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Infelizmente a incompetência reina no país. 
Desde o primeiro momento que assumiu, o atual 
governo pôs em prática uma política de destrui-
ção de tudo que foi construído em benefício da 
classe trabalhadora, e deixá-la à míngua. 

A promessa era de reduzir direitos, em troca 
de geração de empregos. Normalizou a preca-
rização no mercado de trabalho, dificultou o 
acesso à aposentadoria. Em vez do prometido, a 
população recebeu em troca desemprego, hoje 
próximo de 15%, e redução do poder de com-
pra, quando não pelo desemprego ou achata-
mento de salários, corrida pela inflação. 

E quem paga a conta são os menos favoreci-
dos, com elevação muito grande principalmen-
te nos itens de primeira necessidade, da cesta 
básica. Entre os que tiveram aumento absurdo 
estão a soja (118%), o arroz (61%) e a batata 
(42%). Isso sem falar nos combustíveis e gás de 

cozinha, que praticamente dobraram de preço.

E não é só incompetência, é desumanida-
de mesmo, pois desde o início da gestão não 
houve uma medida sequer para beneficiar os 
trabalhadores. Pelo contrário, tentou inclusive 
sabotar ainda mais, com mudanças nos direi-
tos a férias, bancos de horas e horas extras. 

E para evitar que os trabalhadores tivessem 
voz, reduzindo a atuação do sindicato, estabe-
lecendo que as negociações individuais se so-
brepusessem aos acordos coletivos das catego-
rias. Com isso, os patrões levam vantagem nas 
negociações, principalmente em um cenário de 
extremo desemprego em que os pais de família 
temem perder completamente a renda. 

O país vive um quadro caótico, sem qualquer 
tipo de planejamento para a geração de empre-
go e renda. O autoritarismo e a incompetência 
estão levando na direção con-
trária, com o Brasil tornando-
-se um pária no mundo. Além 
do fechamento de pequenas e 
médias empresas, grandes com-
panhias estão se afastando do 
país, como ocorreu com a Ford, 
a Mercedez Benz, a Sony, além 
da farmacêutica Roche e o la-
boratório Eli Lilly, isso para citar 
apenas alguns casos. 

Dentro deste cenário caótico, 
cada conquista tem de ser muito 
comemorada. Sabemos que são 
resultado de muito esforço de 

sindicatos e também da mobilização da catego-

ria, sem a qual não seria possível exercer nossa 

legítima pressão sobre os empresários para fazer 

valer nossos direitos, defender nossa dignidade 

e a nossa vida e de nossos familiares. Temos de 

ir à luta mais do que nunca.
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GOVERNO BOLSONARO JOGA O 
PAIS E O POVO NA CRISE

Não bastasse o processo de precarização do mer-
cado e todas as maldades contra os trabalhadores, 
o governo federal quer incluir mais uma na proposta 
de Reforma Tributária. A ideia é acabar com o des-
conto no imposto de renda oferecido a empresas 
que oferecem vale-refeição e vale-alimentação aos 
funcionários. Com isso, grande parte delas tende a 
cortar os benefícios, na avaliação de especialistas. 
No país são cerca de 22 milhões de trabalhadores 
que recebem esse benefício, considerado muitas ve-
zes um salário indireto. Certamente os patrões não 
incluirão esses aos salários.
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O Brasil despenca ladeira abaixo devido à in-
competência do governo Bolsonaro, completamente 
contra o trabalhador. A taxa de desemprego no país 
atingiu o recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 
2021. São 14,8 milhões de desempregados, além 
de 6 milhões de desalentados (pessoas desistiram 
de procurar uma oportunidade no mercado de tra-
balho). É um número equivalente ou maior à po-
pulação de países como Chile, Romênia e Equador. 

Esse resultado desastroso não é resultado direto 
da pandemia, mas com 
ela foi acelerado um 
processo que já vinha 
ocorrendo devido à 
incompetência do pre-
sidente e de seu minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes. Com sua ina-
bilidade nas relações 
internacionais, autorita-
rismo e incapacidade de governar, derrubou o Brasil 
para a colação de número 13 entre as economias 
mundiais, isso um país que já ocupou a sexta posição.

O quadro com inflação elevada, dólar ga-
lopante, falta de emprego, fechamento de em-

presas e um grande montante de mão de obra 
disponível tem reflexos inclusive na vida dos traba-
lhadores que ainda mantêm seus postos. A mar-
gem de negociação e o poder de pressão diante 
de uma economia sem qualquer perspectiva de 
melhora em curto prazo dificultam até mesmo re-
posição de perdas ou manutenção de direitos. 

Poucas têm sido as categorias que obtiveram 
conquistas salariais ou de benefícios. Infelizmen-
te o mais comum tem sido a redução de direitos 

e reajustes inferiores à in-
flação oficial do período.

Nesse ponto, os condu-
tores se sobressaíram. Pois 
além de acumularem repo-
sições salariais acima do ín-
dice de inflação, mantiveram 
cesta básica gratuita. Só para 
se ter uma ideia, desde o iní-

cio do atual governo, a cesta básica teve uma ele-
vação de cerca de 50%. Além disso, a categoria dis-
põe de convênio médico familiar por um valor muito 
abaixo do praticado no mercado, e sem coparticipa-
ção (quando o conveniado tem de pagar taxas pelo 
uso de procedimentos, como consultas e exames). 

Se a situação já estava ruim para os trabalhadores 
desde que o desgoverno de Jair Bolsonaro teve início, 
a partir de 2020 se agravou ainda mais, com a redu-
ção no número de acordos e convenções coletivas. 

Segundo levan-
tamento do Diee-
se (Departamento 
Intersindical de 
Estatística e Estu-
dos), consideran-
do as negociações 
que tiveram algum 
reajuste, a que-
da foi de 36% em comparação ao ano anterior.

Esse desequilíbrio ocorre principalmente pela 
elevação do desemprego, o que tem levado 
muitas pessoas ao mercado informal, trabalha-
rem sem carteira assinada ou fazerem pequenos 

bicos para conseguir algum meio de sustento. 

Em consequência dessa situação, infelizmente 
o pessoal viu ainda crescer a quantidade de po-
pulação de rua, sendo engrossada por mulheres 

e crianças. Em-
bora esses nú-
meros não sejam 
catalogados pelo 
Censo, os da-
dos do Cadastro 
Único mostram 
que a quan-
tidade de fa-

mílias que se declararam em situação de 
rua chegou 149.654 em setembro de 2020, 
ante 140.199 em janeiro do mesmo ano. 
Ou seja, em torno de 9.000 famílias fo-
ram morar na rua em apenas nove meses.

DESEMPREGO BATE RECORDE 
E ECONOMIA DO PAÍS AFUNDA

COM CRISE NÚMERO DE ACORDOS 
SEM REAJUSTE EXPLODE

Os dados da entidade mostram que entre janeiro e 
outubro foram 676 negociações com 0% de reajuste, 
contra apenas 39 em todo o ano de 2019. Além disso, 
nos primeiros 10 meses do ano 28% das reposições 
salariais foram menores que a inflação.

Poucas têm sido as categorias que ob-
tiveram conquistas salariais ou de benefí-
cios. Infelizmente o mais comum tem sido 
a redução de direitos e reajustes inferiores 
à inflação oficial do período.
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PAÍS SOFRE INFLAÇÃO ALTA, 
FECHAMENTO DE EMPRESAS 
E DESEMPREGO

Quando o atual governo foi eleito, o falastrão e 
destemperado ministro da Economia, Paulo Gue-
des, prometeu que o preço do gás cairia pela me-
tade. Ou seja, estaria se pagando em média R$ 35 
atualmente. Mas em vez disso hoje se gasta mais de 
R$ 100 para comprar um botijão. 

Com a vitória de Bolsonaro, inexplicavelmente 
o mercado ficou eufórico, apontando que a moe-
da norte americana poderia ficar abaixo de R$ 3 e 
chegar próximo de R$ 2. A realidade, no entanto, é 
muito diferente da expectativa. Hoje a moeda nor-
te-americana já ultrapassou a casa dos R$ 5 e já 
beirou os R$ 6.

E de promessa em promessa, mentira em men-
tira, a economia foi se afundando e a população 
enfrenta uma crise que há tempos não havia. Tudo 
ficou muito mais caro: aluguel, alimentação, saú-
de, transporte, educação. O lazer e a diversão, 
então, praticamente desapareceram, com os eleva-
dos preços da carne e de passagens.

Se a inflação corrói o 
salário e dificulta a vida, 
comprometendo inclusive 
os alimentos que se põe a 
mesa, o desemprego então torna a situação deses-
peradora. E atualmente quase 15 milhões de brasi-
leiros sofrem com essa realidade.

E o pior é cada vez mais ver as expectativas su-
mirem diante de fechamento de empresas, seja por 
dificuldades de manutenção das atividades, seja 
pelo fato de o país perder a atração, como ocorreu 
com multinacionais instaladas há décadas no país, 
como a Ford e a Mercedes Benz. Somente com o 
fechamento das fábricas da Ford no país foram cer-
ca de 10 mil funcionários demitidos. 

E não foi apenas o setor industrial atingido. A 
tradicional rede de churrascarias Fogo de Chão re-
duziu vendas e demitiu centenas de funcionários, e 
não pagou todos os direitos dos trabalhadores. 

Em Guarulhos, o setor de transporte sofreu retração 
com o encerramento das atividades das empresas Atu-
al e Real Transportes, na cidade também devido à in-
sensibilidade do governo, que não fez qualquer ação 
para manter o funcionamento das empresas e evitar 
que se fechassem postos de trabalho, como ocorreu 
em outras cidades, que aumentaram o subsídio na 
área de transporte durante a pandemia. Em Guaru-
lhos, foi feito o contrário. A ação do SINCOVERG, 
no entanto, garantiu um acordo para a recontratação 
dos trabalhadores como prioridade pelas outras em-
presas, assim que houvesse disponibilidade de vagas. 

Mas mais um ataque aos trabalhadores está ocor-
rendo na cidade, com o projeto de extinção da Pro-
guaru pela Administração Municipal. O objetivo é 
passar às mãos de empresários os trabalhos executa-
dos pela empresa, responsável por ações de zeladoria 
e obras. Mas seu fim significa também a redução dos 
postos de trabalho e de salários, pois ao todo são cer-
ca de 5.000 empregos gerados pela Proguaru.  

CRISE ATINGE GUARULHOS

Apesar da crise econômica, politica e so-
cial que o país passa, o SINCOVERG vem 
atuando bravamente para garantir a me-
lhor negociação para os trabalhadores do 
transporte público de Guarulhos e região.  
Sabemos das dificuldades e desafios do momento, 
mas assim como em outros anos, sempre lutamos 
ate o fim para obter o melhor resultado possível, gra-
ças à união e poder de mobilização da categoria. 
De forma inédita, o sindicato sentou à mesa de 
negociacões com patrões e também representan-
tes de governo em busca dos direitos da categoria, 
em um cenário em que não está havendo nego-
ciações favoráveis aos trabalhadores em outras 
cidades, e em Guarulhos sequer houve aumento 
de subsídio para o transporte publico, em meio 
a elevados aumentos de combustíveis e de ou-
tros itens, que fizeram o custo de vida aumentar. 
O SINCOVERG vai buscar ate o fim um acor-
do que atenda minimamente as necessida-
des da categoria, assim como sempre foi feito, 
quando se conquistou não só reajustes, mas a 
manutenção de direitos como cesta básica gra-
tuita, tíquete e convênio medico para a família. 
Estaremos na linha de frente para a defesa da ca-
tegoria e faremos o que for necessário, sempre. 
Como serviço essencial, não queremos de forma 
alguma prejudicar a população, e contamos com 
a compreensão e apoio dos usuários. Mas exigi-
remos e lutaremos firmemente pelos direitos dos 
trabalhadores, como sempre fizemos.

A BATALHA É ÁRDUA, MAS 
VAMOS À LUTA


