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Companheirada, nossa cate-
goria tem muito que se or-
gulhar. Temos uma trajetória 

de conquistas, de união, de poder de 
mobilização que nos permitiu ir muito 
além do que a maior parte das classes 
trabalhadoras. Fruto de nosso esforço, 
nosso empenho, nossa transparên-
cia. Em um momento em que a pre-
carização do trabalho virou política de 
estado, em que busca-se enfraquecer 
sindicatos de todas as formas e limitar 
o poder de mobilização dos trabalha-
dores, nós conseguimos resistir bra-
vamente. Mantivemos direitos traba-

lhistas e benefícios mesmo diante da 
maior epidemia dos últimos anos, que 
só no Brasil já ceifou a vida de cerca de 
250 mil de pessoas. 

Soma-se a isso uma das maiores 
crises econômicas, com os itens de pri-
meira necessidade para a maior parte 
da população tendo aumentos absur-
dos, muito além da inflação oficial. Ou 
seja, as classes mais pobres estão sen-
do as mais prejudicadas. E diante dis-
so, além de lutar por emprego e ren-
da, ainda tivemos de lutar pela vida, 
devido à alta contaminação do vírus. 
E é nesse cenário que iniciaremos mais 
uma campanha salarial, e tenho a cer-
teza de que teremos a mesma força e 
entusiasmo de sempre, a mesma mo-
bilização, para vencermos mais uma 
vez as adversidades.

Sendo atividade essencial, nós do 
transporte público sempre estivemos 
em atividade, na linha de frente do 
combate ao Coronavírus, expondo 
diariamente nossas vidas. Por isso de-
fendo a inclusão de nossa categoria no 

grupo prioritário para receber a imuni-
zação e estamos fazendo esforços para 
que esses trabalhadores recebam a va-
cinação para poder desempenhar suas 
atividades com mais tranquilidade. 

A ameaça do vírus está longe de 
terminar, pois não houve articulação 
para o país, que é referência em va-
cinação, pudesse imunizar de forma 
mais acelerada a população. E eu sou 
testemunha da gravidade do proble-
ma. Apesar de seguir os protocolos de 
segurança, devido à atividade que de-
senvolvo, tanto como vereador como à 
frente do sindicato, acabei contamina-
do duas vezes pelo Coronavírus. Se da 
primeira vez os sintomas foram mais 
leves, a segunda os efeitos foram muito 
mais severos. 

Por isso continuo sendo um defensor 
das medidas de prevenção, como iso-
lamento social, e a utilização de más-
caras e álcool em gel. Mesmo diante 
da campanha salarial, nossa maior 
luta é pela segurança dos trabalhado-
res, pela vida. Cuidem-se!

FALA 
PRESIDENTE

Mesmo diante da maior epidemia dos últimos tempos, uma crise ecônomica sem precedentes e 
o ataque a direitos trabalhistas, os trabalhadores do transportes público resistem bravamente.

FOCO E UNIÃO SÃO  A CHAVE 
PARA NOVAS CONQUISTAS 

E X P E D I E N T E

Gestão: Presidente
ORLANDO MAURÍCIO JR. BRINQUINHO
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A limpeza tem de ser feita nos coletivos nos pontos finais, depois de cada viagem, 
conforme negociação feita com as viações por causa da pandemia do Coronavírus.

EMPRESAS DESCUMPREM ACORDO 
PARA HIGIENIZAÇÃO NOS ÔNIBUS

O SINCOVERG tem recebido 
diversas denúncias de que 
a higienização nos coletivos 

não tem sido feita pelas empresas con-
forme o acordo feito com o sindicato: 
em todo ponto final depois de cada via-
gem. 

O sindicato está tomando as provi-
dências necessárias para garantir o cum-
primento das medidas de higienização, 

afinal a pandemia continua e vivemos 
um momento crítico, com um nível de 
contaminação e mortalidade semelhante 
ao pico registrado no ano passado. 

Se a higienização não estiver sendo 
realizada da maneira correta em seus 
locais de trabalho, denuncie. O sindicato 
trabalha sempre por melhores condições 
de trabalho, mas sobretudo para asse-
gurar a preservação da vida, nosso bem 
maior.    

DENUNCIE AO
SINDICATO!

(11) 2441-3442 
(11) 2229-6052
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VAMOS À LUTA EM MAIS UMA CAMPANHA SALARIAL

Chega o momento de mais uma 
campanha salarial e contamos 
mais uma vez com a união e 

mobilização dos trabalhadores do trans-
porte público. A história tem mostrado 
que essa força, juntamente com os es-
forços da diretoria do SINCOVERG, tem 
garantido inúmeras conquistas através 
dos anos, mesmo em períodos de inten-
sa dificuldades como o que atravessa-
mos, desde que teve início a pandemia 
do Coronavírus. 

Neste cenário, sabemos das dificul-
dades que teremos que enfrentar e sa-
bemos que o caminho será difícil. A con-
taminação pela Covid continua alta e o 
momento econômico do país é um dos 
piores, com uma crise sem precedentes, 
com inflação em alta, além de ataques 
aos direitos trabalhistas. 

Não bastasse isso, a cena política é 
extremamente adversa, com um go-
verno municipal que nunca atende às 
reivindicações dos trabalhadores do 
transporte público e demonstra não ter 
qualquer sensibilidade às necessidades 
do trabalhador. Tanto é que, diante da 
queda no número de usuários devido 
à pandemia (hoje os coletivos circulam 
com 58% dos passageiros em relação a 
fevereiro do ano passado, antes da pan-
demia), em vez de medidas para aliviar 
o impacto no setor, cortou subsídios às 
empresas, diferentemente do que ocor-
reu em outras cidades, como a Capital, 
que aumentou o repasse às viações para 
garantir o funcionamento.

O resultado desse descaso da admi-
nistração do prefeito Guti foi o fecha-
mento de duas empresas que atuavam 

na cidade, o que resultou na perda de 
centenas de postos de trabalho. Por 
meio do SINCOVERG, foi negociada a 
prioridade na recontratação desses tra-
balhadores tão logo houvesse vaga nas 
outras empresas. Mas essa omissão do 
governo pode resultar no fechamento de 
mais uma empresa. 

Vale lembrar que mesmo durante a 
pandemia, a atuação do sindicato junto 
com seu presidente, Maurício Brinqui-
nho, mesmo diante de extrema dificul-
dade no país, garantiu a manutenção 
de todos os direitos dos trabalhadores, 
como 13º, férias, 1/3 das férias e tam-
bém FGTS, inclusive de viações que não 
recolhiam o fundo e colocaram em dia. 
Além disso, foi negociado abono que 
será pago em março, o que nenhuma 
outra categoria conseguiu.
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VAMOS À LUTA EM MAIS UMA CAMPANHA SALARIAL
Além das garantias de renda e 

emprego, em vista de um pro-
blema de saúde pública, ti-

vemos de lutar para preservar o maior 
bem que possuímos: a  vida. Por isso 
foram negociados o afastamento dos 
trabalhadores dos grupos de risco, sem 
perda de ganho e também manutenção 
de cesta básica e convênio médico. 

No fim de ano, a mobilização da cate-
goria e a ação do sindicato foi importan-
te para garantir que acordos fechados 
com os patrões fossem cumpridos, pois 
eles ameaçaram não pagar integral-
mente o 13º dos que tiveram o contrato 
de trabalho suspenso temporariamente 

(com base na Medida Provisória 936), e 
de não pagamento no prazo negociado 
das horas extras. No final, todos os di-
reitos foram depositados em dia. 

Devido à pandemia e também à cri-
se econômica, empresas de transporte 
de cargas, concreto, do diferenciado e 
comércio em geral, fecharam suas por-
tas, o que diminuiu nossa base. Mas isso 
só reforça nossa necessidade de união 
para continuar garantindo conquistas 
históricas como as obtidas através dos 
anos por meio da mobilização da ca-
tegoria, como convênio familiar, cesta 
básica gratuita, vale refeição nas férias, 
prêmio por tempo de serviço, reajustes 

salariais acima da inflação, cota para 
mulheres, fim do motorista leve, redução 
do tempo de treinee, cota de motorista 
flexível, seguro de vida, auxílio funeral, 
licença maternidade, entre outros. 

Com a transparência da atuação do 
SINCOVERG aliada a nossa luta ao lado 
dos trabalhadores, remos certeza que 
continuaremos fortes para a manuten-
ção dos empregos e dos direitos traba-
lhistas, além de outras conquistas que 
obtemos todos os anos. Este ano não 
será diferente. O caminho será difícil, 
por isso, mais do que nunca, a categoria 
tem de estar coesa, para enfrentar mais 
uma batalha por nosso direitos. 
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TRABALHADORES DO TRANSPORTE 
TÊM DE TER PRIORIDADE NA VACINA

Como categoria de serviço es-
sencial e que atua na linha 
de frente do enfrentamento 

à Covid, os trabalhadores do trans-
porte público devem ser considera-
dos grupo prioritário para receber a 
vacina contra o Coronavírus, já que 
diariamente estão expostos ao conta-
to com inúmeras pessoas. 

Tanto pelo sindicato quanto pelo 
mandato do vereador Maurício Brin-
quinho estão sendo feitos esforços 
para garantir a imunização desses tra-
balhadores. O pedido para a inclusão 
da categoria entre os grupos prioritá-
rios foi feito ao governo do Estado em 
conjunto com a FTTRESP (Federação 

dos Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários do Estado de São Paulo).

Apesar da negativa do governo es-
tadual, o SINCOVERG prossegue na 
luta para que os trabalhadores do 
transporte público sejam reconheci-
dos como grupo prioritário e fez so-
licitação à Secretaria Municipal de 
Transportes para que a categoria re-
ceba a imunização junto com os de-
mais grupos da linha de frente contra 
o Coronavírus, como os trabalhado-
res da saúde. 

Assim como ocorreu quando o 
sindicato conquistou o direito a que 

a categoria fosse incluída no grupo 
prioritário para a imunização contra 
a gripe, o SINCOVERG defende que 
o mesmo ocorra em relação ao Coro-
navírus, pois trata-se de uma reivindi-
cação mais do que justa. 

Independentemente de nossa luta 
pela vacinação, temos de ressaltar a 
necessidade da manutenção das me-
didas preventivas para evitar a conta-
minação pelo Coronavírus, como uso 
de máscaras e utilização de álcool em 
gel, cujo fornecimento pelas empresas 
também foi uma conquista do sindi-
cato. Além disso, é preciso evitar ao 
máximo aglomerações. Temos de nos 
precaver. Não podemos relaxar. 

As solicitações para a inclusão da categoria nos grupos prioritários de imunização contra o 
Coronavírus estão sendo feitas tanto ao governo estadual quanto à administração municipal
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EXTINÇÃO DA PROGUARU LESA O 
PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CIDADE

O governo Guti faz um verda-
deiro ataque ao patrimônio 
público da cidade ao pro-

por a extinção da Proguaru. O fecha-
mento da empresa não afeta somente 
seus quase 5.000 trabalhadores e os 
familiares, mas toda a população de 
Guarulhos. O SINCOVERG se solida-
riza com os funcionários da Proguaru, 
pois nossa luta se estende a todos os 
trabalhadores, não apenas a uma ca-
tegoria. E defendemos uma união dos 
sindicatos da cidadeem torno dessa 
luta. 

Com mais de 40 anos de existên-
cia, a empresa é uma das que conta 
com o maior quadro de trabalhadores 

na cidade. É estratégica pelos servi-
ços que presta ao benefício e, se bem 
administrada, pode ser utilizada para 
economizar dinheiro público e desem-
penhar um trabalho de qualidade ao 
município.

O leque de serviços importantes 
desemprenhados pela Proguaru na 
cidade são enormes, como limpeza 
de ruas, escolas, córregos e parques; 
construções de equipamentos públi-
cos; operação de tapa-buracos nas 
vias; sinalização de ruas; iluminação 
pública; entre outros. Lembrando que 
também já foi responsável pela ges-
tão da zona azul, que atualmente está 
paralisada. 

Mais de 90% dos trabalhadores da 
empresa têm vencimentos inferiores a 
dois salários mínimos, portanto não 
são os responsáveis pelos problemas 
da Proguaru. Se é preciso uma reestru-
turação na companhia, de economia 
mista, é deixar de ser utilizada como 
cabide de emprego com altos salários 
e servir de barganha política. 

Repassar os serviços para a inicia-
tiva privada atende única e exclusiva-
mente a interesses de empresários, 
sem garantia de melhora nos serviços 
prestados à população. Implica ainda 
precarização de mão de obra e redu-
ção salarial com a exploração pela 
iniciativa privada. 

Com mais de 40 anos de atuação e com quase 5000 funcionários, a empresa de economia 
mista é uma das que mais emprega em Guarulhos e responde por diversos serviços essenciais.
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