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A Federação Interestadual dos Policiais 
Civis da Região Sudeste (FEIPOL/SE) foi 
fundada no dia 06 de maio.

A assembleia geral, que ratificou sua 
atuação sindical e formação da primeira 
diretoria executiva, aconteceu na sede do 
Sindicato dos Policiais Civis de Campinas 
(SINPOL/CAMPINAS-SE), que contou com 
a presença de várias lideranças, com desta-
que para o presidente da Nova Central São 
Paulo, Luiz Gonçalves. 

Esta entidade passa a representar mais 
de 60 mil companheiros de 12 sindicatos 
filiados na base composta pelos Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Espírito Santo, respectivamente. 

Federação dos Policiais Civis da Região 
Sudeste filia-se à Nova Central SP

“Entendemos que sem essa federação 
o sindicalismo da região sudeste estaria 
‘manco’. Sei que é um grande desafio 
estar à frente da entidade nos próximos 
três anos, contudo, defenderemos as cau-
sas dos policiais civis”, disse o presidente 
eleito, investigador Aparecido Lima de 
Carvalho, que também lidera a SINPOL 
de Campinas. 

Vale destacar que a FEIPOL, concomi-
tantemente ao seu surgimento, filiou-se 
à Nova Central Sindical de Trabalhadores 
(NCST), que historicamente luta pelos 
interesses dos profissionais da segu-
rança, como é o caso dos Guardas Civis 
Municipais.  

Em mais um momento histórico de lutas 
da categoria, os trabalhadores em transpor-
te urbano da capital, por maioria esmaga-
dora, aprovaram a contraproposta patronal 
em Assembleia Geral. 

Eles tomaram a rua para, de forma de-
mocrática, mais uma vez ratificar apoio irres-
trito ao excelente trabalho promovido pela 
diretoria, delegados e comissão durante as 
negociações. 

A categoria saiu vitoriosa da Campanha 
Salarial com reajuste de 6% no salário aci-
ma da inflação do período, Vale refeição de 

Sindicato dos Condutores de SP fecha Campanha Salarial 
e presidente Jorginho é aclamado pelos trabalhadores

R$ 14,00, PLR de R$ 550,00 e R$ 600,00, 
Equiparação salarial no Setor de Manu-
tenção, além da manutenção das demais 
cláusulas sociais da Convenção Coletiva de 
Trabalho em vigor. 

Ao final da assembleia, o presidente Jor-
ginho foi literalmente aclamado nos braços 
pelos companheiros. 

De acordo com o presidente da Nova 
Central São Paulo, Luiz Gonçalves, o Sindi-
cato sai fortalecido da Campanha Salarial 
por superar tanto a intransigência dos pa-
trões quanto dos adversários.

O mercado da Cons-
trução Civil em Sorocaba, 
apesar do crescimento,  
trouxe em paralelo uma 
série de problemas como 
ocorrência de trabalho 
precário, informalidade 
e falta de qualificação da 
mão de obra recrutada 
para os serviços em obras 
públicas. 

Este cenário levou o 
vereador José Izidio de Brito (PT-SP) a batalhar pela regulamentação 
e maior rigor na fiscalização das empresas prestadoras de serviços 
para a administração municipal. 

Após vários estudos, consultas e reuniões, o prefeito local, Vitor 
Lippi, o gerente regional do Ministério do Trabalho, José Vittório Cat-
tai, o diretor do Sindicato da Construção Civil, da Feticom e diretor da 
Nova Central São Paulo, João Donizetti Martins, encaminharam para 
observação da Câmara Municipal o PL nº 539/2011. 

“O projeto de lei cumprirá a função de brecar as infrações cometidas 
pelas empresas, que, além da má qualidade dos serviços oferecidos, 
expõem seus trabalhadores ao iminente risco de acidentes no local 
de trabalho”, disse Martins. 

Projeto de Lei regulamenta trabalho na 
construção civil nas obras em Sorocaba

O Sindicato dos Po-
liciais Ferroviários de 
São Paulo promoveu 
importante assembleia 
geral de esclarecimen-
to para a categoria, no 
último dia 16 de junho, 
nas dependências da 
Estação Ferroviária de 
Itaim Paulista.

O presidente Edson 
Lima de Menzes, afirmou aos presentes que o Ministério da Justiça 
se comprometeu a lançar portarias, criando as superintendências 
para tratar de questões relativas à categoria (ajustes de quadros 
fora de função, por exemplo), além dos nomes que comporão 
DPF-MJ.

Ainda disse que a pasta colocou à disposição um grupo de tra-
balho que está analisando a lista de companheiros que postulam 
a inclusão de seus nomes, sobretudo a partir da publicação de 
portaria em janeiro deste ano.

Sobre a transferência de funções, observou que a medida 
cautelar que o procurador Roberto Gurgel almeja não terá efeito 
prático, uma vez que a categoria está respaldada na lei que regula 
a profissão em todo o país.

Assembleia geral esclarece dúvidas 
dos trabalhadores da PF Estadual
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A Nova Central São Paulo abraçou definiti-
vamente a causa da humanização do trânsito 
e dos transportes no Brasil, tornando-se, desta 
forma, um dos importantes protagonistas em 
defesa da vida.

Por isso, no dia 23 de maio, o presi-
dente Luiz Gonçalves, acompanhado de 
uma comitiva formada pelo presidente da 
Nova Central nacional José Calixto Ramos, 
diretores Luiz Antonio Festino, José Alves 
do Couto Filho (Toré), além do presidente 
da CNTTT, Omar José Gomes, estiveram 
reunidos no gabinete do deputado federal, 
Jilmar Tatto (PT-SP), na Câmara dos Depu-
tados, em Brasília.

Ao parlamentar foi apresentado, em deta-
lhes, as linhas gerais do documento Década de 
Ação pela Segurança no Trânsito: 2011-2020, 

Central apresenta suas propostas na luta pela vida 
ao deputado federal Jilmar Tatto no Congresso

que traz a proposta dos trabalhadores da 
central para vencer este grande desafio, 
inclusive com a realização do Life’s Day que 
está previsto para ocorrer em setembro, em 
São Paulo.

“É muito importante a presença de uma 
central de trabalhadores neste compro-
misso que vem exigindo muitos esforços 
do governo federal. A tarefa não é fácil, 
mas a união de todos os movimentos 
sugeridos aqui devem ajudar a melhorar 
a vida dos brasileiros no trânsito”, disse 
Tatto, enquanto observava o material com 
bastante atenção. 

De resposta concreta às propostas 
trazidas pela comitiva da central esta-
dual, o deputado federal Jilmar Tatto 
comprometeu-se a levá-lo para aprecia-

Nova Central nas principais lutas e mobilizações

A Nova Central Sindical de Tra-
balhadores - tanto Estadual quanto 
Nacional - marcou presença no no 
1o de Maio Unificado, realizado na 
Praça Campo de Bagatelli, zona 
norte da capital, com suas lideranças, 
companheiros e militância, reivindi-
cando importantes bandeiras de luta, 
como a redução da jornada de trabalho 
semanal, fim do fator previdenciário, 
promoção do trabalho decente, igual-
dade entre homens e mulheres, dentre outras exigências.

 “O governo [federal] deve implementar políticas que tragam va-
lorização e bem-estar para os trabalhadores, que são a verdadeira 
mola propulsora deste país”, afirmou o presidente da NCST-SP, Luiz 
Gonçalves.

 Outra bandeira de luta que vem sendo deflagrada com bastante profu-
são pela Nova Central é a garantia do artigo 8o da Constituição Federal, 
que trata da defesa da contribuição sindical.

 “Quando os trabalhadores contribuem com assistência, eles promo-
vem o fortalecimento das entidades que representam e são beneficiados 
com uma série de serviços para seu bem-estar. Quem luta na contramão 
disso tem o mesmo pensamento dos patrões”, ressaltou o presidente 
da central nacional, José Calixto Ramos.

Mais de 90 
m i l  c o m p a -
n h e i r o s  d a s 
centrais sindi-
cais, entidades 
filiadas e dos 
setores da in-
dústria, em voz 
única, protes-
taram contra 
o mal da desindustrialização, que está diminuindo a 
produção industrial, fechando empresas, aumentando 
o desemprego, enfim, atrofiando perigosamente o de-
senvolvimento do país. 

“Chegou a hora de o governo promover medidas de 
crescimento da máquina produtiva, pois a Locomotiva 
Brasil não pode parar”, disse o presidente da Nova Cen-
tral São Paulo, Luiz Gonçalves. 

O grande protesto ficou marcado pelo recado 
dado pela classe trabalhadora, que exige medidas 
urgentes contra a crise, como: estímulo ao mercado 
doméstico, estímulo às exportações, fim da guerra 
fiscal nos portos, abaixo à desindustrialização e corte 
drástico nos juros. 

Mobilização no Grito de AlertaPresença marcante no 1o de Maio
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A Nova Central São Paulo promoveu 
em 05 de junho, Dia Internacional do 
Meio Ambiente, no auditório do Sindi-
cato dos Condutores, a Assembleia Geral 
das Entidades Filiadas para discutir a 
participação estratégica do movimento 
sindical neste engajamento, inclusive, 
na Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente, a RIO+20.

 Inclusive, por isso, o presidente Luiz 
Gonçalves na abertura dos trabalhos disse 
que as entidades que formam sua base 
“não devem estar comprometidas apenas 
com a agenda de lutas da classe trabalha-
dora, mas, sim, com todas aquelas de valor 
social, nas quais os trabalhadores se bene-
ficiam com qualidade de vida e bem-estar”.

A palestra da ativista e coordenadora 
da Agenda 21 Local no Estado de São 

Paulo, Nina Orlow, enfatizou a neces-
sidade – em caráter de urgência – da 
promoção de ações responsáveis com o 
meio ambiente.

 “A correta gestão dos recursos natu-
rais e dos produtos que comercializamos 
ajudará na manutenção e bem-estar das 
gerações futuras, num ambiente saudável 
para se viver”, afirmou.

 Nina observou que o movimento sin-
dical tem papel fundamental nas ações 
que envolvem o desenvolvimento sus-
tentável, uma vez que seus trabalhadores 
podem ser os agentes transformadores 
do ambiente de trabalho.

 O presidente do Sindicato dos Agen-
tes Comunitários (Sindicomunitário), José 
Roberto Prebill, por sua vez, transformou 
sua palestra numa espécie de convoca-

Assembleia Geral das Entidades Filiadas 
ratifica luta da central pela Sustentabilidade

ção dos presentes para esta causa, que ele 
mesmo considera inadiável.

 “Estas questões que tratamos hoje de-
vem ser assumidas por todos vocês com 
interesse e vontade para melhorarmos o 
ambiente em que vivemos”, disse Prebill.

 A assembleia foi concluída com a rati-
ficação de futuras ações estratégicas que 
serão tomadas pela Nova Central estadual, 
como, por exemplo, o registro do evento 
com suas resoluções numa publicação 
especial, além da inserção da entidade na 
conferência no Rio de Janeiro.

 “Estamos firmes na luta pela vida no 
trânsito das grandes cidades e estamos 
tão firmes quanto em defesa do meio am-
biente, do qual extraímos tudo que preci-
samos para viver e existir”, destacou Luiz 
Gonçalves.
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Nova Central SP firme na luta pela 
promoção do Trabalho Decente

Regulamentação da profissão de 
motorista é aprovado após muita luta

Central participa de cerimônia de posse da 
nova diretoria da Federação das Extrativas 

Federação dos Policiais Civis da Região 
Sudeste filia-se à Nova Central

Nova Central São Paulo apresenta suas propostas na luta pela vida ao deputado federal Jilmar 
Tatto no Congresso Nacional

ção do ministro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, que dará seu parecer junto à 
presidenta Dilma Rousseff.

A Nova Central São Paulo, em parceria 
com outras entidades sindicais como a 
Força Sindical, CGTB (Central Geral dos 
Trabalhadores) e CTB (Central dos Tra-
balhadores), promoveu dia 19 de junho 
a I Oficina de Capacitação de Dirigentes 
Sindicais e Assessores para a Erradica-
ção do Trabalho Infantil. A oficina foi 
uma preparação, pois o Brasil sediará no 
próximo ano a Conferência Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil.

Na composição da mesa, estiveram 
nomes importantes da causa como Neusa 

Costa, coordenadora do Meu Guri, Vera 
Gorron, secretária de Relações Internacio-
nais da CGTB, Rumiko Tanaka, secretária 
da Criança e do Adolescente da UGT e o 
diretor de Comunicação da Nova Central 
SP, Nailton Francisco de Souza.

Para Nailton, a questão é extremamen-
te complexa. “O problema da exploração 
das crianças é que muitas vezes, a neces-
sidade faz com que os pais as tirem da 
escola para trabalhar e ajudar o sustento 
da casa. Às vezes, é questão de sobrevi-
vência”, disse.

Nova Central participa de oficina sobre erradicação do trabalho infantil 
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A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores nas Indústrias (CNTI), no último dia 29 
de maio, empossou a nova diretoria para o 
mandato de 2012 a 2015 que defenderá os 
interesses dos companheiros.

O presidente reeleito, José Calixto Ra-
mos, agradeceu a confiança depositada no 
trabalho realizado que resultou em várias 
conquistas para a classe trabalhadora.

Porém, ressaltou, que “ainda existe um 
longo caminho a seguir na luta e mobilização 
pelos milhares de trabalhadores representa-
dos Brasil afora, pelo desenvolvimento social, 
além da construção sólida de um país mais 
justo e soberano”.

Foi extremamente contundente quando 
disse que a CNTI se mantém intransigente 
na defesa do sistema confederativo de repre-
sentação sindical, cujo teor está baseado no 

No último dia 24 de maio, a Federação 
dos Papeleiros de São Paulo, filiada à 
Nova Central estadual, promoveu reunião 
com sua diretoria para tratar das linhas 
estratégicas da entidade para as próxi-
mas lutas e mobilizações em defesa da 
categoria no Estado. 

A nova diretoria da Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias Extrativas no Estado 
de São Paulo foi empossada no dia 24 de abril 
para mais um mandato de quatro anos, em 
cerimônia realizada no Hotel San Rafael, região 
central da cidade.

Estiveram presentes as lideranças que 
formam os sindicatos filiados à entidade, 
além do presidente da central estadual, 
Luiz Gonçalves, que fez questão de elogiar 
o trabalho realizado pela diretoria que fora 
escolhida de forma justa e democrática pelos 
trabalhadores.

“Quero aqui declinar meus sinceros pa-
rabéns aos companheiros da federação que 
têm um vasto histórico de conquistas para 
seus representados. Não por acaso, tiveram 
como resposta a continuidade que será mar-
cada por mais realizações”, disse.

A Federação dos Trabalhadores da Saú-
de de São Paulo e a Nova Central Sindical 
Estadual, de forma marcante, uniram forças 
numa passeata pelas ruas de Santos para 
exigir valorização da categoria. 

“Estamos cansados de ver nossos 
companheiros atender pacientes sem 
condições dignas para fazer seu trabalho, 
ganhando mal e com jornadas estressan-
tes”, afirmou o presidente do Sintrasaúde, 
Paulo Pimentel. 

Vale destacar que os companheiros 
exigem aumento real dos salários, jornada 
unificada de 30 horas semanais (uma vez 
que cada empresa determina sua jornada), 
além de plano de saúde. 

Para o 1º secretário do Sindicato da 
categoria e diretor da Nova Central São 
Paulo, Marcelo Alexandre Cancio dos 
Santos, os trabalhadores devem somar 
esforços nesta importante luta por mais 
respeito e valorização. 

“Nossa batalha é justa, pertinente e 
a mobilização dos companheiros junto 
ao Sindicato e demais entidades será de 
extrema importância para vencer qualquer 
tipo de intransigência em favor dos direi-
tos da categoria”, disse. 

Nova Central prestigia cerimônia de 
posse da nova diretoria da FETIESP

O novo presidente da federação, Amauri 
Martins de Oliveira, que substituiu ao com-
panheiro Aparecido José da Silva – reeleito 
para o cargo, porém, do qual se licenciou 
para disputar à prefeitura de Rancharia - 
agradeceu o apoio de todos os presentes, 
inclusive da Nova Central. “Teremos, com 
certeza, um mandato repleto de conquistas 
aos companheiros da categoria”, finalizou.

Sintrasaúde realiza 
grande protesto nas 
ruas de Santos

Nova diretoria da CNTI mantém compromisso 
em favor do Sistema Confederativo

Federação dos Papeleiros discute rumos da 
Campanha Salarial Unificada 2012

Decidiu-se, em consenso, por exem-
plo, que o seminário para preparação 
da Campanha Salarial Unificado 2012 
acontecerá entre os dias 5 e 6 de julho, 
na Colônia de Férias, em Praia Grande. 

“Temos que fazer deste momento 
emblemático para avançarmos nas dis-
cussões em torno dos interesses dos 
trabalhadores”, afirmou o presidente da 
federação e vice da central, Ozano Pereira 
da Silva. 

Outras resoluções, como a terceiriza-
ção, especificamente, que vem prejudi-
cando a cadeia produtiva, serão estuda-
das e melhor discutidas no transcorrer do 
seminário da categoria.

artigo 8º da Constituição Federal.
José Calixto Ramos também fez um 

emocionado relato acerca da sua trajetória, 
desde a infância difícil em Pernambuco, até 
os dias de hoje, valorizando as amizades 
sinceras conquistadas ao longo dos anos, 
frisando ainda, o respeito e a ética, marcas 
registradas que fizerem da CNTI um sinôni-
mo de luta pelos direitos dos trabalhadores 
industriários brasileiros. 
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No último dia 02 de 
maio, a presidenta Dil-
ma Rousseff promulgou 
a lei 12.619/2012 que 
trata da regulamentação 
da profissão de moto-
rista de transporte de 
passageiros e de cargas 
em todo país.

Os milhares de com-
panheiros do volante, a partir de agora, estão 
respaldados por uma série de direitos como 
registro em carteira via CLT, jornada de tra-
balho, acesso gratuito a cursos de formação 
e aperfeiçoamento, atendimento à saúde, 
dentre outros benefícios fundamentais.

“Esta importante conquista resulta do 
amplo trabalho realizado pelos membros da 

ARTigoRegulamentação da Profissão de 
Motorista é aprovada após muita luta

Frente Parlamentar em 
Defesa dos Trabalha-
dores em Transporte 
Terrestre, que tiveram 
participação decisiva 
nas mudanças que re-
sultaram na aprovação 
do projeto final”, afir-
mou o diretor da NCST 
e coordenador do Gru-

po de Trabalho da CNTTT, Luiz Antônio 
Festino.

Vale destacar que a Nova Central Na-
cional e São Paulo, a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Transportes 
Terrestres e o Sindicato dos Condutores de 
São Paulo sempre estiveram ao lado dos 
motoristas nesta grande batalha. 

A profissão de motorista, que acabou de 
ser regulamentada pelo Congresso Nacional, 
trouxe com força ao espectro do movimento 
sindical mais uma vez a necessidade da quali-
ficação dos companheiros do transporte. 

Por isso, o novo secretário estadual de 
Relações do Trabalho, Carlos Ortiz, gentil-
mente abriu as portas de seu gabinete para 
o presidente Luiz Gonçalves e sua comitiva, 
no último dia 21 de maio, com um objetivo 
muito claro: dar continuidade as negociações 
para viabilização do Garagem Escola. 

“O projeto [Garagem Escola] é significativo 
para a melhoria técnica dos quadros funcio-
nais do setor de transporte”, afirmou. 

Baseado neste contexto, Luiz Gonçalves 
sugeriu a formação de centros avançados 
de qualificação profissional (tanto para 
motoristas quanto para motociclistas) que 

Garagem Escola é tema 
de reunião na Secretaria 
Estadual do Trabalho

abrange todas as categorias do transpor-
te, inclusive, formando companheiros de 
outros setores. 

“Condutores orientados e preparados 
são mais responsáveis nas funções que 
exercem e zelosos com as pessoas com as 
quais se relaciona”. 

Uma próxima reunião será agendada 
entre as partes envolvidas, sem data mar-
cada, para dar andamento às discussões 
levantadas sobre o projeto Garagem 
Escola.

A Federação dos Funcionários Públicos 
Municipais do Estado de São Paulo (FUPESP) 
entregou no último dia 15 de maio mais um 
imóvel do projeto “Meu Sonho é Minha Sede”, 
que desta vez beneficiou o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos de Dois Córregos.

O presidente do Sindicato beneficiado 
e diretor do Departamento de Eventos da 
federação, José Wagner Luiz, se mostrou 
bastante satisfeito com este benefício a favor 
da categoria.

“Quando compramos a sede era apenas 
uma casinha simples. Hoje, no entanto, tenho 

SINDSERV de Dois 
Córregos recebe imóvel 
do projeto “Meu Sonho 
é Minha Sede”

o prazer de afirmar que estamos protegi-
dos num verdadeiro palácio”. 

“É importante que os sindicatos que 
são filiados a nós tenham sua sede própria 
para auxiliar, inclusive, na organização de 
outras entidades sindicais”. E completou. 
“Esta sede poderá receber o encontro de 
outras corporações, criando laços de soli-
dariedade entre os trabalhadores”.

O projeto “Meu Sonho é Minha Sede” 
deve entregar mais um prédio próprio no 
segundo semestre deste ano de 2012.

Nos últimos dois séculos, as populações 
saltaram de 1 bilhão de habitantes para 
quase, pasmem, 10 bilhões, num contingente 
assombroso.

o problema em questão é que os recursos 
naturais gerados não aumentaram na mesma 
proporção para atender as necessidades destas 
pessoas, ao passo que o desperdício e a falta 
de conscientização ambiental (em nome do 
pretenso desenvolvimento) têm comprometido 
seriamente a manutenção do Meio Ambiente 
vigente.

A gravidade deste cenário, companheiros, 
faz com que adotemos “um novo olhar sobre 
o futuro”, pois 80% dos produtos gerados são 
consumidos por apenas 20%, num desperdício 
que compromete nossa sobrevivência.

Este momento exige de todos nós, incluindo 
você, a atenção redobrada para a valorização 
social de elementos fundamentais como a 
água, o calor, o ar, dentre outros.

A Agenda 21, definida nas resoluções da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente, a ECo 92, cumpre papel determi-
nante nesta luta, pois trata de uma série de 
proposições sobre desenvolvimento sustentável, 
focando, em todos eles, a importância da ação 
transversal. 

E o movimento sindical, inserido no capítulo 
29, assume a responsabilidade por esta causa 
inadiável defendendo a saúde dos trabalhado-
res no ambiente de trabalho, que, na prática, 
promove a qualidade de vida da população, 
uma vez que eles são parte deste contexto.

os princípios contidos na Agenda 21 global 
não precisam ser lidos, decorados, nada disso, 
mas sim praticados continuamente, pois assim 
ajudarão na promoção do Meio Ambiente pre-
servado, justiça social e incremento econômico, 
tal qual preconiza o lema da Nova Central.

Espero que ao final desta jornada possamos 
gerar propostas concretas para um novo mo-
delo de sustentabilidade, que não dê espaço 
apenas para a economia verde, mas também 
para a qualidade de vida dos cidadãos.

Desenvolvimento 
Sustentável 
e Agenda 21 
global em 
Defesa do Meio 
Ambiente

nina Orlow
Coordenadora da Agenda 21 
Local no Estado de São Paulo
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Expediente

EDiToRiAl

A Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente, a Rio+20, traz mais uma 
vez com vigor à mesa de debates a questão 
da sustentabilidade tendo como pilares a 
preservação do meio ambiente, bem-estar 
dos cidadãos e incremento socioeconômico 
por consequência.

o movimento sindical, neste contexto, 
surge com importância significativa tendo 
a responsabilidade de fortalecer sua luta 
e mobilização junto às bases para defen-
der os interesses dos trabalhadores, sem 
esquecer-se de cobrar atitudes responsáveis 
dos patrões em favor do desenvolvimento 
sustentável.

inclusive, nossa participação está re-
gistrada em dois importantes documentos 
sobre o tema como a Agenda 21 global, no 
capítulo 29 “Fortalecimento do Papel dos 
Trabalhadores e de seus Sindicatos” e nos 
08 objetivos do Milênio.

A partir de agora, então, seremos voz 
ativa nas principais manifestações reivin-
dicando - além de legítimas bandeiras de 
luta da classe trabalhadora - propostas 
e soluções de governos e demais órgãos 
competentes pela formação de práticas 
sustentáveis no país. 

Estaremos junto às nossas entidades 
ajudando-as na implantação de ações 
desta natureza que levem qualidade de 
vida aos seus companheiros e gerem in-
cremento positivo nas regiões onde elas 
têm suas bases de atuação.

É com este firme propósito, assim como 
temos feito em prol da humanização do 
trânsito no país, que alcançaremos a trans-
formação desejada por um mundo melhor. 

Companheiros, todos juntos em mais 
esta causa social!!!

Sustentabilidade 
e Agenda 21

Central firme na luta pela 
promoção do Trabalho Decente

NCST conquista espaço entre as maiores centrais
Reportagem do jornal Valor Econômi-

co, publicada em abril deste ano, mos-
trou que a Nova Central (em abrangência 
nacional) está entre as centrais sindicais 
que mais cresceram no país, no quesito 
inserção de filiados de diferentes setores 
produtivos.

No relatório produzido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, os maiores saltos 
foram da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT) e da Nova Central Sindical de Tra-
balhadores (NCST), com 2,4 e 1,3 pontos 
percentuais, respectivamente. 

A Nova Central em 2011 registrou aproxi-
madamente 700 filiados de diferentes ramos 
de atividades que, juntos, representam mais 
de 10 milhões de trabalhadores.

Luiz gonçalves
Presidente da nCST-SP

A Nova Central São Paulo teve 
participação ativa em 
todos os encontros pre-
paratórios sobre Tra-
balho Decente, cujas 
resoluções foram am-
plamente debatidas na 
1a conferência sobre o 
tema em novembro do 
ano passado.

O trabalho em torno 
desta importante causa, 
no entanto, não cessou, tendo 
ainda um longo caminho de lutas e mo-
bilizações a percorrer, sobretudo para 
cumprir com as propostas ratificadas no 
encontro.

Por isso, nossos representantes, em 
parceria com companheiros de outras 
centrais e membros de movimentos 

sociais, formam a comissão 
permanente que tem por ob-
jetivo elencar uma série de ini-
ciativas para a construção da 
Agenda Estadual de Emprego 
e Trabalho Decente.

O resultado desta soma-
tória de esforços, segundo 
o presidente da central, Luiz 
Gonçalves, deve resultar na 
formação de uma política 
estadual sobre o tema, que 

“certamente trará as diretrizes necessá-
rias para estancarmos este problema que 
assola a classe trabalhadora no Estado”.

Lembrando que representam a Nova 
Central SP nesta comissão os diretores 
Nailton Francisco de Souza, Raimundo 
Cocada José dos Santos e a militante 
Catia Laurindo.

Apesar da vasta crise que tem dizimado 
economias, outrora, pujantes, na Europa, com 
reflexos consideráveis em vários setores pro-
dutivos no Brasil (inclusive a do transporte), 
o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários 
de Passageiros e Cargas de Atibaia e Região 
(Sindmar) fechou a Campanha Salarial com 
excelentes conquistas.

O reajuste salarial dos motoristas foi de 
9,5% (retroativo a maio deste ano), mais 5,5% 
previstos para dezembro. Ou seja, a soma 
chega a incríveis 15%, que são bem acima 
da inflação do período.

Já os cobradores foram beneficiados em 
9,7% (retroativo a janeiro deste ano), mais 4,3%, 
que corresponde a 14% de reajuste agregado.

E os companheiros do setor de cargas 
tiveram seus vencimentos reajustados em 8%, 

cujo benefício vale a partir de maio, superando 
todas as expectativas.

Para o companheiro José Martins dos Santos, 
a vitória na Campanha Salarial traduz a seriedade 
do trabalho realizado pela diretoria da entidade, 
que junto aos trabalhadores, dobraram a intran-
sigência patronal.

Companheiros de Atibaia e Região fecham 
Campanha Salarial com grandes conquistas

O Sinthoresp, em mais uma ação 
de integração, promoveu sua Festa 
Junina Country, no CMTC Clube, dia 
30 de junho.

A categoria compareceu em peso se 
divertindo de montão com as danças, 
shows, e claro, comidas típicas.

A Nova Central SP, na figura do 
presidente Luiz Gonçalves, parabeni-
za a entidade por esta iniciativa.


