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Nova Central - SP organiza Encontro 
para homenagear trabalhadoras

Participação feminina no mercado de trabalho, na política e na 
organização sindical são temas de destaque durante o evento

A Nova Central São Paulo reuniu centenas 
de mulheres de diversas categorias profis-
sionais para o encontro:  “Trabalhadoras em 
Ação V”, que homenageou nossas guerreiras 
trabalhadoras, realizado no Leques Hotel, no 
dia 14 de março.

Ao decorrer do evento, entre as home-
nagens e discursos daqueles que compuse-
ram a mesa, foram realizadas palestras que 
abordaram temas de suma importância para 
nossas queridas mulheres, entre eles: Assédio 
Moral e Sexual no Trabalho; Consequências 

das Medidas Provisórias MPs 664 e 665 que sub-
traem os direitos dos trabalhadores e questão 
Motivacional no Trabalho.  O presidente da Nova 
Central - SP, Luiz Gonçalves, disse que atividades 
como esta são fundamentais para o desenvolvi-
mento econômico e social com a garantia da in-
serção plena das mulheres em todas as categorias 
de trabalho, com igualdade salarial para o mesmo 
trabalho e função, além do amparo social como 
garantia de dignidade à família.

Além de Luiz Gonçalves, a diretora Estadual 
da Nova Central - SP, Luciane Oliveira, destacou 

que há um aumento de mulheres no mercado de 
trabalho, porém, ainda existe uma grande “desi-
gualdade de inserção, remuneração e de opor-
tunidade, sem contar as formas de discriminação 
que nossas companheiras são submetidas”.

Ao final dos trabalhos, o presidente da Nova 
Central agradeceu a participação de todos que 
prestigiaram o evento e afirmou que o “encontro 
alcançou seus objetivos e deu grande contribui-
ção para o debate sobre a maior participação 
das mulheres no mercado de trabalho, na polí-
tica e na organização sindical”.

A manhã do dia 11 de fevereiro de 2015 foi histórica para toda a 
diretoria da Nova Central São Paulo. Estavam reunidos, no auditório 
da sede da FESSP – ESP (Federação dos Sindicatos dos Servidores 
Públicos no Estado de São Paulo), a diretoria executiva da entidade 
para debater importantes linhas estratégicas e questões fundamen-
tais em relação a entidade.

Porém, um fato de maneira surpreendente positivamente, represen-
tantes da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado 

Federação dos Servidores Públicos do 
Estado de São Paulo filia-se à Nova Central

Nova Central-SP, juntamente com CNTI – Regional 
Sudeste, Federação dos Têxteis do Estado de São 
Paulo, Sindicato dos Têxteis de Taubaté e o Sindicato 
dos Têxteis de São José dos Campos, organizaram, 
no dia 25 de fevereiro, a “Conferência de 20 anos do 
PLR no Brasil” que reuniu diversas lideranças sindicais 
de inúmeras categorias e de setores da indústria e de 
serviços. Além disso, contamos com a presença de 
representantes da Secretaria Municipal de Trabalho da 
cidade de São José dos Campos, sede do evento, que 
prestigiaram esse importante encontro.

Os pontos principais da Conferência foram os 
debates e palestras (Veja, 
ao lado, as fotos dos pa-
lestrantes) que permitiram 
aos nossos companheiros 
trocarem ideias a respeito 
do assunto e buscar alter-
nativas para avançar cada 
vez mais na ampliação e 
melhoria dos programas 
de PLR.

“Sabemos que podemos 
melhorar bastante 
nesta questão. Entre-
tanto, foi muito impor-
tante realizarmos esse 
encontro, que, sem 
dúvida, enriqueceu de-
mais o debate em tor-
no do tema”, afirmou 
Iranilda Andrade da 
Silva, Diretora da Nova 
Central São Paulo.

NOVA CENTRAL-SP ORGANIZA CONFERÊNCIA 
SOBRE PLR EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

No dia 18 de março, na Avenida Paulista, em São Paulo, foi realizado ato em 
defesa dos Funcionários da rede de lanchonetes McDonald’s. Os trabalhadores 
acionaram o Ministério Público (MP) e pediram que a empresa acabe com o 
acúmulo de funções e realize o pagamento do adicional de insalubridade.

O grupo iniciou o ato no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e 
depois caminhou até a loja do McDonald’s da Paulista, realizando o protesto 
e chamando a atenção dos clientes e das pessoas que passavam, fazendo com 
que a aglomeração aumentasse.

“Uma rede de lanchonetes tão famosa e com tanto dinheiro não pode supe-
rexplorar os trabalhadores... O que o McDonald’s faz com os nossos companheiros 
é inadmissível!”, afirmou Luiz Gonçalves, presidente da Nova Central São Paulo.

Nova Central-SP participa de protesto
contra práticas abusivas do McDonald’s

Entre os dias 12 e 14 de março, o Sin-
dicato dos Trabalhadores Rodoviários de 
Campinas e Região organizou, em Praia 
Grande - SP, o VI Seminário de Cipeiros e 
Delegados Sindicais para debaterem os prin-
cipais problemas enfrentados pela categoria 
e aprovar reivindicações que serão incluídas 
na pauta da Campanha Salarial - 2015.

Durante o evento, foram realizadas pa-
lestras que abordaram temas importantes 
com o intuito de aperfeiçoar os conheci-
mentos dos nossos Companheiros, entre 
eles: a Regulamentação da profissão do 
Motorista; Tratamento de Doenças Rela-
cionadas à Profissão; Saúde e Segurança 
no Setor de Transportes; Sindicalismo em 

Sindicato dos Rodoviários de Campinas promove 
importante Seminário de Cipeiros para a categoria

A Nova Central realizou, no dia 06 de fevereiro, na sede do Sintrapel-SP, seminário para os 
dirigentes sindicais da entidade, que teve como tema “Gestão Sindical”.

O Diretor Nacional de Assuntos Trabalhistas da Nova Central, Luís Antônio Festino, foi 
quem ministrou o Seminário que teve como objetivo discutir assuntos como: Planejamento 
estratégico, Ação Política, a Representação Sindical e o Papel de cada um na entidade sindical.

“O nosso propósito é levar ao conhecimento de vocês a importância do aprendizado”, 
disse Festino.

 Durante o seminário, o presidente Luiz Gonçalves, da Nova Central, falou da importância 
do trabalho de base, como algo fundamental para legitimidade da representação sindical. 
“O Sindicalista tem que trabalhar muito, ir às portas de fábricas, e falar e ouvir o trabalhador. 
Quando o Sindicalista não faz isso, o risco de perder a representatividade é muito grande.”, 
afirmou Luiz Gonçalves concluindo, “Isso é o que os empresários mais querem”.

NCST-SP realiza Seminário de “Gestão Sindical” para dirigentes do Sintrapel-SP

O Sindesporte-SP, em conjunto com o Sinpefesp, e 
com apoio da Nova Central e da UGT, organizou duas 
grandes mobilizações nas academias de São Paulo 
contra a intransigência patronal.

Esses atos são uma resposta as propostas insatisfató-
rias da bancada patronal. Inclusive, os patrões afirmaram 
que só vão dar a reposição da inflação aos trabalha-
dores em academias esportivas e, além disso, querem 
ressuscitar o famigerado “Fantasma do Congelamento”, 
ao propor que todas as cláusulas econômicas fossem 
congeladas, incluindo a cesta básica, o vale-refeição e 
o piso salarial.

Sindesporte-SP e Nova Central continuarão mobili-
zados e não vão aceitar essa pouca vergonha que está 
ocorrendo nas mesas de negociações.

Sindesporte-SP protesta contra 
a intransigência patronal nas

 mesas de negociações

de São Paulo (FESSP – ESP) anunciaram sua filiação a Nova 
Central, para em seguida, entregarem ao nosso presidente, Luiz 
Gonçalves, o documento de filiação, assinado após aprovação 
unânime dos membros da entidade.

“Ter a Federação dos Servidores Públicos ao nosso lado, 
nos enche de satisfação. Vamos lutar juntos pelos interesses 
dos trabalhadores”, afirmou Luiz Gonçalves, presidente da 
Nova Central São Paulo.

Tempos de Crise Econômicas e a CIPA – 
como instrumento de Organização no Local 
de Trabalho.

“Nossa meta com ações como esta é a de 
capacitar nossos dirigentes, delegados sin-
dicais, técnicos da entidade e cipeiros para 
que façam interpretações dos Programas 
em Saúde e Segurança no Trabalho”, afirma 
Matusalém de Lima, presidente do sindicato.

O presidente da Nova Central São 
Paulo, Luiz Gonçalves, participou do 
Seminário e rasgou elogios a iniciativa 
do Sindicato: “Parabéns ao presidente 
Matusalém pela iniciativa de promover 
esse encontro que vai aprimorar os co-
nhecimentos dos nossos companheiros”.

Presidente do Sindicato dos Têxteis, Iranilda 
Andrade da Silva, discursando durante o 
evento

Valter Paixão, QS Mídia Itamar Ferreira da Silva, do DIESSE

Dr. Ricardo W. Amirati, Assessor Jurídico do Grupo Andriello Sebastião Soares, Secretário Nacional de Formação Sindical da Nova Central

Osvaldo Pires, Diretor de RH do Grupo Antolin (Trimtec)

Nossos companheiros da NCST-SP aprovam por unanimidade Luiz Gonçalves e Lineu Neves Mazano (Presidente da FESSP-ESP) assinam documento de filiação

Festino falou de assuntos de suma importância para dirigentes sindicais

Manifestantes bloquearam a entrada da loja do McDonald’s na Avenida Paulista

Trabalhadores estão mobilizados

Matusalém fala aos Companheiros Cipeiros

Companheira Luciane discursa para o Plenário
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Expediente

No dia 10 de fevereiro, Sindicalistas estiveram, 
em Brasília, reivindicando a suspensão da Portaria 
1.297/14, assinada pelo Ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, que certamente prejudicará cerca 
de 10 milhões de trabalhadores em transporte 
em todo o Brasil.

A principal queixa da comissão de Sindica-
listas, que teve na linha de frente o Secretário 
Nacional de Transportes da Nova Central São 
Paulo, José Alves do Couto Filho (Toré), foi de 
que esta Portaria, que altera as NR’s (Normas 
Regulamentadoras) 9 e 15 que dizem respeito 
ao Programas de Prevenção de Riscos Ambientais e Atividades e Operações Insalubres, foi 
assinada de maneira arbitraria e sem o consentimento das Centrais Sindicais que compõem 
o Grupo de Trabalho Tripartite (GTT).

“Esta Portaria causa sérios prejuízos aos trabalhadores. Os auxiliares do Ministro o indu-
ziram a assinar essa Portaria. Por isso, estamos aqui reivindicando a reabertura do debate e 
pedindo bom senso ao governo para que reveja esta decisão antidemocrática”, afirmou Toré.

Sem o consentimento das Centrais, governo 
lança Portaria que prejudica 10 milhões de 

trabalhadores em transportes no Brasil
Mulheres Sindicalistas na luta pela 
valorização no mercado de trabalho

No mês de março, diversos são os eventos realizados em homenagem as mulheres. Este ano não foi diferente, 
como não foi diferente a participação da Nova Central em muitas dessas atividades.

Seja no evento promovido pela CNTI, Federação dos Trabalhadores em Transportes, Sincovero, Simtratecor ou 
Condutores, lá estava à Nova Central São Paulo, não apenas para prestigiar a atividade, mas, também, apresentando 
suas reivindicações e sugestões, para que nossas companheiras tenham direitos iguais aos homens, para que sejam 
mais valorizadas no mercado de trabalho, que deixem de sofrer assedio moral e sexual, entre outras causas defendidas 
pela nossa entidade.

Portanto, a Nova Central encara o mês de março como uma época de homenagens; mas, também, como um momento 
para refletirmos e buscarmos soluções para problemas que, infelizmente, são recorrentes para as mulheres trabalhadoras.

A Ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) da Presidência da 
República, Eleonora Menicucci, recebeu as Secretárias Nacionais das Cen-
trais Sindicais, que foram pedir apoio para o fortalecimento do Fórum Nacio-
nal das Mulheres trabalhadoras das Centrais Sindicais (FNMT) e das pautas 
de reivindicações junto ao Congresso Nacional e articulação institucional.
A Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) se fez presente com as 
diretoras Sônia Maria Zerino e Luciane de Oliveira e entregou, juntamente 
com as companheiras das outras centrais, as reivindicações das trabalhadoras.
A Ministra Eleonora recebeu o documento das mãos das Sindicalistas, criou 
um grupo interno da SPM para detalhar a proposta e definir as ações da Se-
cretaria, e garantiu total apoio para a causa.

Milhares de trabalhadoras estiveram no dia 11 de março, em Brasília, na 
Marcha pelo Crescimento, Emprego e Direito a receber  Salário Igual para 
Trabalho Igual. O ato foi organizado pela Confederação das Mulheres do 
Brasil (CMB), que além da Marcha, também esteve presente no Auditório 
Petrônio Portela do Senado Federal para participar do Seminário Nacional 
Pela Aprovação do PLC – PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 130 de 
2011, que corrigi algumas distorções da lei.
A Diretora Nacional de Assuntos da Mulher da Nova Central, Sônia Maria 
Zerino, disse que “no Brasil a diferença salarial, de direitos e até mesmo de 
valorização profissional entre homens e mulheres é muito grande. Por isso, 
nossa entidade encara essa causa como prioridade”.

Ministra recebe Secretárias das Centrais e garante apoio 
para o fortalecimento do  Fórum Nacional de Mulheres

Nova Central defende a igualdade de direitos, salários, 
respeito e valorização profissional durante eventos

que homenagearam as mulheres trabalhadoras

Pois é meus nobres irmãos Sindicalistas, 
ao findarmos o primeiro trimestre de 2015, 
começamos o mês de abril já com a vota-
ção da PL 4330 no Congresso Nacional. O 
comportamento de alguns parlamentares 
oriundos do movimento sindical no ple-
nário da Câmara Federal deve fazer revirar 
no caixão grandes defensores dos direitos 
dos assalariados.

Isto porque, infelizmente, tem com-
panheiro que se elege com o voto do 
trabalhador em sua campanha eleitoral 
para deputado, mas quando chega lá em 
Brasília para exercer o seu mandato, vota 
favoravelmente aos interesses dos opres-
sores daqueles que possibilitariam a sua 
vitória nas urnas.

Coerência e vergonha na cara talvez 
sejam algumas palavras que esses senhores 
que saíram do chão de fábricas para os 
corredores palacianos devam escutar! Até 
quando teremos bipolares no Congresso 
Nacional, principalmente os nobres de-
putados Sindicalistas! É preciso respeitar 
a vontade do trabalhador. É preciso parar 
de tratar o companheiro que passa o dia 
inteiro ralando dentro de uma empresa 
como idiota.

Mas quem sabe com o avanço da tec-
nologia possamos finalmente desmascarar 
esses pulhas vendedores de ilusão, que 
dizem estar do lado do peão, mas no frigir 
dos ovos estão a serviço do patrão. Viva 
a Rede Social! Viva o WhatsApp! Com um 
simples toque na tela do seu celular, você 
pode saber em quem valeu a pena votar!

Por isso, nessa edição do NC Notícias, 
além de prestarmos conta aos nossos fi-
liados das atividades desenvolvidas pela 
nossa Central no Estado de São Paulo, es-
tamos fazendo questão de chamar todos 
os companheiros a refletir de uma vez por 
todas sobre o real compromisso daqueles 
que ajudamos a eleger em outubro do 
ano passado!

O nosso voto não é lixo! Vamos cobrar 
um posicionamento de classe de quem foi 
eleito com o voto do trabalhador, pois de 
representante do patrão o Congresso já 
está cheio e não é de hoje! Vamos virar o 
jogo. Basta de trairagem!

Luiz Gonçalves - Presidente

No dia 8 de abril, na Câmara dos deputados, por 324 votos a favor e 137 contra, e duas 
abstenções, foi aprovado o PL4330 que trata da contratação de mão de obra terceirizada.

O texto como está, permite às empresas terceirizarem qualquer parcela da sua ativi-
dade, inclusive a chamada ‘’atividade fim’’ (atualmente só é permitida a ‘’atividade meio’’, 
como limpeza, segurança...). Os deputados poderão ainda alterar o texto por meio de 
emendas que serão votadas na próxima semana. Em seguida, o texto vai para o senado.

Na verdade, os 324 deputados que votaram a favor do projeto querem implantar no 
Brasil a “terceirização selvagem”, causando uma redução de direitos e precarização das 
condições de trabalho.

A Nova Central está mais do que nunca engajada nesta luta para que não seja permitida 
a implantação da terceirização da atividade fim; visto que, o PL4330 passando do jeito que 
está, os patrões certamente vão querer contratar trabalhadores apenas por empreiteiras 
ou coopergatos, e isso não podemos admitir.

Agradecemos os 137 Deputados do Brasil inteiro que reafirmaram seus compromissos 
com os trabalhadores e votaram contra. Vale ressaltar que 18 deputados do estado de 
São Paulo votaram a favor da Classe Trabalhadora.

TRISTE NOTÍCIA: CÂMARA FEDERAL VOTA A FAVOR DO 
PL4330 QUE TIRA DIREITOS DOS TRABALHADORES!

VAMOS IMPEDIR A IMPLANTAÇÃO DESSA “TERCEIRIZAÇÃO SELVAGEM”

Na calada da noite, quando todos estavam se preparando para curtir as 
festas de final de ano, o governo lançou o chamado “pacote de maldades” em 
forma de Medidas Provisórias (664 e 665) que prejudicam os trabalhadores, 
ao estabelecer prazos maiores para acessar o seguro desemprego, abono 
salarial, auxílio-doença e regras mais rígidas para receber pensão por morte.

Como todos os trabalhadores, a Nova Central está indignada com essa “ras-
teira” que o governo deu em todos nós. E, portanto, desde o começo do ano 
entramos de cabeça na luta pela retirada dessas MP’s 664 e 665 participando de 
reuniões com os Ministros e organizando passeatas, protestos e mobilizações.

“Tudo isso foi conquistado com muito suor e luta. Não vamos deixar 
que essas medidas retrogradas do Governo Federal prejudiquem a classe 
trabalhadora”, afirmou Luiz Gonçalves.

Grande Marcha Dia 13 de Março - A Nova Central, CTB, CUT, MST, Movi-
mentos Populares e a UNE organizaram grande marcha nas ruas de São Paulo 
no último dia 13 de março, para exigir o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo atual governo durante a Campanha Eleitoral.

Além disso, todos nós que estivemos nas ruas reivindicamos a imediata 
retirada das MPs 664 e 665, o arquivamento do PL 4330 da terceirização, a 
defesa da Petrobrás, a defesa da democracia, a reforma política, a luta contra 
a corrupção e em defesa das instituições.

Estamos na luta contra as MP’s 664 e 665

O dia 10 de fevereiro foi 
marcado por muita articulação 
política em Brasília. Como sem-
pre, a Nova Central, representa-
da pelo Nacional da entidade, 
José Calixto Ramos, foi linha 
de frente dos debates e discus-
sões. Acompanhado de membros de outras centrais, Calixto esteve 
com Aroldo Cedraz, presidente de Tribunal de Contas da União 
(TCU), com os presidentes da Câmara, Eduardo cunha (PMDB-RJ), 
e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para discutir temas de 
interesse dos trabalhadores (as) brasileiros.

Das reivindicações dos Sindicalistas, a principal foi a alteração no 
texto das Medidas Provisórias 664 e 665 que mudam as regras de 
benefícios trabalhistas e previdenciários.

“De muitos ouvimos declarações de apoio e confirmaram que as MPs 
deverão ser mesmo modificadas ao longo da tramitação. O próprio líder 
do PT na Câmara, deputado Sibá Machado (PT-AC), afirmou ser difícil, hoje, 
imaginar que as MPs serão votadas da forma como foram encaminhadas 
pelo Executivo ao Congresso”, disse José Calixto de Ramos.

Centrais pressionam Governo contra a 
retirada dos direitos dos trabalhadores

E o que todos não queriam que acontecesse, aconteceu! Para 
decepção geral dos representantes dos trabalhadores (as) em 
transportes rodoviários e de cargas do país, os deputados cederam 
ao lobby dos empresários do agronegócio, e no dia 11 de feverei-
ro votaram mudanças na Lei 12.619/12, que prejudicará milhares 
de motoristas profissionais. Na base da pressão eles derrubaram 
mudanças feitas pelo Senado ano passado.

Na prática, a proposta aprovada aumenta a carga horária de 
trabalho dos caminhoneiros para até 12 horas diárias e esvazia a 
“Lei do Descanso”, em vigor desde 2012, que prevê tempo maior 

Empresários do setor de agronegócio fazem ação sindical
direta com locaute nas rodovias e atropelam a Lei 12.619

de repouso para os motoristas, descaracterizando pontos importantes 
da legislação que limita o excesso de jornada.

Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Terrestres (CNTTT), Omar José Gomes, “essas mudan-
ças atendem os interesses dos parlamentares da bancada ruralista e, 
agora, o projeto segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff”.

Pela proposta aprovada, a cada seis horas de trabalho, o motorista 
deverá descansar 30 minutos, tempo que poderá ser fracionado. O 
fracionamento também valerá para o período de direção, desde que 
limitado às cinco horas e meia consecutivas.

A saúde pública no 
Brasil historicamente 
sempre foi um caso 
sério. Em 1988, por oca-
sião da promulgação da 
Constituição Federal, 
ou seja, há 27 anos foi 
criado o SUS (Sistema 
Único de Saúde), que 
de certa forma contri-
buiu para a inclusão social, como essencial para universalização 
do acesso a saúde principalmente às populações mais carentes.

Entretanto, com o passar dos anos, o subfinanciamento e a 
má-gestão sucatearam o SUS. Foi com esses argumentos que a 
Nova Central marcou presença na passeata realizada, no dia 7 de 
abril, na região da Sé, na qual mostramos ao povo de São Paulo 
as nossas reivindicações e insatisfações com a maneira que o SUS 
está sendo administrado.

“Não podemos aceitar mais isso! A saúde pública é um direito 
que nós temos e vamos lutar por ele”, afirmou Raimundo Cocada, 
diretor da Nova Central São Paulo.

Mobilizados contra o sucateamento do SUS

A FAVOR DOS TRABALHADORES: Orlando Silva - PC do B / Tiririca - PR  - Antonio Bulhões 
- PRB / Luiza Erundina - PSB / Pr. Marco Feliciano - PSC / Mara Gabrilli - PSDB / Ivan Valente - 
PSOL / Ana Perugini - PT / Andres Sanchez - PT /Arlindo Chinaglia - PT / Carlos Zarattini - PT /

José Mentor - PT / Nilto Tatto - PT / Paulo Teixeira - PT / Valmir Prascidelli - PT / 
Vicente Candido - PT / Vicentinho - PT / Arnaldo Faria de Sá - PTB.

CONTRA OS TRABALHADORES: Alexandre Leite - DEM / Eli Côrrea Filho - DEM / Jorge 
Tadeu Mudalen - DEM / Major Olimpio - PDT  / Baleia Rossi - PMDB / Guilherme Mussi - PP / 
Missionário José Olimpio - PP / Paulo Maluf - PP / Alex Manente - PPS / Roberto Freire - PPS / 
Capitão Augusto - PR / Marcio Alvino - PR / Miguel Lombardi - PR / Milton Monti - PR / Beto 

Mansur - PRB / Fausto Pinato - PRB / Marcelo Squassoni - PRB / Vinicius Carvalho - PRB / 
Flavinho - PSB / Keiko Ota - PSB / Luiz Lauro Filho - PSB / Gilberto Nascimento - PSC / Goulart 
- PSD / Herculano Passos - PSD / Jefferson Campos - PSD / Ricardo Izar - PSD / Walter Ihoshi 
- PSD / Bruna Furlan - PSDB / Bruno Covas - PSDB / Eduardo Cury - PSDB / João Paulo Papa - 
PSDB / Lobbe Neto - PSDB / Miguel Haddad - PSDB / Ricardo Tripoli - PSDB / Samuel Moreira 
- PSDB / Silvio Torres - PSDB / Vitor Lippi - PSDB / Nelson Marquezelli - PTB / Renata Abreu - 

PTN / Evandro Gussi - PV / William Woo - PV / Paulo Pereira da Silva - Solidariedade

Ação firme da NCST-SP reverte prática antissindical em empresa de transporte

Mobilização na Superintendência do Trabalho Dia Nacional de Lutas

Reunião entre Sindicalistas e Ministros

Sindicalistas da Nova Central reivindicando melhorias 
para mulheres trabalhadoras

Encontros para homenagear Mulheres promovido pelo Sincovero, FTTRESP, Condutores de São Paulo e Simtratecor 

ABAIXO, VEJA COMO OS DEPUTADOS PAULISTAS VOTARAM:

A direção da NCST-SP, com a competente assessoria do nosso Departamento Jurídico, agiu com presteza e determinação contra a práti-
ca antissindical desencadeada pela Ambiental Transportes, que exigia, no início do ano, o retorno à atividade profissional do Companheiro 
Luizinho em total desrespeito a garantia de estabilidade que os dirigentes sindicais tem no exercício do seu mandato, ainda mais quando o 
sindicalista é presidente de uma Central Sindical.

Sendo assim, após duas audiências na Superintendência Regional do Trabalho do Estado de São Paulo realizadas, respectivamente nos 
dias 9 e 25 de março, o bom senso acabou prevalecendo e a empresa recuou da sua intenção reconhecendo o legítimo direito de estabilidade 
de um dirigente de Central Sindical.

E que esta jornada sirva de exemplo para outros companheiros, pois o sindicalismo deve ser solidário e estar unido em defesa dos seus 
representantes, independentemente da cor da bandeira que seja erguida!

O QUE É ISSO COMPANHEIROS?
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