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NÃO SERÁ RETIRANDO DIREITOS
DA CLASSE TRABALHADORA QUE O PAÍS
VOLTARÁ AO CAMINHO DO CRESCIMENTO

F

azendo uma avaliação geral do ano de 2016
ficou evidente que um país instável politicamente acaba indo pelo caminho contrário
do crescimento, e por conta disso a classe trabalhadora, que teve diminuído consideravelmente seu poder de compra, foi afetada diretamente.
Esse quadro de turbulência política deixou
nossa economia estagnada, causando prejuízos
enormes como a redução de postos de trabalho e,
consequentemente, um alto índice de desemprego
(que chegou próximo da casa dos 12% neste ano),
sem contar as insistentes tentativas por parte dos
patrões de fechar os acordos coletivos abaixo da inflação. Para piorar, o atual governo ainda propôs o
congelamento dos gastos para questões essências
à população como saúde e educação. Ou seja, enquanto o povo é obrigado a cortar na carne, ninguém toca no assunto de taxar as grandes fortunas
que parecem ser intocáveis. Caso eles não saibam,
ficam sabendo agora que ajustes fiscais e juros altos não vão nos levar de volta aos tempos das “vaRevista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos

cas gordas”, pois não é desse jeito que se fomenta
a economia. Pelo contrário, fazer ajustes antes de
reduzir os juros só agrava a situação.
Para tentarmos reverter essa situação caótica, a Nova
Central não mediu esforços para organizar e participar de
todos os eventos, debates e mobilizações que tinham
como objetivo buscar soluções para esse momento difícil
que todos nós brasileiros estamos passando. Por isso que
ao longo do ano fomos juntos com a classe trabalhadora
às ruas mostrar toda a nossa revolta contra os retrocessos, a nossa indignação contra os juros altos e deixar claro
que não aceitaremos nenhum direito a menos.
Em 2017, a nossa Central continuará comprometida
em intensificar os protestos e com o apoio incondicional
dos trabalhadores e trabalhadoras mostraremos ao capital financeiro e ao governo que não aceitaremos essa
situação, pois não somos nós os culpados do país ter
entrado nesse colapso financeiro e político, e não será
retirando os nossos direitos que as coisas vão melhorar.
Luiz Gonçalves - Presidente
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Plenária do SINTRAPEL-SP debate
perspectivas da economia para 2016

A agenda de compromissos da Nova Central-SP
para 2016 foi iniciada com a
realização de uma plenária,
em janeiro, organizada pelo
SINTRAPEL-SP, que ocorreu
na sede da entidade filiada à
Estadual-SP, e teve como tema
as Perspectivas da Economia.
O objetivo do debate foi
apresentar um panorama geral da situação econômica no
Brasil e os impactos que tudo
isso causa na vida dos trabalhadores (as). Foram realizadas
duas palestras ministradas pelos economistas Ilmar Ferreira
da Silva, do Dieese, e Ladislau
Dowbor, professor da pós-graduação da PUC de São Paulo.
Na ocasião, a Central-SP foi representada pelo nosso presidente, Luiz Gonçalves, que teve uma
participação destacada durante a plenária, e elogiou bastante a iniciativa do Sintrapel-SP em realizar
essa discussão. “Os trabalhadores e trabalhadoras precisam saber a real situação do nosso país e as
consequências que isso tudo causa no seu dia a dia”, disse Luizinho na oportunidade.

FESSP-ESP: visita do Secretário do Trabalho
mostra relação estreita com sindicalistas

A FESSP-ESP recebeu, na manhã do dia 26 de
janeiro de 2016, o Secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, José Luiz
Ribeiro, que atendeu o convite da diretoria da Federação dos Servidores para conhecer a sede da
entidade e poder dialogar de maneira mais direta
com os sindicalistas.
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Lineu Neves Mazano,
presidente da entidade, fez
uma avaliação bastante positiva desta visita do Secretário. “Essa relação estreita é
muito importante, pois amplia as discussões nas mesas
de negociações e faz a voz
dos sindicatos, e principalmente dos servidores públicos, serem ouvidas dentro
da cúpula do governo”.
O secretário, que tem
origem sindical, destacou
que é possível ter um diálogo
franco e pacífico entre as entidades sindicais que representam os servidores públicos de nosso estado e o governo. “Nosso intenção é aproximar a relação entre
o governo e o funcionalismo público. Necessitamos
muito estar juntos, pois só quem vivencia o dia a dia
de luta do trabalhador conhece as suas dificuldades
e os seus anseios”, finalizou José Luiz Ribeiro, Secretário do Trabalho.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Mais fortes na luta: Departamento Nacional
dos Papeleiros no Plano da CNTI é reativado
Nos dias 15 e 16 de fevereiro foi realizada um encontro de caráter nacional,
para reativação do Departamento do Setor Papeleiro
do Grupo Profissional 11º
Plano da CNTI.
Durante o evento, ocorreu
a eleição dos principais cargos
diretivos do Departamento Nacional com o objetivo de
fortalecer ainda mais a luta dos papeleiros na busca
por melhorias de direitos e benefícios da categoria.

Assumiu a Secretaria
Nacional do Departamento,
o Presidente da Federação
dos Papeleiros de São Paulo,
Betinho, entidade filiada à
nossa Central.
“Esse Departamento
trata da organização do Setor Papeleiro em nível Nacional no Plano da CNTI, importante trincheira em
defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria”, afirmou Betinho.

Estamos do lado da classe trabalhadora: Nova Central
é contra as reformas previdenciária e trabalhista
Em fevereiro, foi realizada audiência pública interativa
sobre “O mundo do trabalho: desemprego, aposentadoria
e discriminação” pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), com o objetivo de discutir as
reformas previdenciária, trabalhista e econômica, anunciadas pelo Governo Federal no Congresso Nacional na abertura do ano legislativo.
A Nova Central, representada pelo presidente da Nacional, José Calixto Ramos, deixou muito clara seu posicionamento contrário da entidade à reforma da Previdência Social, em
documento que foi entregue ao senador Paulo Paim PT/RS. O
Presidente da nossa Central Nacional, Calixto, fez um alerta:
“O Poder Público tomou medidas que incentivam o aumento do desemprego, que prejudica, sobretudo, os trabalhadores brasileiros, como foi o caso da edição da Medida Provisória n° 665/2015, a qual
foi convertida na Lei n° 13.134/2015”.

4ª Conferência Estadual debate políticas
públicas voltadas para as mulheres
Foi realizada em Atibaia, nos dias 15 e 16 de fevereiro, a 4ª
Conferência Estadual de Políticas para Mulheres – CEPM.
O encontro reuniu 960 mulheres, representantes de mais de
100 municípios do Estado de São Paulo, eleitas delegadas nas
Conferências Municipais e Intermunicipais, e conselheiras estaduais da Condição Feminina, com destaque para o Sindebeleza
(Sindicato filiado à Nova Central-SP), liderado pela presidente
Maria Hellmeister, que participou tanto da Comissão Organizadora como da Comissão Eleitoral.
A conferência, promovida pela Coordenação Estadual de
Políticas para a Mulher e pelo Conselho Estadual da Condição
Feminina, órgãos ligados à Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, teve como tema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”.
O objetivo da conferência foi discutir e elaborar propostas para garantir e incentivar a participação
da sociedade no desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas às mulheres.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Nova Central -SP e CNTTT são linha de frente em
Seminário Nacional do Transporte de Cargas

A Nova Central e a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em TransportesTerrestres (CNTTT)
foram linha de frente no Seminário Nacional sobre o Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas que debateu a Jornada de Trabalho
e Mazelas da Lei 13.103/2015, realizada em fevereiro, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos
Deputados em Brasília.
Ambas as entidades propuseram uma “Agenda de projeto nacional de desenvolvimento, com
soberania, democracia e valorização do trabalho”.
Tanto a Central como CNTTT, na ocasião, reforça-

ram suas críticas a Lei 13.103/2015,
que caso fosse aprovada e sancionada, descaracterizaria a Lei
12.619/2012, tudo para atender os
interesses do agronegócio.
Na oportunidade, Luis Antônio
Festino, assessor da CNTTT e diretor Nacional de Assuntos Trabalhistas da Nova Central, deixou claro
que o novo marco deveria tratar de
toda a cadeia produtiva do setor e
do custo do transporte.
Durante o Seminário, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Augusto César Leite de
Carvalho, criticou pontos da Lei dos
Caminhoneiros e falou da necessidade da adequação da jornada de trabalho para que os caminhoneiros evitem usar drogas.
Ato continuo, os sindicalistas entregaram a
primeira versão do Marco Regulatório nas mãos
dos Deputados. O Deputado Federal Nelson Marquezelli (PTB-SP), relator da Comissão Especial,
apresentou, na oportunidade, suas conclusões sobre o relatório e no mesmo dia a primeira versão
do documento aos seus colegas Deputados. O principal objetivo do marco regulatório será diminuir o
“Custo Brasil” ligado ao setor de transportes.

Estatuto dos Motoristas é a garantia de
melhores condições de trabalho

No mês de fevereiro, reuniram-se o senador
Paulo Paim e sua assessoria e representantes da
Nova Central e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT) para debater a questão do Estatuto do Motorista e a exigência do exame toxicológico para
motoristas profissionais.
Durante a reunião, Geraldo Abílio de Mei-
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reles (Geraldinho), diretor de Finanças da CNTTT
e secretário Geral da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de São
Paulo (FTTRESP) expôs a grande preocupação
existente sobre a questão da obrigatoriedade do
Exame Toxicológico. Ainda ficou acertado que,
além das providências mais urgentes em relação
ao exposto, serão intensificadas as discussões
pela aprovação do projeto “ESTATUTO DO MOTORISTA”, que entre outros benefícios resgata a
aposentadoria especial. Além disso, Geraldinho
pediu o “apoio do senador para que o texto sobre o Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas, que tramita na Câmara dos Deputados, seja aprovado”.
Participaram da reunião Luiz Antônio Festino, assessor da CNTTT e diretor da NSCT;Anibal
Vieira Machado, presidente do sindicato dos Rodoviários de Cachoeira do Sul –RS e o Dr. Luiz Felipe Buaiz, assessor jurídico da CNTTT.

Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos

Em Jaboticabal, no mês
de março, foi realizado um
grande debate que reuniu
Sindicalistas das entidades
filiadas à Federação e representantes dos respectivos departamentos jurídicos, na sede do Sindicato
dos Trabalhadores Rodoviários da cidade, para discutir
questões referentes a campanha salarial.
Durante o encontro, foram discutidos os seguintes temas: a crise econômica e política do
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Sindicatos filiados à FTTRESP debatem
Campanha Salarial e Conjuntura Econômica

Brasil, estratégias e deliberações sobre o movimento de luta em busca
de reajuste salarial e melhorias nos direitos dos
trabalhadores da categoria dos transportes.
Foi consenso entre
os participantes que debater a conjuntura política do país e construir estratégias de luta antes de
negociar o acordo coletivo com os patrões sempre
será de fundamental importância.

Central-SP promove VI Encontro Trabalhadoras em Ação
em homenagem as nossas mulheres sindicalistas
Março é considerado o mês da mulher, e no dia 29 foi
realizado um grande evento na sede da Nova Central-SP
especialmente para elas. O “VI Encontro das Trabalhadoras em Ação” teve grande participação das companheiras dos Sindicatos filiados a nossa entidade e encerrou
com chave de ouro os diversos eventos que ocorreram
em homenagem as mulheres no mês de março.
Após os discursos das autoridades presentes, entre elas o presidente da Central Nacional, José Calixto Ramos, foram realizadas duas palestras, sendo a
primeira ministrada pela Secretária Nacional de Assuntos para Mulheres da nossa entidade, SoniaMaria
Zerino, que abordou o tema “assédio sexual e moral no ambiente de trabalho”. A segunda palestra foi
ministrada pela Terapeuta e Facilitadora, Fabiana Thomaz, que falou sobre motivação e a importância da
valorização da mulher. Após as palestras, diversas companheiras foram homenageadas.

Nova Central-SP prestigia eventos do
Dia Internacional da Mulher dos seus filiados
Como março é o mês da mulher, a Nova
Central-SP fez questão de participar de inúmeros eventos e atividades para homenagear
nossas queridas companheiras de luta.
Estávamos presentes no evento promovido pela CNTI, Condutores de Osasco e na
Marcha das Mulheres na Avenida Paulista.
Ou seja, a Nova Central São Paulo marcou
presença nos eventos não apenas para prestigiar, mas, também, sugerindo melhorias e
apresentando propostas, para que possamos, de uma vez por todas, acabar com essa
desigualdade de direitos que existe entre homens e mulheres. Lembrando que 08 de março, dia
internacional da mulher, é uma data emblemática também para refletirmos e buscarmos soluções
para as injustiças que as mulheres trabalhadoras sofrem no dia a dia.

Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Nova Central participa do 3º Congresso da CSA

Em abril foi realizado, no hotel Holliday Inn,
em São Paulo, o 3º Congresso da Confederação
Sindical das Américas (CSA). Delegados e delegadas de 54 centrais espalhadas por 22 países das
Américas, durante 4 dias, discutiram a defesa da
democracia, dos direitos e por mais e melhores
empregos para os trabalhadores e trabalhadoras.
Além disso, também tivemos a realização da
eleição para a composição da nova diretoria da entidade, que, inclusive, agora, a Nova Central faz parte.
Bruna Gonçalves, Assessora de Comunicação da Estadual, e Jachson Sena, presidente do
Sindesporte, foram os delegados representantes
da nossa Central-SP.

Cerimônia de posse do
Sindicato dos Óticos-SP

O Sindicato dos Trabalhadores Óticos de São
Paulo realizou a cerimônia de posse da entidade, no
mês de abril, na Colônia de Férias da Federação dos
Vidreiros, em Praia Grande.
A solenidade contou com a presença de inúmeras
lideranças sindicais da Nova Central Nacional, CNTI,
Sindicatos do setor Papeleiro, Extrativas, da Federação
dos Têxteis e de outras entidades coirmãs que sempre
estão junto conosco em diversas frentes de luta.
Durante a Cerimônia, os companheiros eleitos
fizeram o juramento e para continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido em prol categoria.

Encontro Setorial do
Cinema e Audiovisual
No dia 11 de
abril, na Câmara Municipal de São Paulo,
foi realizado o 1º
Encontro Setorial da
Indústria Cinematográfica e Audiovisual, organizado pela
Nova Central-SP e
pelo Sindcine.
Sindicalistas, representantes da indústria cinematográfica e trabalhadores, discutiram, em
um ciclo de debates, questões de suma importância para a categoria.
Na oportunidade, o presidente da nossa Central-SP, Luiz Gonçalves, afirmou que esses debates
são “extremamente necessários para identificarmos os problemas da categoria, para que possamos gerar mais empregos e dar dinamismo à indústria cinematográfica e audiovisual”.

Contra o descaso do Governo do Estado
Policiais Civis realizam manifestação em SP
A Nova Central-SP e a FEIPOL, no dia 26 de abril, realizaram uma
manifestação no Largo São Francisco, em frente à Secretaria Estadual
de Segurança Pública (SSP), que teve a participação de cerca de 500
policiais civis de várias regiões do estado de São Paulo e aprovados no
concurso de 2013 para a Polícia Civil da capital Paulista.
O protesto foi contra o descaso do governo do estado, que, desde
2008, em quase nada avançou em relação às reivindicações dos policiais. As principais cobranças na manifestação foram relacionadas à
reposição de efetivo, com contratação imediata dos concursados aprovados e a reposição salarial, direito constitucional não cumprido pelo
governo desde 2014.
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Organizada pela nossa Central, em abril, durante
três dias, foi realizada a grande Assembleia Deliberativa da entidade, na Colônia de Férias da Federação
dos Têxteis, em Praia Grande, que teve a presença
de sindicalistas filiados à Estadual São Paulo.
Durante os dias de evento foram realizadas palestras e debates cujo intuito era nortear os caminhos
e as estratégias de lutas que seriam trilhadas ao longo
de 2016. Ministraram palestras: José Calixto Ramos,
presidente da Nova Central Nacional, que falou de Custeio Sindical; Luiz Gonçalves, presidente da Estadual-SP, com o tema Conjuntura Política do Brasil; Ladislau Dowbor, professor da pós-graduação da PUC-SP,
que falou da necessidade do resgate do potencial
financeiro do país; Ilmar Ferreira, economista do
DIEESE, que abordou o tema conjuntura econômica;
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Pelo Fortalecimento da luta, os nossos filiados
aprovam a realização de Campanhas de
Sindicalização em Assembleia Deliberativa

Alyson de Sá dos Santos, do DIAP, que palestrou sobre a pauta anti-trabalhadores do Congresso Nacional; e Paulo Henrique, que falou da importância do
Registro Sindical.
Após as palestras e debates foi colocada em votação uma proposta de realização de Campanhas de
Sindicalização nas entidades filiadas à Nova Central
São Paulo, que foi aprovada por unanimidade pelos
dirigentes presentes a Assembleia.
Além disso, foram aprovadas as seguintes deliberações: custeio, organização e enquadramento
sindical; apoio nas campanhas salariais dos sindicatos filiados; luta contra a pauta anti-trabalhadores
do Congresso Nacional; apoio da Nova Central e das
entidades filiadas nas manifestações e lutas unificadas da sociedade organizada.
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MÊS DO TRABALHADOR É MARCADO POR
ATOS A FAVOR DA CLASSE TRABALHADORA

Como todos bem sabem, maio é considerado o mês do trabalhador. E como representantes da classe trabalhadora, a Nova
Central-SP fez questão de participar de diversos atos tanto na
capital paulista como no interior de São Paulo.
Consideramos os eventos do 1º de maio muito importantes
não só por homenagear a classe trabalhadora, mas também por
conscientizá-los.
Portanto, independentemente de qual seja a trincheira de
luta, sempre teremos um representante com a bandeira amarela e
preta presente nas conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras.

Filiados à nossa Central realizam
Cerimônias de Posse de suas diretorias

No mês de maio, a CNTI e Federação das Extrativas realizaram suas cerimônias de posse de suas respectivas diretorias.
Nossos companheiros de luta foram reconduzidos para mais um mandato graças ao trabalho bem
feito realizados em suas bases. Não temos dúvida
que esse contato direto é fundamental e o traba-

lhador reconhece isso, pois o resultado nas urnas
não nos deixa mentir.
“Parabenizamos a todos os companheiros e companheiras que estão assumindo esse compromisso de
representar a classe trabalhadora em todos os desafios que venham surgir ao longo da sua jornada”, afirmou Luiz Gonçalves.

Diretores da Nova Central participam de
105ª Conferência da OIT em Genebra
Diretores da Nova Central estiveram, entre os dias
30 de maio e 10 de junho,
em Genebra, na Suíça, nos
representando na 105ª Conferência Internacional do
Trabalho (OIT).
Além dos nossos representantes, delegações
de 185 países participaram
da Conferência que teve
o objetivo de estabelecer e definir normas internacionais que atendam às condições mínimas de
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trabalho e também para definir
políticas gerais que podem ser
aplicadas pela OIT. Assuntos de
interesses econômicos e políticos
que normatizam a relação capital e trabalho no mundo também
foram amplamente debatidas durante o evento.
A OIT é a única entidade que
tem estrutura tripartite, com representantes de empregadores e
de trabalhadores, além de ser ligada a ONU (Organização das Nações Unidas).

Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Entre os dias 10 e 12 de maio, foi realizada a
4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília-DF, com a presença de quase 3
mil mulheres de todo o Brasil e que contou com a
participação de várias autoridades.
Os avanços relacionados entre os direitos das
mulheres foi um dos principais temas de debate
durante a Conferência. Também foram realizadas
consultas nacionais para segmentos específicos.
Participaram do evento representando a Nova
Central: Sônia Maria Zerino da Silva, diretora da
Secretaria Nacional para Assuntos da mulher; Cátia Laurindo, Secretária Nacional do Transporte e
Conselheira do Programa Pro Equidade de Gênero
e Raça; Elisabete dos Santos Cordeiro, Secretária da
Igualdade Racial da entidade; e Kátia Rodrigues, Diretora da Mulher na FESSP-ESP.

Setor da Construção Civil realiza manifestação
durante Campanha Salarial da categoria
No dia 23 de maio, trabalhadores da construção civil iniciaram forte paralisação nos canteiros de obra e tomaram ruas
da capital paulista reivindicando um reajuste salarial mais justo e a manutenção da Convenção Coletiva. A categoria tem
cerca de 400 mil trabalhadores na base.
A concentração dos milhares de trabalhadores ocorreu na
esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. Houve
passeata até o Centro e uma parte dos Companheiros da Construção Civil se concentrou em frente ao sindicato patronal, no
bairro de Santa Cecília.
O diretor da nossa Central-SP na categoria, Sérgio Melhado, disse que “as estruturas das nossas cidades são construídas
pelas mãos dos trabalhadores da construção civil, e, portanto,
precisam ser valorizados e remunerados de maneira justa”.

4º Congresso Internacional de Direito
Sindical discute Práticas Antissindicais
No mês de maio, em Fortaleza-CE, durante 4 dias, foi realizado o 4º Congresso Internacional de Direito Sindical, organizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que colocou em discussão a questão das “Práticas Antissindicais”.
Foram realizadas palestras e debates para que as Centrais, as Entidades
Sindicais e o Poder Público pudessem chegar há um consenso, para que
sindicalistas e trabalhadores não fiquem expostos as práticas antissindicais.
De forma objetiva, a Nova Central contribuiu para o debate defendendo uma sociedade mais participativa na defesa da classe trabalhadora como
a luta pelo fim da discriminação no trabalho e igualdade de direitos; o fim
da terceirização dos serviços públicos e a regulamentação da Convenção
151 da OIT; o respeito a liberdade sindical para decidir suas ações; a Unicidade, o fortalecimento e unidade das Centrais Sindicais.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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CONTRA O SUCATEAMENTO DO
SERVIÇO PÚBLICO, NOVA CENTRAL-SP E
FESSP-ESP DISSERAM NÃO AO PLP 257/2016

Em maio, a Federação dos Servidores
Públicos junto com a nossa Central-SP esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo
participando de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei Complementar (PLP)
257/2016 e seus maléficios.
Esse Projeto de Lei visa sucatear ainda
mais o serviço público, provocando arrocho
nos salários dos servidores, além de demissões e exonerações sem a reposição de funcionários; ou seja, os que ficarem terão que
trabalhar mais ganhando a mesma coisa.
Portanto, não podemos permitir que
essa clara ameaça ao serviço público brasileiro seja aprovada. Por isso, vamos nos
manter unidos e lutar para que haja melhorias de condições de trabalho para os servidores, e não deixar que essas mazelas assolem uma categoria tão importante como a dos servidores públicos.

Abertura da 2ª Copa Faísca é marcada
por homenagem ao Presidente Calixto
Ainda no mês maio tivemos, no CMTC
Clube, a realização da abertura oficial da
2ª Copa Faísca, campeonato de futebol organizado pelo Sindicato dos Eletricitários
de São Paulo.
O evento inaugural ficou marcado pela
justa homenagem que a diretoria da entidade prestou ao presidente da nossa Central
Nacional, José Calixto Ramos, que emprestou seu nome ao histórico “Troféu Faísca”.

CNTI REALIZA 2º ENCONTRO DAS MÃES TRABALHADORAS
Em São Paulo, no mês de maio, foi promovido pela
CNTI o 2º Encontro da Mãe Trabalhadora, reunindo
cerca de 80 pessoas, sendo em sua grande maioria
mulheres, além de contar com a presença de várias lideranças sindicais de diversos setores.
Durante o Encontro, além dos discursos das autoridades presentes, foram realizadas duas palestras,
sendo a primeira ministrada pela companheira Sônia
Maria Zerino da Silva (Diretora da Sec. para Assuntos do Trabalho da Mulher, do Idoso e da Juventude
- CNTI/NCST), que abordou o tema Assédio Moral no
Trabalho. A segunda palestra foi ministrada por Carla Galo (Especialista de Desenvolvimento de Talentos
Humanos, Gestão de Negócios e Endomarketing), cujo
tema proposto foi a importância de ser mãe.
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ENCONTRO DE SINDICALISTAS EM RIBEIRÃO PRETO TEM
PARTICIPAÇÃO DESTACADA DA NOVA CENTRAL-SP
Em 1º de junho, companheiros das
entidades que representam os servidores públicos de Ribeirão Preto receberam a direção da Nova Central São Paulo
para um encontro entre os sindicalistas.
Durante a visita, o nosso presidente, Luiz Gonçalves, elogiou bastante a
organização de base dos servidores
públicos municipais da cidade, inclusive destacando a eficacia do trabalho
dos nossos companheiros, um exemplo a ser seguido.
Após o encontro, a direção da
Nova Central São Paulo participou da
cerimônia de entrega da 1ª fase de
ampliação e modernização da nova
sede do Palácio dos Trabalhadores do
Sindicato dos Servidores Municipais
de Ribeirão Preto.

Sindicatos filiados à Nova Central-SP comemoram
os aniversários das entidades
No mês de junho, dois Sindicatos filiados à Nova Central-SP,
Têxteis de São Roque e Simtratecor, comemoraram os aniversários
da Entidade.
No caso dos Têxteis de São
Roque a cerimônia dos 70 anos da
entidade foi realizada na Câmara
Municipal da cidade. O Simtratecor realizou a comemoração dos
seus 17 anos no Clube de Campo da entidade.
“A Nova Central São Paulo parabeniza ambas as entidades por celebrarem mais um ano de lutas e conquistas em prol dos trabalhadores.

Audiência Pública da CDH no Senado discute o crime de estupro no Brasil
No dia 13 de junho, a companheira Sônia Maria Zerino, Secretária Nacional para Assuntos
da Mulher da NCST, representou a nossa entidade nacional
durante a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), quando foi discutido
o crime de estupro no Brasil.
A audiência foi realizada
em caráter interativo, com
possibilidade de participação

Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos

popular. A iniciativa da audiência pública foi do senador
Paulo Paim (PT-RS), presidente da CDH.
“A Nova Central repudia totalmente os crimes hediondos
que são cometidos contra as mulheres. Não podemos nos calar
diante dessa tal cultura do estupro. Somos contra e estamos engajados para combater esse mal”,
afirmou Sônia Maria.

13

Ju
nh
o

Nova Central promove lançamento de
Programa Nacional de Educação Sindical

Nossa Central mostrou mais uma vez sua grande visão de futuro. Com o objetivo de qualificar e
preparar os dirigentes e assessores sindicais para os
desafios que a luta em busca da melhoria dos direitos dos trabalhadores exige, a Nova Central lançou o
Programa Nacional de Educação Sindical, no dia 29
de junho, em evento realizado na cidade de Goiânia.
A intenção da nossa entidade nacional é am-

pliar a visão dos nossos direigentes sobre o Movimento Sindical e permitir aos dirigentes uma
melhor compreensão mais ampla da realidade
em que atuam.
“Toda a transformação, avanço, tem que ter
como base a educação! Portanto, não temos dúvida que a Nova Central está caminhando no rumo
certo”, afirmou Luiz Gonçalves.

Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras
das Centrais Sindicais

Em junho, foi realizada o primeiro Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras (FNMT) das mulheres
das centrais (CUT, CTB, UGT, NCST e Força Sindical),
quando foram debatidos os seguintes temas: a atual
conjuntura política do Brasil, as perdas e retroces-
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sos dos direitos e preocupações das mulheres
das centrais.
Quem representou a nossa Central-SP foi a
diretora Cátia Laurindo, Secretária Nacional do
Transporte e Conselheira do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça, que destacou, na oportunidade “o momento de instabilidade do país,
onde diversos direitos trabalhistas conquistados
através de suor e sangue estão em risco e que
não podemos deixar que diferenças nos deixem
perder o foco do nosso real objetivo, que é a
luta em prol da classe trabalhadora”.
Durante a reunião, foram deliberadas a
construção de um documento que divulgue a opinião do FNMT sobre a conjuntura política brasileira
para ser entregue numa audiência pública que deverá debater a importância da ratificação da convenção 156 e em defesa dos direitos e avanços conquistados pelas mulheres neste último período.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Foram longas as discussões, reuniões e debates para
que houvesse consenso sobre
a questão da regulamentação
do modelo de financiamento
da atividade sindical brasileira, as Centrais Sindicais, Confederações, Federações e parlamentares. A última versão
do texto do relatório final, de
autoria do Deputado Bebeto
(PSB-BA), foi aprovada, durante Audiência Pública, no dia 06
de julho de 2016, no Plenário
14, da Câmara Federal.
Para a Nova Central, o
texto como foi aprovado é
melhor que o atual, pois não
modifica a questão da Contribuição Sindical e ainda regulamenta a Negocial, que,
segundo está no texto, não
poderá ultrapassar 1% da remuneração bruta anual
do trabalhador.
Segundo Calixto, essa regulamentação evitará
que exageros sejam cometidos no momento da cobrança do desconto da Contribuição Negocial e não
trará nenhum prejuízo na questão do financiamento das lutas para os trabalhadores.
O relatório final, a partir do momento da aprovação, passou a tramitar na Câmara dos Deputados
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Custeio Sindical: Central defende a manutenção da
Contribuição Sindical com mudanças na negocial.
Relatório Final tramita na Câmara dos Deputados

em forma de Projeto de Lei.
Entretanto, para que a ala conservadora do
Congresso Nacional não descaracterize e nem modifique o texto do Relatório Final, com o objetivo de
enfraquecer cada vez mais a representação dos trabalhadores e avançar na retirada de direitos da classe trabalhadora, o Movimento Sindical precisa estar
bastante alerta, pois não podemos permitir que eles
impeçam a aprovação do custeio.

Assembleia Nacional dos trabalhadores por emprego e garantia de direitos
Em julho, foi realizado no Espaço Hakka, no bairro da Liberdade,
em São Paulo, a Assembleia Nacional dos Trabalhadores por Emprego
e Garantia de Direitos, com participação da nossa Estadual-SP e seus
filiados, e demais centrais, que aprovaram um plano de lutas e propostas de combate aos retrocessos propostos na Previdência Social e
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela equipe de Michel Temer.

NCST-SP participa de Encontro Internacional dos Trabalhadores em Transporte
A precarização dos serviços e demissões ou perda de direitos dos trabalhadores do setor de transportes foram os principais temas discutidos
no Encontro Internacional dos Trabalhadores em Transporte, que contou
com representantes sindicais de 13 países da América Latina, Europa e
Brasil, entre eles o presidente da Nova Central SP, Luiz Gonçalves, que durante três dias no mês de julho, na sede do Sindicato dos Metroviários de
São Paulo. Para o presidente da nossa Central, Luiz Gonçalves, “os trabalhadores do setor do transporte no mundo todo sofrem muito com a privatização. Isso ocasiona diminuição nos postos de trabalho e aumento dos
terceirizados. Portanto, é muito importante construir uma solidariedade
internacional para que os trabalhadores não sejam prejudicados”.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Manifestação em defesa dos Técnicos da
Fazenda tem participação da Estadual-SP

Em julho de 2016, durante
duas horas, foi realizada uma
grande paralisação, em frente
a Secretaria da Fazenda, promovida pela nossa Central e
o SITESP com o apoio incondicional dos trabalhadores
técnicos da Fazenda de todo o
estado de São Paulo.
Entre as principais reivindicações dos companheiros está
a retomada das atribuições que foram retiradas pela
administração da Secretaria, pois quem exercia a função de técnico da fazenda passaria para o cargo de
auxiliar. Além disso, anteriormente, o grau de escolaridade exigido era de nível superior e agora passou a

ser de nível médio.
Essas atribuições que foram
retiradas mostram como a Secretaria da Fazenda vem desprestigiando os trabalhadores e provocando uma enorme desvalorização
no cargo de técnico da fazenda;
sem contar a falta de reajuste
salarial, algo que não ocorre há
mais ou menos 4 anos, proporcionando um prejuízo enorme nos
bolsos dos nossos companheiros.
Durante seu discurso, o presidente da Estadual-SP, Luiz Gonçalves, pregou a união dos trabalhadores e trabalhadoras para que o serviço público não
continue sendo ainda mais sucateado.

Papeleiros realizam 1º Encontro Nacional do Depto. Profissional da CNTI
Foi realizado em Praia Grande, entre os dias 20 e 22 de julho, o 1°
Encontro Nacional do Departamento Profissional do Setor Papeleiro
da CNTI, evento que reuniu diversos Sindicatos de todo o Brasil e contou com a presença da nossa Central, representada pelo presidente
Luiz Gonçalves.
Durante o Encontro, foram realizadas palestras e debates com o
objetivo de fornecer o embasamento necessário aos sindicalistas para
a Campanha Salarial de 2016 da categoria papeleira.
Ao final do encontro foram apresentadas e definidas as bandeiras
de luta, assim como as estratégias que foram implementadas nas bases durante as negociações coletivas de 2016.

Assembleia de aprovação de
pauta do SINTRAPEL-SP tem
grande participação da categoria
Mais uma vez
os trabalhadores e
trabalhadoras da
categoria papeleira mostraram sua
força e atenderam a convocação
da diretoria do
SINTRAPEL-SP comparecendo em peso à Assembleia
Geral da Campanha Salarial de 2016, realizada na
sede do Sindicato, no dia 29 de julho.
A pauta foi aprovada por unanimidade pelos
companheiros e companheiras e, em ato contínuo,
encaminhada aos representantes Patronais dos setores de Artefatos e Papelão Ondulado, dando assim
início as negociações por melhores salários e benefícios para categoria.
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Diretor da Nova Central-SP toma posse
no Conselho da Comissão de Emprego
da Secretaria de Relações do Trabalho
Em julho, na sede da SERT, foi realizada a Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros da Comissão do Emprego da Secretaria Estadual de Relações
do Trabalho.
Após a recepção dos convidados e dos novos
conselheiros, foi realizada a composição da mesa e
fala das autoridades presentes, entre elas o Secretário do Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz
Ribeiro. O primeiro a ser empossado foi o Sr. Gener
Silva, que será o presidente da Comissão para a gestão 2016/2017. Em seguida, os outros membros foram empossados, sendo que a Nova Central-SP será
representada pelo companheiro Raimundo Cocada.
Vale ressaltar que
o diretor de formação
da nossa Central, Francisco Bertoldo Mendes, será o suplente
do companheiro Cocada na Comissão.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Estadual participa do 2º Encontro Macrorregional
do Programa Nacional de Educação Sindical (PRONES)

Representantes dos Sindicatos filiados à Nova Central Nacional dos 4 estados da região Sudeste participaram do 2° Encontro Macrorregional do Programa Nacional de Educação Sindical (PRONES), realizado na Colônia
da Federação dos Têxteis, nos dias 8, 9 e 10 de agosto.
A ação prioritária nesta etapa é a realização do curso
nas macro e microrregionais, unificando a Nova Central
nos seus compromissos e nas suas responsabilidades para
buscar o fortalecimento e ampliação da base de filiados.
Ao todo serão realizados 5 encontros macrorregionais e
8 encontros microrregionais. O presidente da Central Estadual, Luizinho, se mostrou bastante honrado por São
Paulo ter sido escolhido para receber a segunda fase do
curso. Nosso presidente ainda ressaltou que é necessário continuarmos empenhados na continuidade dessa
formação, para preparar nossos sindicalistas para toda e qualquer luta vivenciada cotidianamente.

Condutores de Osasco e Região
recebem a 1ª parcela da PLR
Filiado à Nova Central Estadual, o Sindicato dos Condutores de
Osasco assegurou a assinatura da Convenção
Coletiva da Campanha
Salarial de 2016 garantindo o reajuste salarial
da categoria, além de itens importantes como é o caso
do pagamento da PLR, no qual os patrões quitaram a 1ª
parcela no valor de R$ 600,00 no mês de Agosto.
Vale ressaltar que todos os trabalhadores das empresas do setor urbano de Osasco e Região têm direito a receber esse benefício conquistado pelo Sindicato. A 2ª parcela
da PLR deverá ser efetuada no mês de fevereiro de 2017.

Prevenção do câncer é
tema de palestra na FTTRESP
Em agosto, a Coordenação de Mulheres da
FTTRESP em parceria com
o Hospital A/C Camargo promoveu o evento
“Compromisso em Defesa da Vida”, com a realização de palestra sobre a
prevenção do câncer para homens e mulheres, com a presença maciça de companheiros (as) do transporte.
A palestra foi ministrada por profissional do A/C Camargo e teve o objetivo de alertar a todos sobre os fatores
de risco, prevenção e sintomas do câncer. A Nova Central-SP marcou presença sendo representada pela companheira Catia Laurindo.

CNTI e Federação dos Têxteis promovem curso de oratória para lideranças sindicais
No mês de agosto, a CNTI em parceira com a Federação dos Têxteis
de São Paulo promoveram o Curso de Oratória para dirigentes sindicais,
realizado na Colônia de Férias da entidade Paulista, em Praia Grande.
O evento, realizado especificamente para o setor têxtil, contou
com a participação de cerca de 30 pessoas entre sindicalistas e convidados. O curso foi ministrado pela Profª Regina Moreira, do RePensar,
com o objetivo de desenvolver para alguns e aprimorar para outros as
habilidades para falar em público.

Eleições: Candidatos do Movimento Sindical tiveram o apoio da Estadual-SP
Comprometida com a defesa dos interesses da classe trabalhadora, a
Nova Central-SP realizou, no dia 23 de agosto, uma plenária de apresentação dos candidatos as eleições municipais que são oriundos do movimento sindical, na sede da entidade, em São Paulo.
O presidente da Estadual-SP, Luiz Gonçalves, junto com sua diretoria,
avaliou como muito positiva essa ação da entidade. “É um dever nosso
apoiar candidatos que sempre estiveram comprometidos com os anseios
dos trabalhadores. Isso era uma obrigação nossa!”, afirmou.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE OS DIREITOS
HUMANOS ORGANIZADA PELO SENADOR PAIM,
TEM PARTICIPAÇÃO DA ESTADUAL-SP

A Estadual-SP participou, em agosto, de Audiência Pública que teve como objetivo debater a questão dos direitos humanos, realizada no Sindicato dos
Químicos de São Paulo, por iniciativa do Senador
Paulo Paim (PT), e que teve o apoio das entidades
sindicais e movimentos sociais.
Além da Central Estadual, nossos filiados fizeram

questão de comparecer e contribuir para o debate. Durante as discussões, foi consenso entre os participantes
que combater a Terceirização, o trabalho análogo à escravidão e o negociado sobre o Legislado deve ser tratado como prioridade na agenda de luta de todos, e que
somente com muita união seremos fortes o suficiente
para combater a derrubada dos direitos trabalhistas.

Entidades filiadas à Nova Central-SP
debatem questão do exame toxicológico
Ainda no mês de agosto, a Estadual-SP
realizou Plenária em nossa sede onde foi discutida a questão da obrigatoriedade dos exames toxicológicos aos motoristas com habilitação nas categorias C, D e E. O debate teve
grande participação dos Sindicatos do transportes, que são filiados à Nova Central-SP.
Foi consenso entre os Sindicalistas que
a portaria que institui essa medida prejudica
os trabalhadores que necessitam renovar a
sua CNH. Por isso, a Central São Paulo está
organizando os nossos companheiros e companheiras em transportes para definir um
encaminhamento na qual a aplicabilidade da
portaria não ameace os empregos no setor.
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EXPOSIÇÃO RELATA DESCOBERTA DA
VALA CLANDESTINA DE PERUS
Entre os dias 22 e 28 de Agosto, a Nova
Central São Paulo em parceria com o Instituto
Macuco promoveu a Exposição Fotográfica da
Vala de Perus, na região da Praça da Sé.
A Vala de Perus foi um dos atos mais execráveis de violência cometidos durante a Ditadura Militar, quando muitos companheiros
e companheiras que lutavam pela democracia
foram enterrados como indigentes.
A Vala de Perus está localizada no cemitério Dom Bosco, na periferia da cidade de São
Paulo. Em 1990, no dia 4 de setembro, foram
encontradas mais de mil ossadas de indigentes, presos políticos que foram vítimas dos esquadrões da morte.

No mês de setembro, na sede do Sindicato dos
Trabalhadores Comerciários-SP, tivemos o lançamento da nova edição do livro “1º de maio: sua origem,
seu significado, suas lutas”, de José Luiz del Roio, e
que recupera a memória da luta dos trabalhadores
por melhores condições de trabalho, que contou com
a presença da Estadual-SP, que fez questão de prestigiar o evento, e das demais centrais.
O lançamento do livro coincide com a intensificação da luta das seis centrais de trabalhadores do
país contra ameaças aos direitos dos trabalhadores,
entre elas o aumento da jornada de trabalho.
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Nova Central-SP prestigia lançamento do
livro do 1º de Maio

Estadual-SP participa de Seminário
sobre Direito Sindical em Campinas
Em setembro foi realizado um Seminário Jurídico, no Hotel Vitória, em Campinas, uma realização conjunta do Tribunal
e da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
do Estado de São Paulo (FTTRESP), com apoio da Escola Judicial
do TRT-15, do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e do
Instituto Dia, e que teve a participação da Nova Central, e tratou
do tema “Questões Polêmicas em Direito Sindical”.
O Seminário teve dois painéis, que abordaram os seguintes
temas: “Custeio das Entidades Sindicais - Novas Perspectivas”,
no primeiro; e “Efeitos do cancelamento das Ojs (Orientações
Jurisprudenciais) 315 e 419 do TST”, no segundo.

Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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SERVIDORES PÚBLICOS REALIZAM
MANIFESTAÇÕES PARA DEFENDER
OS DIREITOS DA CATEGORIA

A Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo
(FESSP-ESP) junto com outras
entidades que representam
os trabalhadores e trabalhadoras do setor estiveram em
Brasília, nos dias 12 e 13 de
setembro, para participar da
grande mobilização da Jornada Nacional de Luta, organizada pelas entidades integrantes do Movimento Nacional
Unificado em Defesa dos Servidores Públicos.
O objetivo do ato foi
mostrar toda a insatisfação
da categoria contra as pautas
bombas, protagonizadas pelo PLP 257, PEC 241 e
PLS 204, que são prejudiciais aos servidores e trabalhadores em geral. “Os Governos estão subordinados ao Capital Financeiro e querem usar o servidor público como bode expiatório. O intuito com a
retirada de direitos do trabalhador é criar superávit
primário para o pagamento de juros e aumentar o
lucro dos bancos. Temos que exigir a auditoria da
Dívida Pública, pois esse será o caminho para começarmos a resolver os problemas do nosso país”,

disse o presidente da FESSP-ESP e secretário-geral
da CSPB, Lineu Neves Mazano.
A FESSP-ESP parabeniza toda a articulação feita, principalmente pela CSPB e Nova Central, para
que essa mobilização fosse possível, e se coloca à
completa disposição das entidades para atender
os próximos chamados. Também agradecemos a
disponibilidade das entidades filiadas e parceiras
em participar dessa luta, assim como o Senador
Paim por nos apoiar.

FESSP-ESP promove 1º Seminário
sobre Conjuntura Econômica
A FESSP-ESP (Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo) realizou, no auditório José Calixto Ramos, na sede da Nova Central-SP,
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o “Seminário: Conjuntura Econômica - Dívida Pública
da União, Estados e Municípios; Gestão Financeira do
Estado de São Paulo; Previdência Própria”.
Foram debatidos temas do cenário político e econômico atual, entre eles os seguintes: “Dívida Pública da União, Estados
e Municípios”; “Regimes Próprios de Previdência no Ordenamento Jurídico Brasileiro”; “Projetos que tramitam no Congresso
Nacional que afetam diretamente o servidor público”; “Programa Nacional de Educação Sindical da Nova Central Sindical de
Trabalhadores- NCST”.
O presidente da FESSP-ESP, Lineu
Neves Mazano, agradeceu a presença
de todos e destacou que o Funcionalismo Público está sendo atacado por todos lados, com projetos que tramitam no
Congresso Nacional e no Senado Federal,
que retiram direitos do trabalhador.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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NOVA CENTRAL-SP E FTTRESP
ORGANIZAM PLENÁRIA E DEBATEM
DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

A Nova Central São Paulo e
FTTRESP (Federação dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo) organizaram uma grande plenária, no
CMTC Clube, no dia 19 de setembro, que contou com a presença
e participação de inúmeras entidades sindicais filiadas aos anfitriões do encontro.
O que estimulou a realização
desse debate foram as medidas
anunciadas por Michel Temer,
que causou um enorme descontentamento entre os trabalhadores e em nós, representantes
legítimos da classe trabalhadora,
pois estamos muito preocupados
com essa tentativa de ataques

aos direitos previdenciários e da CLT.
Foi consenso entre os sindicalistas que para reverter essa situação, será necessária muita unidade e mobilização devido à lista de retrocessos que poderá afetar a saúde pública com a decisão de congelar por 20 anos
o investimento nesta área, além de cortes em diversas outras áreas de inclusão social.

Contra os retrocessos... Por nenhum
direito a menos! Estadual-SP lidera
manifestações em prol da classe trabalhadora
A Nova Central São Paulo junto com
as demais centrais realizaram duas manifestações, uma no mês de agosto e outra
no mês de setembro, ambas em frente a
FIESP, quando apresentaram a pauta em
defesa dos direitos sociais e trabalhistas,
sendo que os dois protestos foram nacionais e unificados em defesa dos direitos
dos trabalhadores.
A nossa reivindicação é para que
o governo do presidente Michel Temer
adote medidas de estímulo à economia,
como a redução da taxa de juros. Além
disso, somos contrários às mudanças na
legislação trabalhista e na Previdência
Social, pois consideramos isso um grande retrocesso.
Para o nosso presidente Luizinho, devemos travar uma batalha contra os juros, pois é a única saída para
vencermos a crise econômica que os governos nos colocaram. O nosso presidente ainda enfatizou que o
Congresso Nacional tenta, na realidade, uma contrarreforma trabalhista, com o único intuito de ampliar as
formas de superexploração do trabalho no Brasil.
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OUTUBRO ROSA: RODOVIÁRIOS-SP REALIZAM EVENTO
PELA PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA

No mês de outubro, o auditório “Omar
José Gomes” do Sindicato dos Trabalhadores
em Transporte Rodoviário e Setor Diferenciado de São Paulo ficou lotado de mulheres trabalhadoras da categoria que foram participar
do evento do Outubro Rosa.
Durante o evento, foi realizada palestra
feita pela Diretora Nacional de Assuntos da
Mulher da Nova Central, Sra. Sônia Maria Zerino Silva, que abordou a questão da prevenção
como estágio inicial que possibilita a cura do
câncer de mama.
Ao final foi distribuída cartilha de “Olho
na Mama” com informações relevantes, que
ensina como realizar o autoexame, de forma
bem ilustrada, questiona e ensina passo a passo a mulher a se cuidar de uma doença, que
segundo estimativa do Instituto do Câncer o número de casos novos de câncer de mama esperado para o Brasil
em 2016 é de 57.960, até mesmo por isso é muito importante a realização dos exames.

CHAPA 1 do SIMTRATECOR é eleita
com maioria esmagadora de votos
No dia 11 de outubro foi realizada a apuração dos votos
que elegeu Reginaldo Nunes dos Santos, conhecido como
Viola, para presidente do SIMTRATECOR, pela esmagadora
maioria de 96,9% dos votos apurados.
Nosso presidente Luizinho esteve presente e fez questão de parabenizar os companheiros da diretoria do SIMTRATECOR, que foram reconduzidos para mais um mandato a
frente desta entidade.
“Não tenho dúvida que faremos um grande mandato e representaremos com muita luta os trabalhadores”,
afirmou Viola, novo presidente do Simtratecor.

Nova Central participa de debate sobre a crise
econômica e os desafios do Movimento Sindical
Em outubro, as Centrais Sindicais se reuniram em
São Paulo para debater sobre os principais desafios
enfrentados pelo Movimento Sindical em tempos de
crise econômica no Brasil.
O presidente da Nova Central, José Calixto Ramos, participou da mesa reforçando preponderantemente sobre os impactos sofridos pelo sindicalismo
brasileiro e a luta que deve continuar incessante, em
defesa dos direitos trabalhistas, até mesmo em momentos de crise.
Além do presidente da Central Nacional; Luiz
Gonçalves, presidente da Estadual-SP, João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, e o diretor de Comunicação
da nossa Central, Nailton Francisco, estiveram representando nossa entidade e participando do evento
de forma destacada.
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Cerca de 700 Sindicalistas do setor da indústria de todo o Brasil
participaram, entre os
dias 23 e 26 de outubro, no Centro de Treinamento Educacional,
em Luziânia (GO), do 9º
Congresso Nacional dos
Trabalhadores na Indústria do Plano da CNTI.
Durante 4 dias de
trabalho foram realizadas uma série de palestras, debates e atividades em grupo por setor, com objetivo de discutir os seguintes temas:
atual conjuntura e seus impactos no sindicalismo; estrutura sindical e seu custeio; relação entre capital e trabalho; perspectivas e contradições sobre a proposta de reforma da Previdência Social; igualdade de oportunidades
e discriminação; e meio ambiente que, por suas peculiaridades, alcançam todos os grupos da Confederação.
Calixto ressaltou a importância do evento e disse
que o movimento sindical precisa continuar em alerta, pois estamos “passando por uma profunda crise
política, que alimenta a crise econômica e, lamentavelmente, uma crise moral. O principal desafio do

tu

CRISE E DESAFIOS DO MOVIMENTO SINDICAL
MARCAM 9º CONGRESSO NACIONAL DA CNTI

Movimento Sindical é avançarmos em busca de melhorias para classe trabalhadora”.
O evento também ficou marcado pelas comemorações pelos 70 anos da CNTI e por uma homenagem para o presidente Calixto, que também é
o líder maior da CNTI, que recebeu certificado da
Cruz Vermelha, filial do Rio Grande do Norte, em
nome de todos os trabalhadores e voluntários da
organização. Ato contínuo foi exibido um vídeo
também em forma de homenagem quando lideranças sindicais, dirigentes da CNTI e familiares do Sr.
Calixto, que vieram de Pernambuco, ressaltaram a
vida e o trabalho do companheiro.

Reunião das Centrais Sindicais definem
jornadas de lutas da Classe trabalhadora
A Nova Central-SP e as demais centrais estiveram reunidas, em outubro, em São Paulo, para
debater a questão das reformas da Previdência,
Trabalhista e aprovação da PEC 241/2016.
Durante o encontro foi aprovado um plano de lutas com mobilizações permanentes
até maio de 2017, com o objetivo de barrar as
questões citadas no parágrafo acima.
O presidente da Estadual-SP, Luiz Gonçalves, o
diretor Nacional de Comunicação da Nova Central,
Nailton Francisco de Souza; e o secretário Nacional do Plano dos Transportes, José Alves do Couto
Filho (Toré); participaram dos debates e sugeriram
maior consulta aos sindicatos filiados às centrais.
Para o nosso presidente Luizinho é necessário
“criar uma unidade duradoura para enfrentarmos a
política de desmonte do Estado Brasileiro, patrocinada pelos patrões e o poder econômico internacional, alheios aos interesses do povo brasileiro”.
Também ficou decidido que as centrais ficariam de organizar um plantão permanente de sindicalistas no
Congresso Nacional para conversar com os parlamentares durante este período de mobilizações permanentes, além de publicarem materiais em suas bases de representações com denúncias aos ataques nos direitos
sociais e trabalhistas.
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NOVA CENTRAL-SP E DEMAIS CENTRAIS
REALIZAM ATOS CONTRA OS JUROS ALTOS
Durante o ano de 2016, a Central-SP
junto com as demais Centrais Sindicais realizaram 4 atos pela redução dos juros e, consequentemente, contra o desemprego que
assola o nosso país e já está em 12%. Todos
esses protestos foram realizados em frente a
sede do Banco Central, na Avenida Paulista,
em São Paulo.
“A luta pela redução dos juros altos é uma
pauta permanente na Nova Central. É um absurdo enorme os trabalhadores comprarem um produto, seja ele qual for, e pagar por dois. Não podemos permitir que essa situação continue. Isso é
transferência de renda dos mais pobres para uma
elite sanguessuga que nada produz e vive do sangue e suor dos mais pobres” disse Luiz Gonçalves
durante um desses protestos contra os juros.

Rodoviários-SP realizam Festa do Dia das Crianças
No dia 12 de outubro, no Clube de
Campo do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Setor Diferenciado (STERIIISP),
em Mairiporã, a 4ª edição da nossa Festa
das Crianças.
Durante o evento tivemos apresentações artísticas para as crianças e também
para os adultos. Foram realizados sorteios,
distribuição de brinquedos, sorvetes, pipocas, algodão doce e churrasco. “Foi muito
gratificante ver a criançada brincando nas
piscinas e nos brinquedos infláveis”, afirmou o presidente Toré.
O evento que reuniu milhares trabalhadores e trabalhadoras da categoria, contou com a presença do
nosso presidente a Estadual-SP, Luiz Gonçalves, e de outros Sindicatos filiados à Nova Central-SP.

Estadual-SP participa de reunião para formalizar
agenda tripartite do trabalho decente em São Paulo
No mês de outubro foi realizada reunião na SERT (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo)
com representantes da OIT para formalizar a assistência técnica
desse organismo da ONU para implantação da Agenda Tripartite
do Trabalho Decente do Governo do Estado de São Paulo.
A abertura dos trabalhos foi feita pelo secretário, José Luiz
Ribeiro. A nossa central foi representada pelo diretor Raimundo Cocada que também faz parte do Conselho do Trabalho Decente e Qualificação Profissional da Secretaria de Emprego e
Relações do Trabalho.
Os trabalhos foram coordenados pela companheira Letícia
Mourad, que passou a palavra para a Assessora Internacional do Governo do Estado de São Paulo, Ana Paula
Fava, que dissertou sobre vários projetos em andamento, principalmente com o apoio de países europeus.
Também participaram da reunião: Marinalva Cruz, coordenadora do PADEF (Programa de Apoio à Pessoa com
Deficiência); Viviane Prado, do Mulheres do Brasil; Gleice Bendzius Salgado, supervisora do Selo Paulista da
Diversidade; e Paulo Sérgio Muçouçah, da OIT.
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MANIFESTAÇÃO CONTRA A PEC 241 TEM ADESÃO
DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE

A Nova Central-SP e os sindicatos filiados que representam os trabalhadores em transportes participaram, no
dia 08 de novembro, na quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da “Assembleia Nacional dos Trabalhadores (as) do Setor de Transportes”.
Durante a Assembleia, os Sindicalistas aprovaram
a realização de manifestações por todo o país contra
as medidas adotadas pelo presidente Michel Temer
(PMBD), que trabalha para flexibilizar ainda mais os direitos sociais e trabalhistas; generalizar a terceirização,
privatizar o que resta de empresas públicas e aprofundar
os cortes nos programas sociais.
Inclusive, a PEC 241/2016 é parte importante neste
processo de política de reforma do Estado com drástica
redução dos investimentos em infraestrutura de transporte e redução dos investimentos em saúde e educação.
Temas específicos que tem afetado o dia a dia da catego-

ria que é responsável por 4,8 milhões de empregos assalariados, autônomos e informais, também está na pauta
unificada de reivindicações.
O presidente da nossa Estadual-SP, Luiz Gonçalves,
disse que com o apoio de parlamentares descomprometidos com os interesses do povo e da Nação, o presidente Temer acelera no Congresso Nacional a tramitação de
Projetos de Leis que desfiguram legislações e retiram direitos consagrados na Constituição Federal de 1988.
No final dos trabalhos foi lido e aprovado um “Manifesto À Sociedade por Nenhum Direito a Menos!” e a proposta de um “Seminário Nacional do Setor de Transporte
no Brasil”, que sua realização está prevista para os dias
13 a 17 de fevereiro de 2017, com o objetivo de discutir
a pauta do setor e estabelecer uma agenda de atuação
conjunta e criar um fórum dos trabalhadores do setor de
transporte nas centrais sindicais.

Nova Central participa de 2ª Edição do
Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras
Em novembro, Cátia Laurindo, Secretária Nacional para
Assuntos da Mulher da Nova Central-SP, esteve presente na 2ª
edição do Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras, realizado em São Paulo e que contou com a participação de representantes das demais centrais, com o objetivo de unir às mulheres
de todas as centrais em torno de uma pauta unificada contra a
reforma da previdência, que pode igualar a idade mínima para
aposentadoria entre homens e mulheres, além da própria violência contra as mulheres.
Durante o encontro, ficou definido que serão organizadas
mobilizações, que terão início durante a campanha 16 dias de ativismo. Além disso, também será realizado um seminário de preparação para a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres.
Revista Nova Central - SP / Nenhum Direito a Menos
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Movimento S.O.S. Segurança Pública realiza
protesto contra o descaso do Governo do Estado de SP

O Movimento “S.O.S Segurança Pública” realizaram, na tarde do dia 08 de novembro, manifestação
para reafirmar a Pauta de Reivindicações da categoria
da Polícia Civil e Técnico-Científica e manifestar o descaso do Governo do Estado de São Paulo, que ocorreu
em frente ao MASP, na Avenida Paulista, e contou com
a participação (e colaboração na organização) da FESSP-ESP (Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos
no Estado de São Paulo).
O intuito desta manifestação foi o de alertar para
o descaso enfrentado pelo policial em sua rotina diária de trabalho. Além da busca pela valorização das
polícias no Estado de São Paulo e a defesa do cidadão e da sociedade como um todo. “Um policial valorizado, treinado e bem equipado presta um melhor
serviço para a população. Nós só estamos querendo
respeito e o que nos é de direito”, falou Lineu Neves
Mazano, presidente da FESSP-ESP.
Abaixo, veja a nossa pauta de reivindicações do Movimento:
“I – Reajuste salarial calculado pelo DIEESE, conforme inflação acumulada no período de janeiro de 2014 a
março de 2016;
II – Convocação, nomeação e posse imediata dos
candidatos aprovados nos últimos concursos da Polícia

Civil e Polícia Técnico Científica, bem como abertura
imediata de concurso público para todas as carreiras;
III – Cumprimento a Lei Complementar federal n°
51/85, com as alterações inseridas pela Lei Complementar n° 144/2014, que trata da Aposentadoria Especial dos Integrantes da Polícia Civil e Polícia Técnico
Científica, com integralidade e paridade de proventos,
tornando sem efeito a inconstitucional Resolução Conjunta Estadual n° 03. ”.

Nova Central participa de evento do Novembro Azul
No dia 22 de novembro, a
Estadual-SP, representada pelo
nosso presidente, Luiz Gonçalves;
e pelos Diretores Nailton Francisco e Cátia Laurindo, estiveram na
sede do Sindicato dos Condutores/SP para realização do evento
“Novembro Azul” que abordou a
questão do câncer de próstata, a
importância dos exames médicos periódicos e as chances de
cura quando a doença é descoberta precocemente.
O palestrante médico Milton Flávio foi bastante direto em sua explanação, quando deixou claro que “o câncer
de próstata é uma doença muito grave e não pode ser
negligenciada pelos homens. A descoberta tardia da doença

diminui drasticamente as chances
do tratamento curativo”. O outro
palestrante, Everaldo Alves C. Júnior, falou da co-relação do álcool
e drogas com o câncer de próstata
e outros danos à saúde pelo consumo de substâncias psicoativas.
“O Sindicato dos Condutores está de parabéns pela
iniciativa da realização do Novembro Azul. Como
disseram os palestrantes ‘o diagnóstico tardio reduz
consideravelmente as chances de cura’. Portanto, os
companheiros devem ir regularmente ao médico,
pois isso pode significar a sua sobrevivência”, afirmou Luiz Gonçalves.

Dia Nacional de Lutas em defesa dos direitos Sociais e trabalhistas
Em São Paulo, em frente à Superintendência do INSS no Viaduto
Santa Ifigênia, a Nova Central-SP e as demais centrais uniram forças, e
no dia 25 de novembro, foram às ruas para realizar o grande ato “Dia
Nacional de Lutas, Paralisações e Protestos” por nenhum direito a menos na reforma da Previdência; Contra a reforma trabalhista; Menos juros, mais empregos; e em defesa da Saúde e da Educação, dentre outros
retrocessos proposto pelo presidente Michel Temer (PMDB).
Segundo o presidente Estadual da Nova Central, Luiz Gonçalves, a
manifestação unificada demonstra a insatisfação total com este governo,
pois ninguém aguenta mais o pacote de maldades imposto pelo Governo
Federal e seus aliados no Congresso Nacional e Poder Judiciário. “Estamos contra a retirada de direitos sociais
e trabalhistas. Precisamos organizar ações permanentes e arregimentar cada vez mais movimentos contrários
ao desmonte do Estado via a Proposta de Emenda Constitucional PEC/55 (antiga PEC 241/2016) ”, afirmou.
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Em reunião de Conselho da Central -SP, lideranças
discutem questões do interesse do Movimento Sindical
Realizada no dia 30 de novembro, na sede da
nossa entidade, Reunião do Conselho Deliberativo
da Nova Central São Paulo com a participação das lideranças que se reuniram para discutir a conjuntura
política do país, a aprovação da PEC 55 e seus efeito
na vida dos trabalhadores e no movimento sindical.
Além destas questões já mencionadas, os Sindicalistas também discutiram a questão do projeto
do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que pretende
acabar com a contribuição sindical cujos prejuízos
seriam enormes, caso o projeto seja aprovado, pois
a extinção do imposto reduziria consideravelmente
os recursos das entidades que representam os trabalhadores (as) e, consequentemente, enfraqueceria a atuação dos Sindicatos nas lutas por melhorias e benefícios. Todos os presentes mostraram
total indignação com essa medida de tentar diminuir a
força das entidades que sempre lutaram pelos direitos
da classe trabalhadora.
Outro tema bastante discutido foi a questão da PEC

55, na qual somos totalmente contrários a forma como
está sendo conduzida, pois não temos dúvida que os
maiores prejudicados nessa questão serão trabalhadores
(as) ainda mais que a PEC 55 significa retirada de direitos.
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Mulheres Sindicalistas debatem as reformas do governo
e os impactos que essas questões causam em suas vidas
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Em dezembro, na sede da Nova Central-SP, companheiras Sindicalistas de
entidades filiadas à Estadual-SP estiveram presentes em nosso auditório para
debater as reformas do governo Temer e como elas afetam a vida das mulheres.
Ato contínuo nossas companheiras da nossa Central-SP se dirigiram
ao Sindicato dos Bancários para se juntar às sindicalistas das demais centrais e a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) da prefeitura de
São Paulo para participar do Seminário Diálogos sobre o Mundo do Trabalho: o Impacto das Reformas na Vida das Mulheres.
O objetivo desse evento é proporcionar um dialogar entre as centrais
sindicais, as munícipes, que em sua maioria são trabalhadoras, e a prefeitura. A secretária de Políticas para as Mulheres,
Denise Mota Dau, e a economista Marilane Teixeira foram as palestrantes desse evento.

Centrais rejeitam propostas de Reforma da Previdência
Em reunião realizada no dia 08 de dezembro, no DIEESE, que contou com a presença da
nossa Central e das demais que juntos deixaram
claro, em entrevista coletiva após a reunião,
que são absolutamente contra a reforma da
previdência social do governo Temer
Durante a reunião, ainda ficou decidido
pelos representantes das centrais que serão
organizados atos, protestos e outras formas
de paralisação contra mais um atentado desferido covardemente sobre os ombros dos
trabalhadores.
A nossa central esteve representada pelo
nosso presidente Luiz Gonçalves e pelo diretor de comunicação Nailton, que em suas falas em nome do companheiro
José Calixto, reforçaram o empenho da nossa entidade nesta jornada de lutas.
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