol do seu fortalecimento.

Em breve, a entidade fará o lançamento de um 
Livro Comemorativo narrando em detalhes sua 
trajetória no movimento sindical.
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Expediente

Editorial

Luiz gonçalves
Presidente da ncSt-SP

O Grupo de Tra-
balho Ditadura e Re-
pressão da Comissão 
Nacional da Verdade 
promoveu em 01/10 
no Sindicato dos En-
genheiros de São 
Paulo um grande 
Ato Unitário Sindical 
para discutir a atu-
ação do Comando 
Geral dos Trabalha-
dores e seus lutadores durante o golpe de 1964.

Participaram desta importante reunião as 
principais centrais sindicais do país (Nova Central, 
CTGB, CTB, Força Sindical, UGT, CUT, CSB, CSP-
-Conlutas, Intersindical), que, inclusive, indicaram 
representantes ao grupo de trabalho. 

Em seu pronunciamento, José Calixto Ramos, 
presidente da Central Nacional, ressaltou que a 
entidade trabalha de forma séria e transparente 
para resgatar a história dos tempos de chumbo, 
ajudando, sem cessar, a fazer justiça “aos com-
panheiros que se tornaram vítimas por lutar pela 
classe operária e pela democracia do país”.

Grandes lutadores daquele período registra-
ram seus relatos durante o ato unitário, como o 
líder sindical Clodsmith Riani (preso e torturado 
logo após a instalação do golpe), o hoje presi-

dente do Fórum Permanente de Ex-Presos e 
Perseguidos Políticos de São Paulo, Raphael 
Martinelli (à época líder dos ferroviários), além 
do ex-presidente do Sindicato dos Condutores 
de São Paulo, Alcídio Buono (preso e torturado 
por 14 dias na cela do DOI-CODI). 

São Paulo
Esta importante luta da Central teve início em 

julho, na Comissão da Verdade, onde prossegue 
ativa também no Gabinete da Presidência da 
República e na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos, onde o presidente Luiz Gonçalves - 
testemunha viva deste período sendo preso no 
DOPS por delação de agentes infiltrados na extinta 
CMTC - exigiu a abertura dos arquivos da CMTC e 
da Secretaria Municipal de Transporte.

Ato Unitário Sindical lembra Comando 
Geral dos Trabalhadores e seus lutadores

Não bastasse a leniência do gover-
no federal na apreciação da pauta de 
reivindicações da classe trabalhadora, 
mais um inimigo surge com o Projeto 
de Lei 4330, que trata da terceirização, 
de autoria do deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO).

Por isso, representantes das centrais 
encontraram-se com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, no dia 19 de junho, em 
seu Instituto, para hipotecar a insatisfação 
do movimento sindical com o governo 
federal. O protesto surtiu resultado, pois no dia 26 
as lideranças das centrais, inclusive com a presença 
de Luiz Gonçalves, se encontraram com a presidente 
Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.

“Protocolamos a necessidade de se atender 
reivindicações dos trabalhadores, que são fun-
damentais para o desenvolvimento do país. Não 
aceitamos a PL que exclui direitos e renega nossa 
luta histórica por conquistas”, afirmou.

A superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego no Estado de São Paulo está sob a 
responsabilidade de Luiz Antônio de Medeiros, 
que fora empossado ao cargo na sede do órgão 
no dia 30 de julho.

Na cerimônia de posse, o ministro do Trabalho 
e Emprego, Manoel Dias, afirmou que fez a melhor 
escolha, pois “é a pessoa certa para avançarmos 
no processo de diálogo, cujo compromisso ideo-
lógico com os trabalhadores não aceitará retro-

cessos na CLT e outros direitos obtidos”.
Na avaliação do presidente da NCST-SP, Luiz 

Gonçalves, a indicação de Medeiros foi inteli-
gente ao promover maior poder de representa-
tividade e discussão junto aos trabalhadores e 
movimento sindical, respectivamente.

Centrais exigem atendimento da pauta de 
reivindicações junto a presidente Dilma Rousseff

Luiz Antônio de Medeiros 
é o novo Superintendente 
Regional do Trabalho em SP

A Nova Central promoveu entre os dias 25 e 28 
de junho, no Centro de Treinamento Educacional da 
CNTI, em Luziânia, Goiás, seu III Congresso Nacional 
que escolheu a nova diretoria e elencou a pauta de 
luta da entidade no próximo mandato.

Por aclamação, os presidentes das centrais 
estaduais elegeram José Calixto Ramos e diretoria 
para mais um mandato a frente da entidade.

Nos Grupos Temáticos, que aconteceram 
durante o evento, os companheiros presentes 

III Congresso Nacional da Nova Central 
reelege companheiro José Calixto Ramos

formularam as linhas mestras do plano de ação, 
que apresenta 15 pontos como defesa do sistema 
confederativo, fortalecimento do movimento sin-
dical, fim da terceirização, promoção do trabalho 
decente, desenvolvimento econômico e justiça 
social, dentre outros.

“Agradeço a confiança de todos e estou com 
as energias renovadas para desbravar grandes lu-
tas em defesa dos interesses dos trabalhadores”, 
afirmou Calixto em discurso.

Protagonista dos grandes enfrenta-
mentos do movimento sindical brasileiro, 
a Nova Central Estadual organizou suas 
lideranças e participou ativamente das 
ações que marcaram o Dia Nacional de 
Lutas.

Nos dias 11 de julho e 30 de agosto, 
representantes da diretoria da entidade 
marcharam firmes pelas ruas de São 
Paulo, criticando a leniência do governo 
federal e cobrando ações efetivas ao 
atendimento de pauta de reivindicações 
em benefício da classe trabalhadora e da 
sociedade brasileira.

Vale destacar que, em ambos os protes-
tos, as entidades filiadas a Central Estadual 
se organizaram nas cidades (Santos, Campinas, 
Guarulhos, por exemplo) onde estão suas bases 
territoriais, numa prova de unidade e compro-
misso em torno do mesmo objetivo.

“A unidade das centrais, dos sindicatos inte-

Tivemos participação ativa nas mobilizações 
que marcaram o Dia Nacional de Luta

grantes e demais frentes de luta estão cansadas 
de promessas sem efeito prático do governo. Com 
esta ação integrada marchamos fortes na direção 
do respeito e valorização da classe trabalhadora”, 
afirmou o presidente Luiz Gonçalves.

As manifestações populares que tomaram 
conta do país como um verdadeiro e implacável 
tsunami social, demonstraram, todavia, que 
os brasileiros estão fartos dos desmandos que 
afrontam a soberania de nossa pátria mãe gentil.

Milhares de cidadãos, num espectro plura-
lista, ganharam as ruas com velocidade igual à 
de propagação das redes sociais, que se tornou 
instrumento de luta e mobilização.

Não se via uma ação unificada e fortificada 
de brasileiros e brasileiras, na história recente 
de nossa República, desde as “Diretas Já!” e 
“Fora Collor”, respectivamente, que livraram 
o país das garras da repressão e lograram o 
impeachment do primeiro presidente escolhido 
por eleições diretas.

A Nova Central Sindical de Trabalhadores 
no Estado de São Paulo parabeniza esta inicia-
tiva desbravada e corajosa, no último mês de 
junho, que exigiu mudanças drásticas na forma 
de conduzir os rumos da Nação em todas as 
esferas de representação.

Sentimo-nos honrados e aliviados com esta 
avalanche reivindicatória, haja vista que o imo-
bilismo foi deixado de lado, abrindo espaço para 
o enfrentamento que há tempo vinha sendo 
efetuado pelo movimento sindical, que tem nas 
veias o espírito contestador.

Está em voga um novo tempo, onde a popu-
lação terá voz ativa nas propostas em favor de 
um Brasil mais justo, desenvolvido e soberano, 
como preconiza nossa Constituição de 1988.

Decerto, tal energia e vivacidade não po-
dem ser canalizadas em ações torpes, como 
depredação de patrimônio público ou mesmo 
particular, que limita toda e qualquer justifica-
tiva de exigência legal.

Deixemos que a voz das ruas, das pessoas, 
dos cidadãos de bem, sigam seu caminho natural 
e legítimo, e que a presença unificada de todos 
os movimentos sindicais e com prestação social 
histórica, como o sindical, colabore doravante 
neste processo.

Juntos, brasileiros e brasileiras, somos mais 
fortes!!!

Todos juntos por 
um Brasil melhor!!!

Moção de Apoio

A Nova Central Sindical de Tra-
balhadores São Paulo em sua traje-
tória de lutas e conquistas deu mais 
um passo importante em favor da 
representação de seus filiados em 
todo o Estado.

No último dia 09 de agosto 
recebeu autoridades, representan-
tes de órgãos da prefeitura local, 
lideranças sindicais e militantes na 
inauguração da Regional Baixada 
Santista, em Santos.

Este ponto de apoio aos com-
panheiros das entidades filiadas 
na região encontra-se nas dependências do Sin-
trasaúde, que de acordo com o presidente Paulo 
Pimentel “fortalecerá ainda mais o poder de luta e 
representação da Nova Central junto as entidades 
de trabalhadores na Baixada Santista”.

Em seu discurso, o presidente estadual, Luiz 

Primeira Sede Regional da Nova Central 
é inaugurada na Baixada Santista

Gonçalves, afirmou que a regional Baixada Santista 
é resultado de ações estratégicas positivas, as quais 
estão ampliando o poder de atuação tanto das en-
tidades filiadas (de diferentes categorias) quando 
da NCST-SP nas lutas e mobilizações.

Os policiais civis, conforme 
ressaltamos, tem relevância fun-
damental para o bem-estar so-
cial. No entanto, esta afirmação 
não se converte em valorização e 
respeito, sobretudo do governo 
estadual, que trata suas reivindi-
cações com medidas paliativas.

Por isso, entre os meses de 
junho e setembro, os compa-
nheiros de São Paulo, Campi-
nas e Santos, ou seja, alocados 
nas regiões mais importantes 
do Estado, foram às ruas pro-
testar contra os problemas 
que os afligem.

Na pauta de reivindicações, 
que “o governador Geraldo Alck-
min não dá a mínima”, constam 
exigências como reajuste e melhores salários, plano de carreira, modernização dos equipamentos de trabalho, 
dentre outros considerados essenciais em favor da categoria. A Nova Central de Trabalhadores Estadual tem 
acompanhado de perto a luta dos policiais civis. “Estamos solidários as necessidades dos companheiros e 
vamos caminhar juntos por seus objetivos”, destacou o presidente Luiz Gonçalves.

Policiais Civis do Estado realizam protestos por 
valorização e atendimento as suas reivindicações

O SINTHORESP em agosto completou 80 
anos de lutas em defesa da categoria. Por este 
compromisso social recebeu uma justa home-
nagem da Câmara Municipal, por intermédio 
do vereador Floriano Pesaro (PSDB-SP).

Durante solenidade no Plenário 1º de Maio, 
a entidade foi contemplada com a Salva de 
Prata, entregue pelo vereador ao presidente 
Francisco Calasans Lacerda.

“É uma grande honra para mim e demais 
companheiros da diretoria presenciar este mo-
mento histórico da entidade. Obrigado a todos 
que nos ajudaram e vamos seguir em frente”, 
afirmou o presidente em seu agradecimento.

Em 18 de 
agosto, a dire-
toria do Sinde-
beleza reuniu 
sua categoria 
para as come-
morações dos 50 
anos de funda-
ção, numa gran-
de festa na Colô-
nia de Férias, em 
Caraguatatuba.

O presidente 
Luiz Gonçalves e 
diretoria da Cen-
tral Estadual parabenizam este importante 
Sindicato pelo aniversário, desejando a com-
panheira Mariazinha e sua diretoria sucesso 
nas lutas e unidade junto aos trabalhadores.

Câmara Municipal de 
São Paulo homenageia os 
80 anos do SINTHORESP

70 anos da Federação dos 
Trabalhadores no Estado 

de São Paulo

50 anos de fundação 
do Sindelebeza

No dia 09 de setembro, em sessão solene na 
Assembleia Legislativa de São Paulo, foi celebra-
do o Dia Estadual da Mineração.

Esta homenagem é justa, pois o setor coloca-
-se como o terceiro maior produtor do país, cuja 
movimentação em 2012 foi de mais de 1 bilhão 
em Reais em diferentes tipos de atividades, como 
areias, pedras, calcário e argila.

De acordo com o secretário Estadual de Ener-
gia, José Aníbal, o governo deve formular ações 
de estímulo ao setor que tem valor estratégico 
para o desenvolvimento do Estado.

Para o presidente da Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias Extrativas de SP, 
Aparecido José da Silva, a homenagem ao setor 
é a garantia da sua importância socioeconômica, 
que tem a participação ativa dos trabalhadores.

Setor de Mineração é homenageado pelo Governo 
em sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo

O presidente Luiz Gonçalves esteve em 
Rio Claro, interior do Estado, onde visitou o 
Sindicato dos Servidores Públicos municipal.

Recepcionado pelo presidente da entida-
de, Tú Reginato, e membros da diretoria, ele 
conheceu o trabalho realizado em defesa da 
categoria (foto acima).

Acompanhado pelo tesoureiro-geral da 
FUPESP, Antonio da Silva (Toninho), ficou 
acordada a realizado do Encontro Setorial 
dos Servidores Públicos no auditório da 
Câmara Municipal entre os dias 28 e 30 de 
outubro.

“Estamos honrados em receber este 
grande encontro, que ajudará no fortale-
cimento da categoria e de nossas lutas”, 
afirmou Tú Reginato.

Durante passagem pela cidade, Luiz Gon-
çalves concedeu entrevista à Rádio Jovem 
Pan (foto abaixo).

Central Estadual promoverá Encontro Setorial 
dos Servidores Públicos em Rio Claro

Neste momento emblemático da de-
mocracia brasileira em que a Constituição 
Federal completou 25 anos de sua pro-
mulgação, a Nova Central São Paulo pa-
rabeniza todos que lutaram e propuseram 
mecanismos de participação popular na 
vida política do país, principalmente, para 
o movimento sindical que fez a diferença 
nas mobilizações.

Hoje continuamos firmes em defesa de 
atualizações da Carta Magna que tragam 
benefícios para os trabalhadores (as) de 
modo geral. 

É com a classe trabalhadora unida nos 
seus sindicatos e centrais sindicais que 
forçaremos o Governo Federal a manter 
um canal permanente de participação e 
negociações de nossas reivindicações.

A classe operária busca em suas lu-
tas a conquista de um Brasil mais justo, 
desenvolvido e soberano. Ao longo de 
nossa história avançamos em questões 
trabalhistas como a redução da jornada 
de trabalho de 48 horas para 44 horas 
semanais; conseguimos o Seguro Desem-
prego; férias remuneradas acrescida de um 
terço nos salários; licença-maternidade; 
liberdade e autonomia sindical; dentre 
outras conquistas.

A Nova Central Estadual mantém-se 
ativa no Congresso Nacional na luta pelo 
Fim do Fator Previdenciário, Redução da 
Jornada de Trabalho para 40 Horas sem 
Redução de Salários e pela derrubada do 
Projeto de Lei 4330 que trata da Terceiri-
zação, cujas bandeiras são fundamentais 
em defesa da classe trabalhadora.

Viva a luta dos companheiros!

Movimento sindical 
participou efetivamente 
da Constituição Cidadã


