
O dia 22 de novembro de 2013 consoli-
dou-se como mais uma data emblemática 
na história da Nova Central São Paulo, 
pois a diretoria reeleita por aclamação no 
III Congresso em março tomou posse em 
grande cerimônia no Clube Trasmontano, 
em São Paulo.

Na abertura, o presidente Luiz Gonçalves 
fez uma avaliação positiva do trabalho reali-
zado pela entidade, destacando sua postura 
“em defesa das questões relevantes para a 
classe trabalhadora em São Paulo e no país, 
respeitando a estrutura sindical vigente”.

Afirmou, também, que a Central Estadual 
vai intensificar sobremaneira o trabalho de 
representação e auxílio junto às entidades 
filiadas, tornando-as ainda mais fortes e 
organizadas na luta pelos trabalhadores.

Os membros da nova diretoria, que já 
começam a trabalhar de forma efetiva em ja-
neiro, receberam um a um suas carteirinhas, 
onde demonstraram bastante motivação 
para empunhar as cores amarela e preta da 
central nas lutas e mobilizações.

Houve a apresentação de um vídeo com 
depoimentos de presidentes das federações, 

lideranças femininas, além do presidente, 
que falaram do trabalho realizado e projeta-
ram a NCST-SP com um dos grandes ícones 
de luta dos trabalhadores.

O evento recebeu a presença de gran-
des lideranças da política e do movimento 
sindical, que fizeram questão de ratificar 
apoio à entidade, casos do vereador Vavá 
do Transporte (PT-SP), do deputado estadual 
João Caramez (PSDB-SP), do deputado fe-
deral Arnaldo Faria de Sá (PDT-SP), além de 
representantes de centrais coirmãs.

Convidado de honra foi o presidente da 
Nova Central Nacional, José Calixto Ramos, 
que desejou sorte à diretoria empossada e 
hipotecou sua total confiança no trabalho 
desempenhado junto aos filiados no Estado .

Ao final da cerimônia de posse, o presi-
dente Luiz Gonçalves agradeceu aos com-
panheiros filiados pelo apoio e confiança 
no trabalho, afirmando que a central segue 
convicta na luta por Unicidade, Desenvolvi-
mento e Justiça Social. “Nossa força está no 
respeito e apoio inequívoco aos princípios 
que compõem nossa base. Viva os trabalha-
dores. Viva a Nova Central São Paulo”.

Nova diretoria da CeNtral estadual toma 
posse em Clima de graNde CoNfraterNização
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Diretoria da NCST-SP é empossada com apoio das 
entidades filiadas

Prezados ComPanheiros e ComPanheiras de Luta!!!

Comunicamos que o nosso expediente será até o dia 20 de Dezembro às 12h00, 
retornando as atividades normalmente em 07 de Janeiro de 2014.

Aproveitamos para desejar aos trabalhadores e familiares um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo!!!

Vídeo institucional destaca 
planejamento de trabalho 
para a próxima gestão

Na apresentação do vídeo institucio-
nal durante a posse da nova diretoria, 
as lideranças das principais federações 
ligadas à NCST-SP e o presidente Luiz 
Gonçalves destacaram a importância da 
continuidade do trabalho realizado e do 
planejamento político e sindical em favor 
da consolidação da entidade como grande  
referência de luta do movimento sindical 
brasileiro.
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Central participa de ato pelo fim da 
violência contra as mulheres
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expediente

Luiz Gonçalves
Presidente da NCST-SP

Lideranças da Nova Central e outras 
centrais lideraram uma manifestação pelo 
Dia Nacional de Lutas pela Redução da Taxa 
de Juros, no dia 26/11, em frente ao Banco 
Central em Brasília. 

A data da manifestação foi escolhida 
seguindo o calendário de atividades do Co-
mitê de Política Monetária (COPOM), que no 
mesmo dia promoveu reunião para definição 
da taxa básica Selic.

O diretor de Relações Parlamentares da 
NCST, Gonzaga Negreiros, disse que os 
trabalhadores (as) exigem “mudanças ur-
gentes” na política monetária do governo, 
que só interessam aos bancos e ao capital 
especulativo.

No entendimento dos sindicalistas, com a 
taxa de juros elevada, bancos e instituições 
financeiras se beneficiam nas operações de 
crédito e empréstimo. Em outubro deste ano, 
o Copom elevou a taxa básica de juros de 
9% para 9,5% ao ano. É o quinto aumento 
seguido desde abril.

O secretário de Comunicação da NCST-SP, 
Nailton Francisco de Souza, garantiu que as 
manifestações continuarão até que a presi-
denta Dilma Rousseff abra a discussão com 
as centrais sobre a pauta trabalhista.

“Baixar os juros é o caminho seguro para 
incentivar o crescimento econômico, garantir 
mais verbas para investir na educação, saúde 
e mobilidade urbana”, destacou.

As lideranças do Fórum Nacional de Mu-
lheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais 
promoveram, na manhã de 03 de dezembro, 
no Largo da Concórdia, região central da ci-
dade, uma panfletagem de orientação e cons-
cientização, cuja ação integra o calendário 
de ações da Campanha “16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

A Nova Central Sindical de Trabalhadores 
no Estado de São Paulo marcou presença 
nesta importante manifestação com sua 
militância feminina, que há tempos vem ba-
talhando por respeito, valorização, segurança 
e qualidade de vida das companheiras.

Representou-nos, na oportunidade, a 
companheira Sônia Maria Zerino, que des-
tacou a necessidade de ações populares 
para “levar ajudar a elevar o nível de cons-
cientização das mulheres na luta por seus 
direitos dentro uma sociedade que seja justa 
e igualitária”.
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a Nova Central Sindical de trabalhadores 
no estado de São Paulo encerra 2013 agre-
gando mais valor as suas lutas e mobilizações.

Com respeito e democracia, os compa-
nheiros filiados reconheceram o excelente 
trabalho realizado no último mandato, 
reelegendo-me no iii Congresso estadual 
presidente tendo com suporte uma diretoria 
formada por lideranças com amplo histórico 
de serviços prestados no movimento sindical.

Intensificamos de forma permanente o 
trabalho de base junto aos filiados, nas suas 
diferentes categorias, pelo estado de São 
Paulo, dando-lhes condições de melhor repre-
sentar seus trabalhadores nos enfrentamentos 
diante dos patrões.

Ferramentas essenciais neste processo 
foram os encontros Setoriais, que tiveram 
consequência com turismo e Hospitalidade 
e Servidores Públicos, fomentando o canal 
de discussões em prol do crescimento destas 
categorias.

além disso, os companheiros da Baixada 
Santista contam com a primeira regional da 
central, na cidade de Santos, fortalecendo 
sobremaneira seu poder de atuação junto 
aos filiados.

Neste ano, a Central estadual esteve na 
linha de frente das principais manifestações 
sindicais, posicionando-se com convicção em 
defesa da classe trabalhadora, como no 1º de 
Maio, Marcha para Brasília, dia Nacional de 
lutas, redução da taxa de Juros, dentre outras.

alistou-se com vigor no Grupo de trabalho 
da Comissão Nacional da Verdade na batalha 
pela reparação as entidades sindicais, lide-
ranças sindicais e trabalhadores que foram 
vítimas atrozes dos descalabros do regime 
de exceção, que tentou sem sucesso calar a 
voz das massas.

Por isso tudo, tenho plena certeza de que 
a Nova Central de trabalhadores São Paulo 
consolida-se definitivamente como um dos 
grandes e relevantes líderes na defesa dos 
interesses da classe trabalhadora, respeitando 
os princípios de Unicidade, desenvolvimento 
e Justiça Social.

Central Sindical tem presença ativa em 
manifestação contra a elevação da taxa Selic

Nossas companheiras são linha de frente na luta por 
seus direitos na sociedade



santos recebe Ato Sindical Unitário da 
Comissão Nacional da verdade

eleiçÕes No siNtHoresp
Chapa 1 é eleita de forma esmagadora!!!

Após três dias de eleições, na noite de 03 
de dezembro os trabalhadores hoteleiros e 
afins sacramentaram a Chapa 1 “Unidade, 
Trabalho e Honestidade” como a legítima 
representante na direção do Sinthoresp com 
a maioria absoluta dos votos.

Desta forma, o encabeçador da chapa 
Francisco Calasans Lacerda e membros da 
diretoria seguem à frente da entidade para o 
mandato no período de 2013 a 2018.

O pleito foi marcado pela organização, 
respeito e espírito democrático, onde os tra-
balhadores votaram na sede da entidade, nas 
subsedes, nos centros de atendimento, além 
das urnas itinerantes distribuídas nas empre-
sas da base territorial do Sindicato.

Para Calasans, a decisão soberana da maio-
ria demonstra que o trabalho foi bem realizado 
em favor dos companheiros. “Esta aprovação 
que obtivemos é o retrato fiel de uma jornada 
cumprida com louvou pelo bem maior, que são 
os trabalhadores que defendemos. A vitória 
é fato, mas temos que dar continuidade aos 
enfrentamentos, pois a luta é permanente”.

O presidente da Nova Central de Traba-
lhadores São Paulo, Luiz Gonçalves, que fez 
questão de acompanhar o andar da eleição 
e hipotecar seu apoio a Chapa 1, disse que 
o resultado pavimenta a sequência de um 
trabalho histórico, que ajudou a transformar o 
Sinthoresp no maior e mais forte da categoria 
em toda América Latina.

O Grupo de Trabalho da Comissão Nacional 
da Verdade promoveu no Sindicato dos Petro-
leiros, em Santos, o Fórum Sindical de Debates 
“Encontro com a Memória e Verdade dos Tra-
balhadores por Justiça e Reparação” nos dias 27 
e 28 de novembro para discutir a ação nefasta 
do regime militar contra os trabalhadores da 
Baixada Santista.

Na abertura dos trabalhos, a representante 
da CNV, Rosa Maria Cardoso da Cunha, afirmou 
que o momento era único para abrir os porões 
da história descobrindo os motivos pelos quais 
tantos trabalhadores foram presos e torturados 
pelo sistema na região. 

O ato sindical unitário contou com a pre-
sença de representantes das centrais sindicais 
do país, com destaque para a Nova Central 
Sindical de Trabalhadores no Estado de São 
Paulo na figura do presidente Luiz Gonçalves, 

de representantes das diretorias do Sintrasaúde 
e Sindest, além do assessor político Orlando 
Bira Junior, que faz parte do grupo de trabalho.

“Hoje convivemos num ambiente democrá-
tico que nos permite estabelecer uma relação 
ativa com membros das próximas gerações, 
que precisam dar sequência ao nosso trabalho”, 
afirmou Gonçalves.

Ele ainda lembrou que o regime militar 
deixou seus “tentáculos” em vários segmentos 
da sociedade, como, por exemplo, nas polícias 
que adotam sistema de repressão para calar 
as manifestações populares legítimas, assim 
como nas empresas que tentam oprimir os 
trabalhadores na busca pelo lucro exploratório.

“A Nova Central permanece firme na luta 
para resgatar a história e fazer justiça aos com-
panheiros que sofreram nas mãos da ditadura 
militar”, registrou.
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No dia 04 
de dezembro, 
a Federação 
dos Têxteis 
promoveu, 
no Leques Hotel, uma grande festa para co-
memorar os seus 70 anos com lançamento 
de livro histórico contando sua trajetória. 

Importantes lideranças sindicais, políti-
cas e patronais estiveram no evento, sendo 
homenageados com placas de agrade-
cimento pelo apoio prestado à entidade.

Representantes dos sindicatos filiados 
também foram os grandes agraciados da 
noite com registros de suas histórias no livro.

O presidente da Federação, Nivaldo 
Parmejani, disse que o objetivo do livro 
foi “registrar a história da nossa luta pelos 
trabalhadores têxteis nos chãos de fábrica”.

A sede da União dos Aposentados 
em Transportes, no dia 05 de dezembro, 
lotou de associados, autoridades parla-
mentares, sindicalistas e convidados, que 
foram prestigiar o lançamento do livro 
Conduzimos, que conta a biografia do ex-
-presidente do Sindicato dos Motoristas-
-SP e atual presidente da entidade, José 
Aureliano Ribeiro de Vasconcelos (Ribeiro).

Na página 114, o presidente da Central 
Estadual, Luiz Gonçalves, destacou a valo-
rosa contribuição que os aposentados dão 
aos trabalhadores inativos em nível nacional. 

E lembrou que a consagração da União 
dos Aposentados veio com o amigo e pre-
sidente Ribeiro. “No seu mandato a enti-
dade adquiriu sede própria e ganhou força 
e representatividade no cenário nacional”.

Federação dos Têxteis 
comemora 70 anos 
com livro histórico

livro Conduzimos 
narra trajetória do 
companheiro Ribeiro

Lideranças da Central acompanham eleição no Sindicato (foto maior); 
trabalhador votando na empresa (foto menor)

Luiz Gonçalves pede reparação aos 
companheiros vítimas do regime militar

Luiz Gonçalves parabeniza Ribeiro pelo 
registro de história em livro da entidade



Lideranças de trabalhadores em transporte do país lançam 
fórum em defesa da lei 12.619 no CMTC Clube

A Nova Central de Trabalhadores São Paulo e as demais 
centrais sindicais organizaram no dia 20 de novembro, a 10ª 
Marcha da Consciência Negra.

Os participantes se organizaram no vão livre do MASP, na 
Avenida Paulista, onde realizaram de variadas manifestações 
culturais e religiosas.

Lideranças sindicais, com destaque para o companheiro 
Jurandir Nogueira, da NCST-SP, discursaram a respeito da luta 
contra o preconceito racial.

“Essa luta não pode parar. O ato de hoje foi muito impor-
tante para chamar a atenção da sociedade para a questão do 
preconceito racial. Isso já deveria estar superado.”, afirmou.

Vale destacar que após o ato na Paulista milhares de pessoas 
seguiram em passeata rumo ao Vale do Anhangabaú, onde 
todos se reuniram para as festividades em comemoração ao 
Dia da Consciência Negra.

Nova Central Estadual 
participa da 10ª Marcha 
da Consciência Negra
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Sindicalistas do setor de transportes, 
em conjunto com o Ministério Público do 
Trabalho, lançaram em 06 de dezembro, no 
CMTC Clube, o Fórum Nacional em Defesa 
da Lei 12.619/2012 (FNDL - 12.619).

O procurador do trabalho Paulo Dou-
glas Moraes, criticou possíveis retrocessos 
na Lei para atender apenas a ganância de 
empresários que só visam o “lucro fácil” em 
detrimento da saúde do trabalhador.

A assistente de Projetos da Federação 
Internacional dos Trabalhadores em Trans-
portes (ITF), Andréa Privatti, mostrou-se 
bastante satisfeita com o nível de consci-
ência e organização do movimento sindical 
em defesa da lei. “Esta experiência de luta e 
persistência servirá de exemplo para países 
da America Latina”.

Ela também fez questão de elogiar a Nova 
Central São Paulo, através do presidente Luiz 
Gonçalves, por dedicar-se aos desafios da 
Humanização dos Transportes no Brasil, des-
de 2011 quando lançou pedra fundamental 
com grande seminário sobre o tema.

“A humanização precisa extrapolar o cam-
po dos discursos encontrando resultados 
objetivos pela mudança de comportamento”, 
afirmou Gonçalves.

O presidente ainda destacou que a lei 

Trabalhadores unidos e 
mobilizados pelo fim do 
fator previdenciário

O dia 12 de novembro foi marcado pela manifestação que teve 
como tema: “O Brasil contra o Fator Previdenciário e pela correção 
da tabela do imposto de renda”. 

“O trabalhador luta a vida toda e quando chega a hora dele se 
aposentar o governo vem e tira esse direito”, afirmou o presidente 
da Nova Central São Paulo, Luiz Gonçalves.

Essa mobilização foi uma iniciativa da Nova Central e demais 
centrais, e contou com a participação de lideranças sindicais e 
milhares de trabalhadores que saíram às ruas de São Paulo e do 
Brasil, reivindicando uma aposentadoria digna e impostos mais 
justos para os trabalhadores.

fora conquistada “a duras penas”, e por este 
motivo, as lideranças sindicais do transporte 
devem mobilizar nossos representados no 
local de trabalho, dialogar com a socieda-
de, pedir apoio e fazer muita pressão lá em 
Brasília.

Após aprovação das resoluções do Fórum, 
os participantes realizaram uma manifes-
tação de uma hora na Avenida Cruzeiro do 
Sul, defronte ao CMTC Clube, considerada a 
principal via de acesso à Marginal Tietê. 

Também foram personagens importantes 
neste ato o presidente Nacional da Nova Cen-
tral, José Calixto Ramos, o secretário-geral da 
UGT, Canindé Pegado, o secretário nacional 
de formação da Força Sindical, Geraldino, 
o deputado estadual, Alcides Amazonas 
(PCdoB-SP), os vereadores Ferrugem (Solida-
riedade de São Vicente) e Vavá do Transporte 
(PT-SP), além dos presidentes das federações 
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Goiás, e dirigentes da CNTTT.

Nova Central São Paulo defende igualdade racial 
como instrumento de desenvovimento social

Nossa mensagem de luta é clara: queremos o fim 
imediato do Fator Previdenciário!

Nova Central SP encabeça luta pela humanização 
do trânsito e dos transportes no Brasil


