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Companheirada, encerramos neste 
mês de julho uma das mais difí-
ceis campanhas salariais de nossa 

história. E por uma série de razões. Devido 
às imensas dificuldades, como a pandemia 
do Coronavírus, aos ataques aos direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras por parte 
do governo federal, o conturbado ambiente 
político do país, a derrocada econômica e a 
volta da inflação, com aumentos de preços 
“absurdos” e à falta de subsídios ou correção 
de valores da tarifa por parte da Administra-
ção Municipal.

Mas a campanha também se foi atípica 
por outro lado, positivo. Pela primeira vez 
houve uma discussão em nível estadual, jun-
tamente com outras entidades sindicais, para 
buscar entendimentos que pudessem viabili-
zar uma negociação viável para os trabalha-
dores e trabalhadoras do transporte público. 
Sentamos à mesa não apenas com os donos 

de empresas, mas com a Federação dos 
Trabalhadores em Transporte do Estado de 
São Paulo e mais 90 sindicatos do setor de 
transportes, representantes do governo esta-
dual e também da Prefeitura de Guarulhos.

Foram dezenas de reuniões para se che-
gar a um acordo para a campanha salarial 
da categoria deste ano, e começaram já no 
início do ano, quando nós, representantes 
dos trabalhadores e trabalhadoras de trans-
portes públicos, fomos reivindicar a inclusão 
da categoria no grupo de prioritários para 
receber a vacina contra a Covid-19.

Todo esse esforço concentrado mostrou a 
importância de união da classe trabalhado-
ra na luta pela manutenção de seus direitos, 
que cada vez mais sofrem ataques diante de 

um governo sem qualquer compromisso 
com o povo. Diante de todas essas difi-
culdades, consideramos uma importante 
vitória  a campanha salarial em Guaru-
lhos, com a participação e engajamento 
da categoria e total transparência. A ca-
tegoria está de parabéns e continuaremos 
na luta para a preservação dos direitos. O 
que conquistamos é sempre fruto de nossa 
união. Por isso, nosso agradecimento aos 
militantes, pois sem o esforço e a compre-
ensão de todos não seríamos capazes de 
atingir nossos objetivos. Mas isso só refor-
ça a necessidade de manter essa coesão. 
Nos dividir é a estratégia de quem preten-
de nos derrotar. Precisamos mais do que 
nunca manter a união para reconquistar os 
direitos que o governo federal tem retirado 
dos trabalhadores e trabalhadoras.

E X P E D I E N T E

Textos e Edição
SECOM SINCOVERG

FOTOS: DIVULGAÇÃO  |  TIRAGEM: 2.500 EXEMPLARES | WWW.SINCOVERG.ORG.BR | CONTATO: COMUNICACAO@SINCOVERG.ORG.BR

Gestão: Presidente
ORLANDO MAURÍCIO JR. BRINQUINHO

FALA,
PRESIDENTE!

Maurício Brinquinho - Presidente

APESAR DE NOSSAS DIFICULDADES 
RESISTIMOS POR NOSSOS DIREITOS



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

3

www.sincoverg.org.br/sincoverg

COM MUITA LUTA 
CONQUISTAMOS MAIS 
UM ACORDO

8%
de Reajuste  

4% em outubro
e mais 4% em 
fevereiro de 2022

Depois de intensas negociações 
e muito diálogo, com dezenas 
de reuniões, chegamos a um 

acordo para o reajuste da categoria. 
A proposta foi votada em assembleia 
realizada pelos condutores na sede do 
SINCOVERG, no dia 19.

Além da manutenção de todas as 
cláusulas sociais, os trabalhadores do 
transporte público terão reajuste de 
8%, sendo 4% em outubro e mais 4% 
em fevereiro de 2022. O vale refeição 
terá correção de 8,3%, passando de 
R$ 24,16 por dia para R$ 26,16.

Na negociação do PLR, o sindica-
to fez um acordo para pagamento em 
forma de abono. Dessa forma todos 
receberão valor igual, de R$ 800, sem 
qualquer desconto. O dinheiro cairá 
na conta em duas parcelas, a primeira 
metade em setembro e o restante em 
abril de 2022.

Os condutores de Guarulhos e 
Arujá são a única categoria que já 
recebeu abono por conta de um 
acordo feito no ano passado, em 
março, sendo R$ 300 para todas 
as funções, de motoristas ao setor 
de manutenção, e os cobradores 
no valor de R$ 600. As quantias 
são referentes às negociações rea-

lizadas pelo sindicato no ano pas-
sado. Somando-se esses valores 
mais o abono da negociação que 
se encerrou agora em julho, os 
condutores e setores de manu-
tenção receberão ao todo R$ 
1.100, enquanto os cobradores 
a quantia de R$ 1.400. 

ACORDO 
COLETIVO
2021/2022

R$680,16 (26 dias )
R$706,32 (27 dias)
A partir de outubro.

Ticket 
VALE 
REFEIÇÃO 

pago em 2 vezes
com a primeira em setembro
de 2021 e a segunda 
em abril 2022

ABONO
R$800,00

Ticket de 

Aumento 
8,3%

Também nas férias
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ACORDO GARANTE MANUTENÇÃO DE DIREITOS CONQUISTADOS

PROPOSTA DO GOVERNO FEDERAL PÕE EM 
RISCO ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

O acordo fechado pelo SINCOVERG e 
seus representados garantiu um rea-
juste salarial superior ao da maioria 

das regiões do Estado. Mas também de extre-
ma importância foi a manutenção de benefícios 
como cesta básica gratuita e convênio médico 
familiar sem coparticipação, quando os usuários 
têm de pagar por parte dos procedimentos, o 
que encarece o valor.

Apesar da política de destruição dos direitos 
que está em curso no país, a união de nossa 
categoria permitiu a manutenção da cesta bá-

sica, que representa um salário indireto, ante a 
inflação registrada no país, principalmente dos 
itens básicos, alguns que superaram os 100% no 
último ano.

A cesta básica gratuita é de grande auxílio no 
orçamento doméstico, pois o custo dos itens re-
cebidos pelos trabalhadores e trabalhadoras do 
tranporte varia entre R$ 250 e R$ 300 ao mês.

Outra importante conquista que foi mantida é 
o convênio médico familiar sem coparticipação, 
e a um custo bem abaixo do mercado. O valor 

médio de um plano de saúde é em torno de R$ 
358, segundo a ANS (Agência Nacional de Saú-
de Suplementar). 

O valor descontado dos trabalhadores e tra-
balhadoras das empresas de transporte é de 
apenas R$ 228, e com a vantagem de poder in-
cluir todos os dependentes, sem qualquer custo 
adicional por pessoa ou em consultas, exames 
ou outro procedimento médico. 

Enquanto lutamos para poder receber um 
salário justo e sustentar dignamente nos-
sas famílias, integrantes da classe política, 

agem para dificultar nossos direitos. Na proposta 
de reforma tributária encaminhada à Câmara dos 
Deputados pelo deputado Celso Sabino (PSDB-
-PA), foi incluído no texto o fim do incentivo das 
empresas que constam no Programa de Incentivo 
ao Trabalhador (PAT). Isso inclui benefícios alimen-
tares como vales refeição e refeição, alimentação, 
cesta básica e alimentação no local de trabalho.

Sem a possibilidade de dedução no Imposto de 
Renda, aproximadamente 23 milhões de traba-
lhadores e trabalhadoras correm o risco de ficar 
sem o benefício, que não é obrigatório, mas é ofe-
recido atualmente aos funcionários por mais de 
280 mil empresas no país. Não bastasse a incom-

petência para gerar empregos, controlar a infla-
ção e a alta do dólar, o governo pretende asfixiar 
ainda mais os trabalhadores e trabalhadoras, com 
redução de renda e aumento de custo, até mesmo 
para a alimentação no trabalho.

Esse ataque aos direitos fundamentais e con-
quistados com muito suor ao longo de muitos 
anos mostra a importância de ter um sindicato 
combativo e manter a união e poder de mobili-
zação dos trabalhadores e trabalhadoras, pois as 
lutas não são travadas de maneira individual, mas 
com organização, para juntos termos força e voz 
para reivindicar.

Para que essa força se mantenha, é imprescindível 
a participação de todos os trabalhadores e trabalha-
doras, estarem sempre atentos às convocações da 
direção do sindicato, comparecerem às assembleias. 

Nossa história mostra mais uma vez a força 
dessa união. Juntos conseguimos garantir todos os 
direitos da categoria, obtivemos um reajuste sala-
rial em um período extremamente adverso para os 
trabalhadores e trabalhadoras e, ao mesmo tem-
po, mantivemos em funcionamento o transporte 
público, sem qualquer prejuízo à população.


