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Companheirada, depois de 
muita luta, intensas negocia-
ções, e articulações com ou-

tros setores do transporte público, te-
mos mais uma conquista importante a 
comemorar: a vacinação dos motoristas 
e cobradores do transporte público de 
Guarulhos e Arujá.

A vacinação é uma questão de saú-
de pública e muito importante para que 
os trabalhadores possam exercer suas 
atividades com mais tranquilidade, com 
redução de riscos à própria vida e de 
disseminar para amigos, passageiros e 
familiares esse vírus letal que já levou à 
morte cerca de 450 mil brasileiros.

A ideia de inclusão dos profissionais 
do transporte entre os prioritários na 
vacina está alinhada ao protocolo uti-
lizado em países que estão avançados 

na imunização de sua população, como 
os Estados Unidos, onde esses trabalha-
dores aparecem juntamente com os da 
saúde entre os primeiros a serem vaci-
nados.

Infelizmente, a vacinação foi muito 
negligenciada no Brasil, com um go-
verno federal que trabalhou a todo o 
instante contra a obtenção da vacina e 
claramente apostou na estratégia geno-
cida chamada imunização de rebanho, 
ou seja, quando a maior parte da popu-
lação adquire anticorpos contra o vírus 
depois de contaminada e, assim, evita 
fazer o vírus circular. Uma ideia que 
contraria as evidências científicas, pois 
o Coronavírus cria rapidamente novas 
variantes que podem reinfectar as pes-
soas. O resultado é que o país se tornou 
um dos maiores cemitérios do mundo. 

A única forma eficaz de imunização 
é a vacinação em massa, por isso de-
fendemos vacina para todos. Não fosse 
a omissão do governo o país já estaria 

mais avançado na aplicação das doses, 
pois o Brasil dispõe de capacidade téc-
nica para isso, o que já foi demonstrado 
em outras ocasiões, como na vacinação 
contra o H1N1, entre 2009 e 2010, 
quando a população de maior risco foi 
imunizada em apenas três meses, pois 
as vacinas foram providenciadas com 
toda agilidade possível. 

Apesar dessa omissão, a vacinação 
em São Paulo foi importante em nível 
nacional para o sistema de transporte 
público, pois o acordo firmado teve re-
flexos em outros Estados, com a inclu-
são dos trabalhadores do setor na lista 
de prioritários.

Em Guarulhos e Arujá mostramos 
nossa força e união para fazer valer 
nosso direito. Mas trabalhadores de ou-
tras regiões permanecem na luta para 
receberem as doses das vacinas, seja 
por escassez de imunizantes ou outros 
problemas. Nossa solidariedade e nos-
so apoio a todos eles. 
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VACINA: MAIS UMA 
         GRANDE CONQUISTA

As negociações foram difíceis, ár-
duas, mas finalmente a vacinação 
contra o Coronavírus começou a 

ser aplicada em motoristas e cobradores 
de Guarulhos neste mês de maio. O direi-
to à imunização teve como marco o acor-
do firmado com o governo do Estado, no 
qual atuou de maneira incisiva o SINCO-
VERG, juntamente com outras entidades 
sindicais de trabalhadores do transporte 
público, como Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes e Logística 
(CNTTL) e a Federação dos Trabalhadores 
em Transportes Públicos Rodoviários do Es-
tado de São Paulo (FTTRESP).

Como a reivindicação à vacinação não 
foi atendida inicialmente pelo governo esta-
dual, diversos setores do transporte público 
se uniram e marcaram uma greve sanitá-
ria, que ocorreria em 20 de abril. Diante da 
ameaça e mobilização dos trabalhadores 
do setor, a gestão do Estado voltou atrás e 
resolveu negociar. A categoria saiu vitoriosa 
e ficou definida a vacinação de motoristas e 
cobradores a partir do dia 18 de maio. 

MOTORISTAS E COBRADORES 
RECEBEM IMUNIZAÇÃO
Pressão da categoria sobre governos municipais e estaduais fez valer direito aos trabalhadores.
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PARABÉNS A TODOS OS TRABALHADORES POR ESSA VITÓRIA!

VIAÇÃO ARUJÁ VIAÇÃO TRANSDUTRA

Os primeiros dias de vacinação 
de motoristas e cobradores 
registraram alto grau de ade-

são dos trabalhadores, que comparece-
ram em massa para receberem a primei-
ra dose do imunizante contra a Covid.  
Importante ressaltar que quem, por 
um motivo qualquer, não tenha ido to-
mar a primeira dose, procure fazê-lo o 
mais rádio possível. E também ficarem 

atentos ao prazo para receber a segun-
da dose do imunizante contra a Covid.  
A vacinação é um direito conquistado 
com muita luta por uma categoria que 
merecidamente teve seu direito reconhe-
cido, pois atua na linha de frente da Co-
vid. Portanto, é preciso fazer valer na prá-
tica, para nossa segurança e das demais 
pessoas que nos cercam.

VILA GALVÃO VUG VILA GALVÃO II GUARULHOS TRANSPORTES CAMPO DOS OUROS



www.sincoverg.org.brwww.sincoverg.org.br

Maio 2021
www.sincoverg.org.br • comunicacao@sincoverg.org.br

Maio 2021
www.sincoverg.org.br • comunicacao@sincoverg.org.br

6 7

/sincoverg /sincoverg

ENTRAVE EM GUARULHOS A BATALHA PELA VACINA

PREFEITURA CRIA MAIS EMPECILHO

Apesar do acordo firmado com o 
governo do Estado, em Guaru-
lhos a categoria enfrentou a de-

sorganização e o descaso da administração 
municipal para fazer valer seu direito à imu-
nização. A vacinação na data prevista só 
ocorreu de fato em Arujá. 

Sem qualquer aviso prévio, a prefeitura 
de Guarulhos extinguiu o nome dos moto-
ristas e cobradores do cadastro online em 
que os munícipes se inscrevem para receber 
a vacina. A categoria protestou, fazendo pa-
ralisação nos terminais de ônibus da cidade 
e o sindicato pressionou o governo para ga-
rantir a aplicação das doses do imunizante 
aos trabalhadores. A ação surtiu efeito e os 
profissionais começaram a ser vacinados, 
de acordo com novo cronograma estabele-

cido com o governo, para imunizar os pro-
fissionais nos dias 20 e 21 nas garagens. 
Mais um episódio que demonstrou a im-
portância de uma categoria unida, enga-
jada, sempre pronta para defender seus 
direitos. Também mostrou os benefícios de 
uma relação transparente com o sindicato, 
estabelecendo ações eficazes e suprindo os 
trabalhadores de informações de interesse 
da categoria.

O SINCOVERG não mediu esforços 
para que a reivindicação da categoria 
fosse atendida, por meio do presidente 
do sindicato e vereador Maurício Brinqui-
nho, que chegou a ligar diretamente para 
os secretários de Saúde e Transporte do 
município para resolver o impasse o mais 
rápido possível.

Mesmo depois de ter chegado a 
um acordo para estabelecer um 
cronograma de vacinação dos 

trabalhadores da cidade, a Administração 
Municipal criou mais um empecilho, pois 
se recusava a imunizar os profissionais da 
Guarulhos Transportes. A alegação era de 
que os funcionários da empresa fazem parte 
do transporte intermunicipal, e por isso deve-
riam se vacinar pela EMTU, o que não fazia 
o menor sentido, pois outra empresa que 
atua tanto no transporte municipal quanto 
intermunicipal teve os funcionários imuniza-
dos. Em solidariedade aos companheiros da 
Guarulhos Transportes, seguindo orientação 
do SINCOVERG, trabalhadores de outras 
empresas ameaçaram paralisar todo o 
sistema caso fosse negada a vacinação a 
esses profissionais. A pressão surtiu efeito, 
e os trabalhadores da empresa foram 
vacinados no dia 21.

Mesmo antes de ter sido aplicada 
a primeira dose de vacina con-
tra a Covid no país, o sindicato 

já se articulava na defesa da inclusão dos 
motoristas entre o grupo prioritário para ser 
imunizado. 

Já a partir de janeiro começaram as ma-
nifestações, protocolando pedidos na Pre-
feitura e também na Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, juntamente com 
entidades sindicais.

Como o governo estadual se recusava a 
reconhecer o direito de todos os trabalha-
dores do transporte, o setor marcou uma 
greve sanitária, que iria ocorrer dia 20 de 
abril. Às vésperas da paralisação foi mar-
cada uma reunião no Palácio Bandeirantes, 
sede do governo do Estado, que se esten-
deu por toda à noite.

A pressão terminou no compromisso do 
governo de iniciar a imunização de cobra-
dores e motoristas a partir do dia 18 de 
maio. O SINCOVERG então emitiu boletins 
informando a categoria de como deveria se 
cadastrar para receber as doses. 

Mesmo com a desorganização da Pre-
feitura de Guarulhos, os problemas foram 
superados graças ao poder de mobilização 
e articulação dos trabalhadores para fazer 
valer o direito à imunização, como catego-
ria que atua na linha de frente da Covid. 
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CORONAVÍRUS, TODO CUIDADO É POUCO  
CUIDE-SE!  Sua vida é muito importante 

Expressão é uma publicação do SINCOVERG - 
Sindicato dos Condutores de Guarulhos e região. 
Acompanhe nossas notícias em tempo real através 
do site: www.sincoverg.org.br 

CLUBE DE CAMPO
ASSOCIADOS

ATENÇÃO

Lavar as mãos Usar sabonete Evite Multidão

Use álcool gelEvite apertar as mãosUse máscara

PREVENÇÃO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DE NOSSOS 
ASSOCIADOS, PRIORIZANDO COMO PREMISSA BÁSICA A SAÚDE 

E O BEM-ESTAR DE TODOS, ESTAMOS PROMOVENDO A 
REABERTURA DO CLUBE DE CAMPO SINCOVERG, SEGUINDO AS 

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES E ÓRGÃOS 
OFICIAIS EM SAÚDE PÚBLICA

POR CONTA DA PANDEMIA O FUNCIONAMENTO 
DO CLUBE SERÁ DE SEXTA A DOMINGO, DAS 

08:00 ÀS 18:00 HORAS.

TODOS OS CUIDADOS COMO USO DE MÁSCARA, ÁLCOOL GEL, DISTANCIAMENTO 
SOCIAL E EVITAR AGLOMERAÇÕES SEGUEM SENDO PRÁTICAS OBRIGATÓRIAS


