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Como nunca ocorreu na 
história recente, este 
ano a pandemia do 
coronavírus afetou o 

mundo inteiro. A saúde de todos 
ficou ameaçada e as economias 
sofreram forte abalo. A queda foi 
enorme, e o setor de transportes 
foi um dos mais atingidos, tanto 
de cargas quanto de passageiros. 
Obviamente, em Guarulhos e re-
gião a situação não foi diferente. 

Com a paralisação de atividades 
durante a quarentena, a partir de 
março, para evitar a propagação 
acelerada do vírus da Covid-19, o 
número de usuários no sistema des-
pencou, causando perdas no fatu-
ramento das empresas de ônibus, 

enquanto muitos dos custos opera-
cionais permaneceram. 

Mesmo a redução da frota em cir-
culação não foi suficiente para equili-
brar as finanças. Esse cenário teve re-
flexos nas negociações do sindicato, 
que mesmo assim conseguiu garan-
tia de salários e benefícios de saúde 
e alimentação.

Além disso, as negociações visa-
ram proteger a saúde dos profissio-
nais, afastando do trabalho os que 
fazem parte de grupo de risco da Co-
vid, como idosos, hipertensos, diabé-
ticos e com problemas respiratórios e 
cardíacos. 

Outras medidas foram o estabele-

cimento dos protocolos de seguran-
ça de acordo com as determinações 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), como o uso de álcool em gel, 
máscaras e luvas, e também a higie-
nização de ônibus e garagens. Tudo 
isso associado resultou que em Gua-
rulhos registrou-se baixo índice de le-
talidade entre a categoria. 

A expectativa é que com a reto-
mada gradativa das atividades, aos 
poucos a situação terá um mínimo 
de normalidade. O SINCOVERG 
mantém negociações constantes com 
vistas a defender os interesses da ca-
tegoria, mas com muita responsabi-
lidade diante de uma cenário extre-
mamente difícil, nunca enfrentado 
anteriormente. 

E X P E D I E N T E

Presidente interino
WAGNER MENEZES – MARROM 
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DESAFIO DA PANDEMIA: LUTAR PELA 
VIDA, ALÉM DE EMPREGOS

ATUAÇÃO DO SINCOVERG DURANTE 
CRISE VISOU MANTER BENEFÍCIOS 
Com a edição da Medida 

Provisória 936, que permi-
tia a suspensão de contra-

tos de trabalho e redução de salá-
rios, o SINCOVERG se reuniu com 
as empresas e negociou um acordo 
visando a manutenção do número 
de postos de trabalho e também da 
saúde dos profissionais considera-
dos do grupo de risco para a Covid, 
seja pela idade ou por apresentar 
alguma doença que pudesse causar 
complicações caso fosse infectado 
pelo vírus, podendo causar a morte.

O acordo estabeleceu um rodízio, 
sendo que os profissionais trabalha-
vam 30 dias e tinham o contrato sus-
penso por outros 30 dias. Durante o 
período de suspensão, por se tratar 
de um problema de saúde pública, 
um dos primeiros pontos a serem 
preservados foram os convênios mé-
dicos, os quais foram mantidos sem 
qualquer custo para os trabalhado-
res. Também mantiveram o direito 
à cesta básica e isenção da taxa de 
contribuição ao sindicato.

Ficou definido ainda na negocia-
ção que os aposentados ficariam 
afastados recebendo 50% dos salá-
rios e que em março do próximo ano 
os cobradores representados pelo 
SINCOVERG vão receber um abono 
de R$ 600, e os demais trabalhado-
res das empresas abono de R$ 300. 

As horas extras feitas no período 
podem ser pagas em dinheiro ou 
compensadas com folga, desde que 
concedidas até dezembro. Após 31 
de dezembro as horas que não fo-
rem compensadas deverão ser pa-
gas obrigatoriamente em dinheiro. 
As férias ficaram com o pagamento 
normal, com a possibilidade de pa-
gamento do 1/3 até dezembro, o 
que ocorreu em pouquíssimos casos. 

Como não se sabia por quanto 
tempo se estenderia a pandemia do 
coronavírus, que já levou à morte 
mais de 150 mil brasileiros, inicial-
mente o acordo foi feito para o perí-
odo Maio/Junho e depois prorroga-
do pelos bimestres seguintes.

A pandemia surgiu justamente no período próximo 
ao dissídio da categoria, normalmente em 1º de maio, 
o que, aliado à perda de faturamento das empresas, 
dificultou as tratativas. O SINCOVERG mantém, no en-
tanto, as negociações e informará assim que houver 
qualquer avanço, lembrando sempre da meta de pre-
servar salário e direitos, mas sobretudo vidas. Mas como 
o coronavírus trouxe um problema de saúde pública, 

a discussão foi prorrogada para outubro, até para ter 
uma ideia mais nítida de quais os efeitos da pandemia 
e sobre as reais possibilidades de negociação, em bus-
ca de um acordo justo para os trabalhadores. Neste 
momento a diretoria do sindicato está em negociação 
permanente, analisando o desenvolvimento da pande-
mia e a retomada da economia. 

DISSÍDIO
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O SINCOVERG se reuniu com 
representantes das empre-
sas de ônibus em Guaru-

lhos para discutir a situação dos 
trabalhadores. As empresas ale-
garam que operam com prejuízos 
desde março e que, assim como a 
Real Transportes Metropolitanos e 
a Viação Atual, correm o risco de 
fechar caso se mantenha por mui-
to tempo o atual quadro de queda 
de faturamento, redução dos subsí-
dios e dimunuição de passageiros.
As empresas alegam também que 
a redução da frota não compen-
sou a perda de passageiros devido 
aos custos operacionais, como sa-
lários, benefício tais como vale re-
feição, cesta básica gratuita, vale 
refeição nas férias, convênio médi-
co gratuito, PTS (Prêmio por Tem-
po de Serviço), férias, 13º, tíquete 
nas férias, entre outros,  e ainda 
aluguéis, manutenção de veículos, 
combustível, pneus, além do gas-
to neste momento com medidas de 
segurança, como máscaras, álcool 
em gel, luvas, protetor facial, hi-

gienização dos ônibus, terminais e 

garagens.

O número de passageiros caiu cer-

ca de 80% a partir de abril, quan-

do já estavam em curso as medidas 
de isolamento, enquanto a frota 
passou a circular com aproximada-
mente 38% do total (veja gráficos 
abaixo).

2019

FROTA EM CIRCULAÇÃO

2020
Janeiro Fevereiro Março Abril JunhoMaio Julho Agosto Setembro

537 581581 224 232 262 315 396 421

537 581 581 581 581 537 581 583581

Janeiro Fevereiro Março Abril JunhoMaio Julho Agosto Setembro

20
19

20
20

Janeiro Fevereiro Março Abril JunhoMaio Julho Agosto Setembro

7.993.404 8.225.619 8.583.416 8.895.599 8.659.649 7.601.444 7.875.849 8.873.488 8.513.170

7.465.372 7.374.858 6.307.017 2.419.530 2.676.980 3.204.615 3.898.759 4.758.0544.366.619

NÚMERO DE PASSAGEIROS ENTRE 2019 E 2020

EMPRESAS ALEGAM PREJUÍZOS
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GOVERNO IRRESPONSÁVEL  COM
         TRABALHADORES RETIRA SUBSÍDIOS
Com o início da pandemia, os 

subsídios para garantia dos 
empregos dos trabalhadores e 

o transporte da população foram reduzi-
dos em 85%. Em abril foram repassados 
apenas R$ 391 mil, ante R$ 2,3 milhões 
do mês anterior (veja gráfico). 

Considerada uma das atividades es-
senciais durante a pandemia, o setor de 
transportes não recebeu qualquer auxí-
lio de nenhuma das instâncias de gover-
no, seja municipal, estadual ou federal. 
Não houve linha de crédito ou corte em 
impostos para assegurar a manutenção 
dos direitos, dos empregos ou da saúde 
dos trabalhadores e trabalhadoras.

Em Guarulhos a situação não foi di-
ferente, o descaso com os trabalhadores 
chegou ao cúmulo do governo zerar o 
subsídio, colocando em risco o empre-
go, os direitos (como vale refeição, cesta 
básica gratuita, vale refeição nas férias, 
convênio médico gratuito, Prêmio por 
Tempo de Serviço, férias, 13º, tíquete 
nas férias) e a vida de cada um dos tra-
balhadores e trabalhadoras.

A irresponsabilidade do governo tem 
trazido dificuldades nas negociações co-
letivas de trabalho, em que as empresas 
têm pressionado pela retirada de direi-
tos, como os já descritos, além da ame-
aça de demissões em massa, as quais o 

SINCOVERG luta incansavelmente con-
tra. Por isso a necessidade de manter-
mos a mobilização, como sempre fize-
mos. Nossas lutas são incansáveis mas 
sempre garantiram os direitos coletivos e 
os melhores aumentos. Lembramos que 
com essa mobilização e a transparência 
nas negociações nunca perdemos ne-
nhum direito conquistado pelo sindica-
to, mesmo quando, sem pandemia, em 
outras cidades houve perdas de direitos 
como a própria PLR, enquanto nós asse-
guramos. Esta é uma batalha que não 
está perdida e este é o momento de nos 
mantermos unidos, pois a luta deve con-
tinuar. 

PREFEITURA

SUBSÍDIO DE 2019 E 2020
2019 2020

Janeiro R$ 1.884.910,67 

Fevereiro R$  2.481.059,24 

Março R$ 2.481.628,51 

Abril R$ 2.616.734,91 

Maio R$ 2.483.018,33 

Junho R$ 2.850.172,44 

Julho R$ 2.312.860,32 

Agosto R$  3.447.746,47  

Setembro R$  3.520.832,35 

R$  2.419.162,00 

R$ 2.926.278,00 

R$  2.302.696,00

R$ 391.855,00  

R$ 468.254,00

R$ 466.681,00 

R$ 1.477.500,00  

ZERO
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CAPITAL TEVE SUBSÍDIO DE R$ 118 MILHÕES

ASSOCIAÇÃO PREVÊ FALÊNCIA DE METADE DAS VIAÇÕES

Enquanto em Guarulhos a 
Prefeitura deixou à mingua 
e não sentou sequer para 

dialogar com entidades do se-
tor de transportes públicos e evi-
tar demissões e perda de vagas, 
a capital paulista fez um caminho 
completamente diferente. Foram 
injetados R$ 118 milhões de subsí-
dios para garantir emprego, salá-
rios e benefícios. A Capital sofreu 
o mesmo que Guarulhos. Com a 
pandemia, a quantidade de pas-
sageiros caiu drasticamente, mas 
o setor recebeu R$ 574 milhões 
como forma de compensação ta-
rifária. Foram 26% de aumento de 
subsídio em comparação ao mes-
mo período do ano passado. 

Se a prefeitura de Guarulhos ti-
vese essa mesma atitude não só 
garantiria emprego e benefícios 
como teriamos maior tranquilida-
de para discutir a convenção cole-
tiva de trabalho. 

Já pouco antes do início da pan-
demia no Brasil, havia previ-
são dos estragos que poderiam 

ocorrer com o setor. A perspectiva, 
segundo a Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos, era 
de que metade das empresas de trans-
portes urbanos de todo o país fecha-
riam as portas por falta de condições 
de operar.

Entre as razões apontadas para a 
falência está o mau gerenciamento 
de grande parte das empresas e auto 
índice de endividamento anterior ao 
problema do coronavírus.

A avaliação da entidade é de que 
a retomada à normalidade levará ao 
menos dois anos. Para isso ocorrer ne-
cessitaria também de mudança na es-
trutura de como é gerido o serviço atu-

almente e de ações do Poder Público.

Entre os problemas apontados que 
já vivia o setor antes do coronavírus 
está a política tarifária ineficaz para 
oferecer serviço de boa qualidade e 
atrativo aos usuários, aliada à queda 
de demanda registrada nos últimos 20 
anos e um sistema de concessão que 
não garante o equilíbrio econômico 
da atividade.
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A pandemia acelerou a crise pela 
qual passava algumas empresas que 
operavam no município de Guarulhos. 
Era de conhecimento de todos que a 
empresa Real Transportes passava por 
dificuldades, inclusive com processo de 
recuperação judicial. 

Com a queda no número de passa-
geiros e redução de frota, o inevitável 
aconteceu: a empresa encerrou as ati-
vidades. 

Da mesma forma, a Atual Transpor-
tes, pelo seu pequeno porte, também 
não conseguiu evitar o fim de suas 
operações. Com isso aproximadamen-
te 280 pais de famílias perderam seus 
postos de trabalho.

O SINCOVERG novamente tentou 
com a EMTU, o sindicato das empre-
sas, e até mesmo recorreu ao Poder 
Público Municipal, para que se evitasse 
o fechamento dessas empresas e que 
fossem garatidos a manutenção dos 
empregos e o transporte da população, 
que também sofre com o encerramento 
das atividades. Mais uma vez a Prefeitu-
ra de Guarulhos bateu a porta na cara 
dos trabalhadores e da população, 
pois poderia ter recorrido ao governo 
do Estado para, de forma emergencial, 
ter mantido o funcionamento das em-
presas. 

Apesar de todas as dificuldades, o 
sindicato, dentro de suas possibilida-
des, conseguiu garantir o direito de 
todos os trabalhadores e trabalhado-

ras, pois naquele momento as empre-
sas propuseram pagar apenas os dias 
trabalhados. Mas, com uma difícil ne-
gociação, a diretoria do SINCOVERG 
conseguiu evitar a perda de direitos 
como recolhimento de FGTS atrasado, 
multa rescisória que as empresas não 
queriam pagar, parcelamento das ver-
bas rescisórias, que seriam em 36 par-
celas passaram a 13 (Real Transportes) 
e 10 (Atual) vezes. 

Mas um dos pontos também de ex-
trema importância dessa negociação 
foi o compromisso por parte das em-
presas de ônibus de Guarulhos e do 
Consórcio Internorte de preferência na 
contratação desses trabalhadores e tra-
balhadoras tão logo acabe a pandemia 
e diante da necessidade das empresas. 

LUTA PELA CATEGORIA SUPERA
           FECHAMENTO DE EMPRESAS

Maurício Brinquinho, presiden-
te licenciado do SINCOVERG, em 
assembleia da Real Transportes
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EFICÁCIA DE NEGOCIAÇÃO EVITA PERDAS SALARIAIS

Com a manutenção da ces-
ta básica e os altos índices 
de inflação nos itens de ali-

mentação registrados depois do iní-
cio da pandemia, evitou-se perdas 
econômicas para a categoria. A di-
ferença do valor da cesta básica é 

16% maior na comparação no pe-
ríodo, passando de R$ 149,50 para 
R$ 173, embora não haja qualquer 
desconto para os trabalhadores. 
Outra medida importante negocia-
da pelo sindicato, e que afeta tanto 
a questão da saúde quanto financei-

ra dos trabalhadores, foi a gratui-
dade da assistência médica para os 
trabalhadores que foram afastados 
durante a pandemia e também suas 
famílias. O valor descontado nor-
malmente em holerite é de R$ 184. 

O QUE O SINCOVERG PROPORCIONA À CATEGORIA
CONQUISTAS E DIREITOS

 Salários
 13º salário
 Vale refeição
 Tíquete durante as férias
 Participação em Lucros e Resultados
 Prêmio por tempo de serviço
 Aumento salarial acima da inflação
 Pontos finais com locais apropriados para descanso com 
geladeira e micro-ondas
 Intervalo para descanso e refeição

DIREITOS

Cesta básica gratuita, inclusive para trabalhadores afastados 
durante a pandemia
Convênio médico familiar gratuito para trabalhadores com 
contrato suspenso e suas famílias 
Manutenção de 50% dos salários dos profissionais aposen-
tados afastados
Abono de R$ 600 para cobradores, a ser pago em março 
de 2021
Abono de R$ 300 para os demais trabalhadores das 
viações, a ser pago em março de 2021
Pagamento de horas extras em dinheiro ou folgas, se 
concedias até dezembro
Prioridade na recontratação de trabalhadores de empresas 
que encerraram as atividades
Garantia de pagamento de multa rescisória para funcionári-
os demitidos de empresas que encerraram as atividades

DURANTE A PANDEMIA

BENEFÍCIOS
Dentista
Cabeleireiro
Manicure
Sorteio de automóveis e televisores
Clube de Campo

O QUE O SINCOVERG PROPORCIONA À CATEGORIA
CONQUISTAS E DIREITOS


