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Por Sindimoto Baixada / Jornal A Cidade

Em entrevista ao jornal Metro, publicado no último dia 27/09, o 
presidente do Sindimoto Baixada, Paulo Cezar Barbosa, afirmou 
que a regulamentação das atividades de mototaxi e motoboy vai 
garantir a atuação de profissionais qualificados, com melhora da 
segurança no trânsito. Ainda, segundo Barbosa, “cerca de 60% de 
motoqueiros, dos 20 mil em atividade, sairão das ruas”.

As cidades de Santos, São Vicente e Cubatão já possuem legis-
lação municipal para a função. Em Praia Grande existe projeto de 
lei em andamento, e no Guarujá, sua viabilidade está em estudo.

A Lei nº 12.009, que regulamenta os exercícios de Mototaxi e 
Motoboy, respectivamente, foi sancionada em 29 de julho do ano 
passado pelo Governo Federal.

NCST-SP e Governo Estadual 

realizam o sonho da Casa 

Própria para os trabalhadores

Regulamentação diminui frota de motoqueiros 

e aumenta segurança no trânsito da Região 

Sindicato recém-filiado recebe total apoio

da NCST-SP

Da Redação FUPESP
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte 

Rodoviários e Anexos de Campinas e Região, Matusalém de Lima, 

foi reeleito para o cargo após o pleito realizado nos dias 05 e 06 de 

novembro. A Chapa 1, encabeçada por ele, obteve 1.132 votos; 

contra 422 da Chapa 2; 358 da Chapa 3; além de 57 nulos.

Inauguração da Colônia de Férias

do STI Extrativas de Rancharia
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Ran-

charia inaugurou no último dia 25 de setembro a segunda etapa 
da área de lazer do “Recanto dos Associados”, em Rancharia, 
interior de São Paulo. Este evento contou com a presença ilustre do 
presidente da NCST, José Calixto Ramos.

NCST participa de Conferência

Internacional na Suíça

Colaboração Fessergs

A Conferência Internacional de Serviços Públicos de Quali-
dade, realizada na cidade de Genebra, Suíça, aprovou a 
assim chamada “Carta de Genebra”, que determina a quali-
dade dos serviços públicos como fundamentais para a demo-
cracia e o desenvolvimento social.

Nova Central parabeniza companheiro

vereador por São José do Rio Preto

A Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São 
Paulo vem por meio desta nota parabenizar o companheiro e 
presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e 
Anexos de São José do Rio Preto, Daniel Caldeira, por ter assumido 
o cargo de vereador na Câmara Municipal e pelo trabalho 
realizado em defesa da categoria na cidade.

Fique por Dentro

Manifestação pelo 

Trabalho Decente

A campanha de filiação dos servidores é um sucesso!

NCST e Governo Estadual realizam o sonho 

da Casa Própria para os trabalhadores
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Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo

Por Ana Paula Salirio
 
Mais de 130 participantes, representando vinte municípios, estiveram 

presentes no I Encontro das Guardas Civis Municipais do Estado de São 
Paulo, realizado pela Nova Central, no último dia 06 de novembro.

Esse encontro foi promovido com o objetivo de debater a atual 
situação das Guardas Civis Municipais perante a sociedade, a real 
identidade dessa instituição, as mudanças na atuação e os problemas e 
dificuldades que os trabalhadores dessa categoria encontram no 
cumprimento de suas funções.

Tivemos a participação do deputado federal, Arnaldo Faria de Sá, 
que abordou o tema “As ações políticas na área de segurança pública”, 
do presidente da Internation Police Association (IPA), profº Jarim Lopes 
Roseira, que falou sobre “A integração dos serviços de segurança pública 
e as responsabilidades dos municípios”. E por fim, do coordenador do 
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Os representantes dos apo-
sentados se reuniram com os 
senadores José Sarney e Michel 
Temer, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, para reivindicar reajuste 
de 10% nas aposentadorias, cujo 
índice esta acima do piso 
previdenciário, hoje em R$ 510,00.

“Este reajuste de dois dígitos é 
justo, pois deve compor a inflação 

deste ano e agregar ganho real – baseado na percentagem de 
crescimento do PIB”, destacou o presidente da NCST-SP, Luiz 
Gonçalves. Este aumento, se for concedido, beneficiará em torno de 
9 milhões de aposentados, pensionistas e segurados, que recebem 
auxílio-doença ou auxílio-acidente com valores acima do piso.

Aposentados querem reajuste!!!

Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, profº João 
Alexandre dos Santos, que baseou sua palestra nas “As ações formativas 
para as GCMs como fator de crescimento institucional”.

Houve a participação ativa dos presentes que formularam perguntas e 
tiraram suas dúvidas ao longo do evento, demonstrando a importância de 
abrirmos este espaço de discussão para a categoria, a qual encontra-se 
insatisfeita com a atual situação.

Ao final foi inaugurado o Fórum Permanente das GCMs “Márcio 
Augusto de Salles”, que ganhou este nome em homenagem ao 
idealizador do projeto, o secretário estadual do Plano de 
Trabalhadores em Segurança Pública da NCST-SP, que faleceu no dia 
31 de outubro.  O fórum dará continuidade às discussões iniciadas 
neste encontro e buscará organizar e unir a categoria em busca de 
soluções para a situação e a atual realidade da instituição e dos seus 
trabalhadores como um todo.

Por Willian Ribeiro

“Avançar nas conquistas”. Esta é palavra de ordem que mobilizou os companheiros do 
Setor Papeleiro rumo à vitória na Campanha Salarial deste ano. De acordo com o presidente 
da Federação dos Papeleiros de São Paulo, Ozano Pereira da Silva, o sucesso na campanha 
foi possível graças ao excelente trabalho dos representantes nas mesas negociações, alia-
do ao setor em franco crescimento neste ano “com as empresas faturando bem alto”. 

Os companheiros do Papel Ondulado conquistaram importantes benefícios, como reajuste 
de 7% nos salários, piso salarial de R$ 950,00, abono de R$ 1.050,00, cesta básica de R$ 100,00 e 
ticket refeição diário de R$ 10,00. O setor de Papel teve o mesmo reajuste nos salários, mais piso 
salarial de R$ 1.001,00, abono de R$ 1.100,00 e cesta básica de R$ 115,00. Artefatos, contudo, ob-
teve 7,5% de reajuste salarial, aumento de 33% na cesta básica, além de ticket alimentação de R$ 9,00.

No entanto, apesar das conquistas, Ozano afirma que as negociações foram marcadas pela cos-
tumeira intransigência dos patrões. “Quando o momento é positivo, as empresas investem para faturar, mas, nunca para valorizar se-
us empregados”. Para vencer este obstáculo, ele destaca que a federação, as centrais, os sindicatos e os trabalhadores sempre esti-
veram unidos em torno desta causa, independente de ideologias e políticas, com o objetivo de obter a vitória nesta campanha. 

Para o presidente, esta luta ganhou mais força com a presença da NCST-SP, na liderança de Luiz Gonçalves, que tem represen-
tantes combativos com enorme lastro político para defender os interesses dos trabalhadores na mesa de negociação.

Setor Papeleiro conquista importantes benefícios na Campanha Salarial 

Boas Festas!!!
São os votos da 

NCST-SP aos 

companheiros

das entidades 

filiadas, 

parceiros e 

colaboradores.

I Encontro das GCMs, promovido pela NCST-SP,

discute soluções em prol da categoria

Por  Ana Paula Salirio

No último dia 14/10, o presidente Luizinho e dirigentes da NCST-SP parti-
ciparam da cerimônia de assinatura dos contratos definitivos entre os 
Sindicatos e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU), que faz parte do Programa Parceria com Entidades 
Representativas dos Trabalhadores lançado em março.

“Esta parceria significa um passo muito importante para a classe 
trabalhadora. O movimento sindical precisa conquistar mais espaços 
como este para oferecer qualidade de vida aos trabalhadores ”, afir-
mou o presidente.

Vale ressaltar que o programa tem beneficiado entidades filiadas 
à Nova Central, como, por exemplo, o Sindiaras, com a construção 
de 200 unidades habitacionais. Em breve, o Sintrasaúde também vai 
oferecer o sonho da casa própria aos seus associados.
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sindicalismo no Brasil não é manifestação recente e tão 

menos oportunista. Esta forma de organização surgiu histo-O
ricamente como instrumento legítimo de luta e mobiliza-

ção dos trabalhadores insurgentes em defesa dos seus benefícios.

A origem de nossa atuação efetivou-se com o advento do pro-

cesso de industrialização no país. Trabalhadores, sobretudo, imigran-

tes europeus, forjados em sólidas bases ideológicas e partidárias, 

levantavam-se veementemente contra o modelo de trabalho, ainda 

escravocrata promovido pelos empregadores. 

As conquistas obtidas, pelo decorrer dos anos, firmam o nosso 

compromisso com os companheiros: regulamentação das normas de 

trabalho via CLT, estabelecimento de sindicatos de categoria, benefí-

cios nas Convenções Coletivas de Trabalho.

Posto isto claro, lamento profundamente as críticas nefastas que 

sofremos através da mídia direitista (O Estado de São Paulo “Neopeleguismo”, 02/06, Veja “A triste 

face do neopeleguismo”, 07/05 e Época “A nova classe social”, 08/05), que, logicamente, quer 

os companheiros à mercê da exploração  neoliberal.

Nos acusar de usufruir dos instrumentos sindicais, para fins próprios, como via de ascensão social, 

é uma mentira que não corresponde aos nossos princípios. Senhores da imprensa, os trabalhadores 

não são ignorantes e alienados. São engajados e profundamente sabedores dos seus direitos, tendo 

um poder de transformação absurda. Se eles se sentirem traídos ou não atendidos em seus direitos, 

acreditem, eles vão trocar  seus líderes por outros. Outro aspecto importante que merece considera-

ção, neste editorial, consiste nas injustas pancadas dadas no presidente Lula. Enquanto os governos 

anteriores nos tratavam à sombra, no açoite, diminuindo nosso poder de representação, o seu 

governo abriu espaço para o diálogo com as entidades sindicais, buscando, através deste meca-

nismo liberal, propostas para o bem-estar dos trabalhadores, sem, contudo, prejudicar as empresas.

Este desabafo de um sindicalista comprometido para com um Brasil justo, desenvolvido e 

soberano, deixa claro que a luta sindical brasileira, da qual a Nova Central faz parte, mantém-

se pautada em defender seus representados contra a exploração dos patrões intransigentes e 

pelos seus direitos enquanto cidadãos dignos.  

Abaixo às mentiras. A favor da verdade e da justiça!!!      

                                        Luiz Gonçalves  -  Presidente da NCST-SP

Sindicalismo em defesa 

dos trabalhadores do Brasil Por Comunicação NCST-SP / Willian Ribeiro

Em Nota Técnica publicada pela 
Secretaria de Relações do Trabalho, 
órgão ligado ao MTE, a coordenadora 
Paula de Faria Polcheria Leal afirma que a 
responsabilidade de assistência ao 
empregado em caso de rescisão do 
contrato de trabalho é dos sindicatos de 
categoria ou perante autoridade do 
respectivo ministério.

O documento ressalta que de acordo 
com a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), artigo 447, parágrafo 1º, “o pedido 
de demissão ou rescisão do contrato de 
trabalho do empregado com mais de um 
ano de serviço, será valido com a assistên-
cia do Sindicato, tendo o Ministério do 
Trabalho e Emprego papel subsidiário”. O 
assistente público, desta forma, participa-
rá em casos onde o trabalhador não 
possua assistência sindical, recusa deste 
ou cobrança indevida.

A coordenadora, neste contexto, 
valida a atuação dos sindicatos por 
meio de dois importantes argumentos, 
baseados no valor da Constituição de 
1988. O primeiro reserva-os a defesa dos 
direitos e interesses coletivos e individu-
ais da categoria, além de elencá-los 
como representantes nas negociações 
coletivas. E o segundo refere-se à 
importância jurídica destas entidades, 
que privilegia a aproximação do repre-
sentante com o representado.

De acordo com o presidente da 
NCST-SP, Luiz Gonçalves, esta Nota 
Técnica ratifica as entidades sindicais 
como representantes dos trabalhado-
res. “Os sindicatos tem estrutura jurídi-
ca, técnica e ideológica para repre-
sentar à altura seus companheiros, 
portanto, esta nota consolida nosso 
poder de atuação”, afirmou. E comple-
ta. “O sistema Homologonet não muda-
rá a estrutura já constituída”.

Editorial Nota Técnica garante 

assistência dos sindicatos 

aos trabalhadores 

Por Ana Paula Sarilio

O Dia Mundial pelo Trabalho, no último dia 07/10, foi celebrado com uma manifestação 
organizada pelas centrais sindicais, no centro da capital paulista.

Os manifestantes, concentrados defronte ao Teatro Municipal, seguiram em passeata 
até a Rua Martins Fontes, sede da SRT-SP. Foi entregue, na ocasião, documento unitário das 
centrais sindicais ao superintendente, José Roberto de Melo.

Segundo o presidente da NCST-SP, Luizinho, “o documento entregue fortalece ainda 
mais as lutas travadas pela Nova Central pela dignidade dos trabalhadores, 
fortalecimento do Estado para questão de igualdade, carteira assinada e luta contra a 
precarização das condições de trabalho”. 

As centrais sindicais presentes à manifestação também reforçaram a luta por 
reivindicações históricas, como Ampliação de Direitos, Redução da Jornada de Trabalho, 
Combate à Precarização e ao Trabalho Infantil, Igualdade de Oportunidades e Serviços 
Públicos de Qualidade. 

Por Ana Paula Sarilio

A FUPESP, em março de 2009, lançou uma campanha de filiação à 
NCST junto aos servidores públicos. Esta iniciativa é parte de um 
importante projeto para fortalecer a representação e conquistar 
melhores benefícios aos companheiros do setor.

Prova do sucesso desta campanha foi a significativa adesão 
de entidades à Nova Central. Nos dois últimos meses, por 
exemplo, filiaram-se na Estadual São Paulo os Sindicatos dos 
Servidores Públicos Municipais de Botucatu, Embu Guaçu, Birigui, 
Brejo Alegre, Holambra, Maracaí, Monte Aprazível, Andradina, 
além do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São José do Rio Pardo, num 
total de 08 entidades das 38 atuantes no setor.

“Isso demonstra que os companheiros confiam no trabalho que a NCST vêm desenvolvendo em prol 
dos trabalhadores da categoria e estão dispostos a participar efetivamente na luta por novas conquistas 
para os servidores públicos de todo o país”, afirmou o presidente da NCST-SP, Luiz Gonçalves.

Conquistas
Manifestação pelo Trabalho Decente

A campanha de filiação dos

servidores é um sucesso!

Artigo

Por Willian Ribeiro

Lutas, mobilizações e trabalho intensivo consolidaram a atuação vitori-

osa da Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo 

(NCST-SP) em 2010. Esta foi a avaliação feita pelo presidente, Luiz Gonçal-

ves, em entrevista ao jornal NC Notícias.

 A entidade iniciou sua agenda de atividades, no Fórum Social Mundi-

al, no Rio Grande do Sul, marcando posição na defesa da unicidade 

sindical. “Nossos representantes deixaram claro que a unicidade sindi-

cal fortalece substancialmente a luta em torno da classe trabalhadora 

em todo o país”, destacou.

No evento Primeiro de Maio Unificado, as centrais sindicais, inclusive a 

Nova Central, ratificaram a luta em defesa das principais reivindicações 

da classe trabalhadora, como a Redução da Jornada de Trabalho de 44 

para 40 Horas Semanais, Fim do Fator Previdenciário, Recuperação de 

Rendimento do FGTS, valorização do salário mínimo e recuperação das 

perdas para os aposentados.

A parceria entre a entidade e o Governo Estadual para a implanta-

ção do Programa Parceria com Entidades Representativas dos Trabalha-

dores foi, indiscutivelmente, uma das grandes conquistas obtidas neste 

ano. “Tivemos participação efetiva nesta conquista ao articular sua 

viabilidade junto a Secretaria de Habitação Estadual. No último dia 

27/11 foi lançada sua pedra fundamen-

tal com a construção de 200 casas para 

os funcionários públicos da cidade de 

Iaras”, ressaltou Luizinho.

A Nova Central, como havia prometi-

do, arregimentou forças em torno da regu-

lamentação das Convenções 151 e 158 da 

OIT. E os resultados, de acordo com ele, já 

começaram a surgir com a tramitação da 

151 que diz  respeito “ao direito de organi-

zação e negociação dos funcionários 

públicos”. A 158, no entanto, requer maior 

poder de batalha pelo fim da demissão 

imotivada. “Existem companheiros sendo 

demitidos, com justa causa, por nada. E isso 

não vamos aceitar, de jeito nenhum”.

Entrevista

Um ano de lutas 
e conquistas

O presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo (NCST-SP), Luiz Gonçalves, que 

tem como entidade filiada o Sindicato dos Condutores, lamenta profundamente as trágicas mortes dos seus diretores 

Sérgio Augusto Ramos “Serjão”,  25/10 e José Carlos da Silva “Irmão”, no último dia 12 de novembro.

“Desde já nossa entidade coloca-se à disposição do Sindicato e das autoridades competentes no objetivo de 

colaborar com as investigações e encontrar os criminosos, que de forma cruel assassinaram estes companheiros 

de jornada”. 

NOTA DE 

ESCLARECIMENTO
Ouçam de 2ª a 6ª feira, das 06h30 às 07h00, na Rádio Terra 

AM 1330 kHz, o Programa “Bom Dia Companheiro”, com a 

apresentação dos companheiros Silvio Ferro e Waldemar 

Luiz Tenório, sobrinho do inesquecível Tenorinho.

Presidente Luizinho
recomenda para todos!!!

1330 AM

O Sindesporte, entidade sindical, completa em 17 de 
janeiro de 2011, 60 anos de existência, representando mais 
de 50 mil trabalhadores em quase sete mil entidades 
empregadoras, como Clubes Esportivos, Federações, 
Confederações e Academias Esportivas no Estado de São 
Paulo. A sede própria fica em São Paulo e há nove 

subsedes no Estado.
Nosso Sindicato é de uma categoria atípica. Enquanto 

os sócios de clubes usufruem das inúmeras opções de lazer 

disponíveis, os trabalhadores do nosso setor estão sempre a 

postos, prestando serviços, seja em dias úteis, finais de 
semana, feriados, datas comemorativas ou eventos 
promovidos pelos clubes. Ou seja, propiciam as condições 

para o lazer de muitos, mas se privam do convívio com a 

família, tendo de folgar às segundas-feiras.

Dá a preocupação da diretoria do Sindesporte em 

proporcionar, gratuitamente, várias atividades de lazer para 
a categoria, tais como: campeonatos de futebol, vôlei, 
truco, excursões para o campo e litoral, passeios com a 
Terceira Idade, futebol society toda sexta-feira, entre outros.

Na área da saúde, o Sindesporte oferece assistência 
médica, odontológica, convênios com clínicas 
oftalmológicas e laboratórios, campanhas de prevenção 
para homens e mulheres, cirurgias gratuitas de catarata já 

com lente, palestras, além de assistência jurídica gratuita 

na área trabalhista. Esses serviços também são oferecidos 
em nossas nove subsedes.

Nosso Sindicato também tem forte presença no 
movimento sindical, em geral. "A mobilização que deu 
origem ao Fórum Sindical dos Trabalhadores nasceu numa 
sala do Sindesporte, que buscava, naquele momento, 
articular a resistência contra a pluralidade sindical e pela 
preservação de direitos constitucionais e trabalhistas". Hoje 
o Fórum tem dimensão nacional.

O Sindesporte é uma das entidades fundadoras da 

Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), que 

amplia nossa luta em defesa das conquistas trabalhistas. 
Mais que um órgão de classe, o Sindesporte é um 
instrumento de lutas pelo aprofundamento da 
democracia, a ampliação dos direitos sociais e o progresso 
do povo brasileiro.

Jachson Sena Marques - Presidente do Sindesporte

Um Sindicato 

de Conquistas 

e Realizações

Práticas antissindicais foram amplamente combatidas pela 

ao longo deste ano, seja ela proveniente do patronal “que pretende 

enfraquecer a luta dos trabalhadores”, como entre os próprios sindicatos 

de categoria “que travam batalhas ávidas pelo poder em suas bases de 

representação política”. 

Sua atuação política, da mesma forma, foi determinante para a aprova-

ção do aumento de benefício aos aposentados. Entretanto, o governo Lula 

vetou o Fim do Fator Previdenciário. “As centrais protocolaram documento 

exigindo maior diálogo sobre este tema que será feito com o presidente elei-

to”, salientou confiante.

Na manifestação pelo Trabalho Decente, promovido em São Paulo, 

representantes da entidade e das demais centrais envolvidas, entregaram 

um documento para a Superintendência Regional do Trabalho, cujo teor 

afirma a defesa pelo trabalho decente e igualdade de oportunidades para 

questão de raça e gênero. 

O patronal e a mídia, neste ano, combateram ferozmente o desconto 

de verba assistencial, que de acordo 

com o presidente, “teve como objetivo 

fragilizar o movimento sindical”. Luizinho 

afirma, contudo, que em 2011 a luta 

será ferrenha, pois a Nova Central está 

engajada na manutenção da estrutura 

sindical, e, portanto, vai defender a 

Unicidade, o Sistema Confederativo e a 

Contribuição Assistencial. 

Se o balanço de 2010 foi positivo, o do 

próximo ano avizinha-se ainda melhor, pois 

com o resultado das eleições haverá a 

continuidade do dinamismo da economia. 

“O movimento sindical estará fortalecido na 

obtenção de mais conquistas nas questões 

trabalhistas para a classe trabalhadora”.

entidade 


