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editorial
lutamos em defesa dos 
trabalhadores

ncst em sP1º de maio
Símbolo de reflexão e luta 
dos trabalhadores

No 1º de maio, a Nova 
Central São Paulo levou 
sua mensagem de luta e 
mobilização a milhares de 
trabalhadores e trabalhado-
ras pelo Estado, numa prova 
do seu compromisso com o 
fortalecimento das bases.

Estivemos firmes e atu-
antes nas cidades de São 
Paulo, Diadema, Campos 
do Jordão e Ribeirão Preto.

“O trabalhador deve tomar 
esta data como instrumento 
de reflexão para suas lutas”, 
disse o presidente da entida-
de, Luiz Gonçalves.

Presidente Luiz Gonçalves afirma que 
a Central “tem compromisso com os 
trabalhadores nas bases”.
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A Nova Central São Paulo tem com-
promisso incondicional com as lutas 
dos trabalhadores. Por isso, surgimos 
para representá-los dentro do movi-
mento sindical.

A partir deste ano, decidimos orga-
nizar o evento do 1º de Maio de forma 
independente, pois queremos resgatar 
o poder de reflexão dos companheiros 
na verdadeira luta por seus direitos, que 
são desrespeitados tanto pelos patrões 
quanto pelo governo federal.

São vocês, companheiros, que em-
purram este país para a frente com sua 
força de trabalho nos chãos das fábricas, 
nos escritórios, nos ônibus, nos estabe-
lecimentos comerciais e afins.

Por isso, a homenagem mais sincera 
que podemos oferecer aos companhei-
ros, não são prêmios de um dia, de uma 
festa, mas são conquistas como melho-
res salários, redução da jornada, trabalho 
decente, que os tornarão cidadãos mais 
respeitados na sociedade.

Esta é a verdadeira festa do 1º Maio, 
onde os trabalhadores demonstram seu 
verdadeiro valor, respeitando a memória 
e a luta de grandes guerreiros que de-
dicaram suas vidas pela classe operária 
neste país.

luiz Gonçalves 
Presidente

No 1º de maio, as centrais sindi-
cais reuniram-se na cidade de Ri-
beirão Preto, para a realização da III 
Festa do Trabalhador, na Esplanada 
do Theatro Pedro II.

Destaque para a Nova Central 
São Paulo, que esteve representada 
pelos companheiros Aparecido José 
da Silva (presidente da Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas no Estado de São Paulo e 
um dos vice-presidentes da Central) 
e Jarbas Rogério Cafolla (presiden-
te do Sindicato da categoria em Ri-

beirão Preto e diretor da NCST-SP), 
além de outras lideranças sindicais 
da região.

“A classe trabalhadora merece 
respeito dos patrões e a Nova Cen-
tral será voz ativa clamando unicida-
de, desenvolvimento e justiça social”, 
afirmou Cidão.

Cafolla, um dos anfitriões, no en-
tanto, levantou o tom das críticas 
contra o descaso do governo federal. 
“Os trabalhadores foram traídos por 
promessas eleitoreiras, que repudia-
mos publicamente neste ato”.

No dia do Trabalhador, a Central 
Estadual também amplificou sua men-
sagem de luta e enfrentamento aos 
companheiros em Campos do Jordão.

O evento realizado na praça cen-
tral foi organizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção Civil, 
com a presença de nossos repre-

sentantes, como os diretores Isaac 
de Oliveira Neco e José Nascimento, 
além de militantes.

“Devemos reivindicar nossas ban-
deiras e conscientizar os trabalhadores 
de sua importância dentro do processo 
político e sindical no país”, afirmou o 
presidente do Sindicato, Ari de Oliveira.

A Nova Central São Pau-
lo organizou um grande ato no 
CMTC Clube, durante a realiza-
ção do Torneio Início dos Hote-
leiros, em 10 de maio.

Marcou presença neste gran-
de momento da categoria o pre-
sidente da Central Estadual, 
Luiz Gonçalves, que falou com 
os jogadores, seus familiares, li-
deranças do Sindicato, levando 
uma mensagem de unidade em 
defesa da classe trabalhadora.

Participou da distribuição de 
adesivos, panfletos de cons-
cientização e CDs do cantor 
Germano Junior com músicas 
da Copa do Mundo.

“Para mim é bastante gra-
tificante estar ao lado dos tra-
balhadores neste momento 
de homenagem e conscienti-
zação. A Central tem compro-
misso com os trabalhadores”, 
disse Gonçalves.

A prefeitura de Diadema pelo se-
gundo ano consecutivo organizou a 
Festa do Trabalhador, em parceria 
com importantes entidades sindicais, 
dentre elas o Sintrapel e a Nova Cen-
tral Sindical de Trabalhadores São 
Paulo.

Durante o evento, a Praça da 
Moça, região central da cidade, rece-
beu mais de 40 mil pessoas, que se 
divertiram com várias atrações musi-
cais, comidas típicas e participaram 
de sorteio de prêmios.

Acompanharam, além disso, os 
discursos políticos de vereadores, do 
organizador Atevaldo Leitão, do pre-
feito Lauro Michels e lideranças sin-
dicais, que destacaram a importância 
da conscientização dos trabalhado-
res na luta por seus direitos.

Presença marcante no evento em 
homenagem aos trabalhadores, o 
presidente Luiz Gonçalves destacou 

as batalhas da classe operária em 
suas reivindicações.

“A festa do trabalhador é símbolo 
de reflexão da luta de milhares de 
companheiros nos chãos das fábricas 
por respeito e valorização, que jamais 
podemos esquecer”, disse.

Parabenizou a iniciativa da prefei-
tura municipal de Diadema, que com 
o evento reverenciou seus cidadãos e 
trabalhadores, “tão importantes para 
o desenvolvimento desta grande cida-
de no ABCD paulista, que é também 
pujante em nosso Estado”.

Presença marcante no estado de são Paulo
ribeirão preto

campos do jordão

são paulo - capital

diadema - grande abc 

Milhares de trabalhadores estiveram ao lado da Central em 
manifestação popular

Presidente da Fetiesp, Cidão

Cafolla, anfitrião do evento

Diretoria do Sindicato da Construção Civil (foto à esquerda) mobiliza trabalhadores; representantes da 
NCST-SP (foto à direita) engajados na luta da categoria

Presidente Luiz Gonçalves (foto menor) exibe folheto de mobilização em evento no Mês do Trabalhador;
companheiros hoteleiros participaram de torneio de futebol, uma tradição na categoria

Trabalhadores foram amplamente homenageados em festa do 
trabalhador em Diadema

Presidente da Central com políticos da 
região do Grande ABCD

Diretores do Sintrapel, Laércio Soares, 
prefeito Lauro Michels e Luiz Gonçalves
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Expediente

1º de maio: símbolo 
de reflexão e luta
dos trabalhadores

A despeito dos festejos aliena-
dos, regados por shows e prê-
mios, o dia 1º de maio simboliza a 
disputa de forças históricas entre 
trabalhadores e patrões.

Sua pedra fundamental ocor-
reu em 1886, na cidade norte-
-americana de Chicago, com 
companheiros organizando uma 
greve geral para reivindicar seus 
direitos, como a redução da jor-
nada de trabalho de 13 para 
oito horas.

O resultado da mobilização 
foi a dura intervenção dos policiais, que ocasionaram pri-
sões, feridos e uma série de mortes.

Ou seja, o sangue de companheiros teve que marcar o 
chão da justiça para séculos mais tarde podermos reivin-
dicar nossos objetivos por meio da organização de classe 
e representação sindical. Todo esforço dos mártires da luta 
de classes não pode ficar em vão. Merece nossa reflexão 
para a transformação em busca de uma vida melhor.

central estadual recebe troféu operário do ano 
em cerimônia na câmara municipal de guarulhos

Importantes lideranças sindi-
cais foram agraciadas na Câma-
ra Municipal de Guarulhos com o 
prêmio Troféu Operário do Ano, 
concedido por meio do decreto 
003/2013, de autoria do vereador 
Guti (PV).

Entre os homenageados, des-
taque para o diretor de Relações 
Públicas e Organização da Nova 
Central São Paulo, Isaac de Olivei-
ra Neco, que vem realizando um 
trabalho da base incansável junto 
às entidades filiadas à Central.

“Receber um prêmio como 
esse é gratificante. Agradeço a 
todos, em especial a minha noiva 

que não pode estar aqui por mo-
tivo de saúde e ao meu pai que 
viajou 200 km para estar aqui e 
que me ensinou o ofício de gar-
çom”, destacou o companheiro 
em seu discurso.

Presente na cerimônia, o pre-
sidente da Nova Central Sindical 
São Paulo, Luiz Gonçalves, pa-
rabenizou-o pela honraria. “Para 
a Central é gratificante ver nos-
sos representantes ser respeita-
dos e valorizados pelo esforço na 
defesa da classe trabalhadora. 
Seu engajamento e potencial tem 
nos ajudado de forma efetiva em 
grandes lutas e mobilizações”.

Diretor Isaac de Oliveira Neco e presidente Luiz Gonçalves 
participam da entrega do troféu em Guarulhos


