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Companheirada, vivemos uma 
situação realmente crítica de 
nossa democracia e consequen-

temente para todos os trabalhadores. De-
pois de todos os absurdos na condução 
da pandemia, cuja omissão do governo 
levou a quase 600 mil mortes de brasilei-
ros, constantemente o sociopata que ocupa 
a Presidência da República atenta contra as 
instituições e flerta com o golpe, contestan-
do a confiabilidade do sistema de votação 
eletrônico e convocando seus seguidores às 
ruas contra os demais poderes constituídos.

Ao mesmo tempo, o país vive um des-
controle na economia, com elevação de 
preços de combustíveis e de itens de pri-
meira necessidade, com inflação em alta 
e tornando a vida dos trabalhadores cada 
vez mais sofrida, devido à perda de ren-
da. Agora, a incompetência na gestão vai 
gerar um problema ainda maior, com au-
mento de tarifas de energia elétrica, o que 
breca a retomada do crescimento e de ge-
ração de empregos. 

Enquanto todos esses problemas tomam 
conta do noticiário, sorrateiramente os traba-
lhadores continuam sendo atacados. Neste 
mês de agosto a Câmara aprovou um projeto 
com mudanças na CLT que prejudicam ainda 
mais os trabalhadores. O texto, no entanto, 
foi barrado no Senado. Entre as alterações 
propostas está a possibilidade de contratação 
sem direito a FGTS, 13º e férias e, pasmem, 
até mesmo sem carteira assinada. Ou seja, 
é a legalização do trabalho precário. Mas o 
absurdo não para por aí, pois ainda reduz 
percentual de horas extras e dificulta a fiscali-
zação do trabalho análogo à escravidão. 

O fato de os senadores terem barrado a 
iniciativa, o que acontece ultimamente no país 
reforça o que tenho repetido insistentemen-
te da necessidade de união cada vez maior 
dos trabalhadores. Nós, os condutores de 
Guarulhos e Arujá, somos exemplos de que 
a organização na luta e um sindicato forte 
geram frutos. Mas precisamos de mais ain-
da, de verdadeiros representantes dos traba-
lhadores nos cargos públicos, principalmente 
no Legislativo. O que vemos é simplesmente 
congressistas que atuam claramente em favor 
do patronato, e com o todo o suporte de um 
governo que despreza o trabalhador. Fala em 
liberdade mas age para escravizá-lo. 
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Gestão: Presidente
ORLANDO MAURÍCIO JR. BRINQUINHO

FALA,
PRESIDENTE!

Maurício Brinquinho - Presidente

GOVERNO NÃO CONTROLA 
INFLAÇÃO E AINDA QUER TIRAR 
DIREITOS DOS TRABALHADORES
Ataques contínuos aos trabalhadores reforçam necessidade de 
mais união.
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SINCOVERG PRESSIONA E EMPRESAS REEMBOLSAM 
MAIS DE R$ 1 MILHÃO A TRABALHADORES
Valores são referentes a cobrança ilegal de avarias, o que é proibido pela convenção coletiva

Trabalhadores de empresas de 
Guarulhos e Arujá têm direito a 
receber reembolso de cobrança 

indevida que estava sendo feita por em-
presas de ônibus de Guarulhos e Arujá. 
O desconto abusivo e ilegal é referente a 
avarias, em descumprimento à Conven-
ção, que proíbe que seja descontado dos 
funcionários valores dessa natureza. 

Ao todo já foram ressarcido mais de 
R$ 1 milhão. Em caso de descumpri-
mento por parte dos patrões, os funcio-
nários devem procurar o SINCOVERG 
para tomar as medidas cabíveis e fazer 
que se cumpra o que foi estabelecido na 
convenção coletiva.

A ilegalidade foi descoberta por fisca-
lização feita pelo sindicato. Prontamen-
te a presidência do SINCOVERG entrou 
em contado com as empresas contra 
mais esse desrespeito aos trabalhado-
res e ameaçou tomar as providências. 
A pressão surtiu efeito e as empresas se 
comprometeram a devolver imediata-
mente os valores descontados.
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O avanço da vacinação e o aumen-
to de pessoas imunizadas com as 
duas doses está surtindo efeito no 

número de contratações pelas empresas de 
ônibus. Isso tem se tornado um alívio para os 
profissionais que perderam seus postos de tra-
balho quando Atual e a Real Transportes dei-
xaram de atuar em Guarulhos, logo no início 
da pandemia, causando a perda do emprego 
de centenas de profissionais. 

O SINCOVERG foi protagonista para que 
esses trabalhadores tivessem preferência na 
contratação assim que houvesse vagas dispo-
níveis nas demais empresas que operam na 

cidade. Depois de um período de muitas di-
ficuldades, a realocação dos ex-funcionários 
dessas duas empresas começa a ocorrer. 

Desde o início da disseminação do Coro-
navírus, com queda no número de passagei-
ros e diminuição do repasse de subsídios para 
o setor de transporte público pela Prefeitura 
de Guarulhos, a situação da categoria ficou 
realmente muito difícil, mas a força e a união 
de todos e a atuação do sindicato ajudou a 
preservar vidas e o máximo de empregos e 
benefícios para os trabalhadores.

Nesse período, além da negociação para 

que esses profissionais demitidos tivessem 
prioridade na contratação, foram estabeleci-
das medidas para que os mais vulneráveis, 
com comorbidades, fossem afastados de suas 
atividades, sem perda de direitos como plano 
de saúde e cesta básica. 

Outra medida importante foi a inclusão da 
categoria entre o grupo de profissionais prio-
ritários para receber a imunização contra o 
Coronavírus, o que assegurou mais tranquili-
dade para que os trabalhadores do transporte 
público mantivessem suas atividades, já que 
atuaram na linha de frente da Covid. 

Trabalhadores estão sendo promovidos em cargos como motorista, manobrista e de manutenção.

A direção do sindicato têm acom-
panhado atentamente dentro das 
empresas a situação da categoria 

e vem cobrando as devidas providências. 

Muitos desses profissionais foram trans-
feridos para cargos como motorista, ma-
nobrista, manutenção, entre outros. Além 
de assumirem novas funções, também tive-
ram os salários compatíveis com as novas 
atividades que vão desempenhar, uma exi-
gência conquistada pela categoria, junta-
mente com o SINCOVERG. 

Com essa ação, grande parte de co-
bradores, lavadores, manobristas e várias 
funções da manutenção tiveram garantida 
sua ascenção profissional. 

Cada dia mais se comprova que de-
vemos lutar juntos (categoria e sindica-
to) pra mantermos e ampliarmos nossos 
direitos. Principalmente neste momento 
em que a classe trabalhadora está sen-
do massacrada, sem políticas públicas 
de trabalho e renda.  

Vanilsa de Oliveira Marques, ex 
lavadora e cobradora, agora está 
em treinamento para condutora.

TRABALHADORES E TRABALHADORAS ASSUMEM NOVAS FUNÇÕES 
E RECEBEM PROMOÇÕES POR INTERMÉDIO DO SINCOVERG 

EMPRESAS ESTÃO 
CONTRATANDO 
EX-FUNCIONÁRIOS 
DA ATUAL E REAL 
TRANSPORTE
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CESTA BÁSICA 
TEM NOVO 
FORNECEDOR
A partir de setembro as ces-

tas básicas para a categoria 
serão fornecida pela Cesta 

Nobre. A empresa é a vencedora do 
pregão para a contratação do serviço 
e substituirá a Máxima Benefícios. A 
qualidade e os itens da cesta continu-
am os mesmos, uma exigência do sin-
dicato para atender da melhor forma a 
categoria.

PLANO PARA IMPOR MAIS ARROCHO AO 
TRABALHADOR É DERROTADO
Governo sofre derrota no Senado em projeto que retirava férias, 13º e FGTS

O governo genocida e contra os 
trabalhadores sofreu derrota no 
Senado ao tentar impor um pla-

no para precarizar ainda mais o mercado 
de trabalho. Mas foi por pouco, já que a 
proposta tinha sido aprovada na Câmara 
dos Deputados. O projeto criava um ab-
surdo regime de contratações sem direito 
a férias, 13º nem Fundo de Garantia, con-
quistas históricas dos trabalhadores.

Trata-se da Medida Provisória 1045, 
criada durante a pandemia para flexibilizar 
as regras trabalhistas. A base governista fez 
mudanças no texto na Câmara dos Deputa-
dos e incluiu novas modalidades de contra-
tações que, na prática, legalizava o traba-
lho precário e criava dificuldades para que 
os trabalhadores tivessem acesso à Justiça 
em busca de seus direitos. 

Na Câmara dos Deputados 304 parla-
mentares votaram a favor da reforma que 
prejudicava os trabalhadores, com apenas 
133 contrários. Uma clara amostra de que 
a maior parte deles não está preocupada 

com as necessidades dos trabalhadores. No 
Senado, porém, a proposta foi derrotada 
com 44 votos contrários e 27 a favor. 

Com isso, o governo Bolsonaro, que 
desde o início mira os direitos dos traba-
lhadores, não pode encaminhar a mesma 
matéria para votação neste ano, pois como 
o projeto surgiu a partir de uma MP tinha 
prazo para ser votado até 7 de setembro. 

Mas que sirva de alerta para que os direi-
tos trabalhistas, fruto de muita luta, podem 
sofrer novos ataques no futuro. Pois nunca 
perdem uma oportunidade de tentar abolir 
as conquistas dos trabalhadores. 

A votação dessa MP mostra a necessi-
dade de ter trabalhadores nos cargos pú-
blicos, como o Legislativo, que defendam 
suas categorias e, acima de tudo, a classe 
trabalhadora. 

Já conduzimos ônibus e caminhões, 
agora podemos e devemos conduzir a luta 
dos trabalhadores no Legislativo, conduzin-
do Política Públicas.
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SETE DE SETEMBRO VIRA ATO CONTRA A DEMOCRACIA
Durante manifestação, governo que só atua contra os trabalhadores cometeu mais crimes de 
responsabilidade

As manifestações do Dia da Inde-
pendência, no 7 de setembro, dei-
xaram claro que o governo, inca-

paz de controlar a inflação e que só atenta 
contra os direitos do trabalhador, aumen-
tou ainda mais sua lista de crimes de res-
ponsabilidade e contra a democracia.

Cada vez mais isolado e vendo a derrota 
cada vez mais perto, apela cada vez mais 
ao golpismo, tentando jogar a população 
contra as instituições democráticas, como 
Congresso e Judiciário, que têm justamen-
te a função de dar equilíbrio às relações de 
poder dentro de um estado democrático.

Enquanto a fome avança no país, a in-
flação corrói cada vez mais a renda dos 
trabalhadores e o desemprego cresce a 

cada dia, o atual presidente tenta desviar o 
foco, para esconder sua incompetência de 
governar e seu total desinteresse em resol-
ver os problemas que realmente afetam a 
população, sobretudo para reduzir a cres-
cente desigualdade no país. 

Em quase três anos de governo, não 
houve sequer uma medida com objetivo 
de beneficiar e proteger os trabalhadores. 
Pelo contrário, são constantes as ações 
para reduzir ou acabar com direitos, como 
previdência social, saúde pública, FGTS, 
férias e acesso à Justiça do Trabalho. 

O 7 de setembro foi mais uma amostra 
de sua desconexão com a realidade e com 
os trabalhadores. 

DIFERENCIADO
COLETA DE LIXO

INDENIZAÇÃO NA 
PROGUARU

ACORDO COM SELUR 

ÚLTIMA PARCELA DA TRAIL

O SINCOVERG renovou o ACT com a 
nova empresa, consórcio Limpa Guarulhos, 
manteve a base dos trabalhadores e do 
acordo anterior. Além disso, conseguiu rea-
juste nos pisos e benefícios.

O SINCOVERG obteve na Justiça 
mais de R$ 1,2 milhão para os traba-
lhadores representados pelo sindicato, 
referente ao dissídio coletivo de 2013. A 
empresa queria parcelar em 36 meses, 
o sindicato não aceitou e convocou uma 
assembleia, na qual foi aprovado o pa-
gamento em 15 vezes. Os beneficiados 
já estão entregando os documentos para 
que possam receber as indenizações.

O sindicato renovou a CCT com o 
Selur (Sindicato das Empresas de Lim-
peza Urbana) e beneficia os trabalha-
dores da coleta de lixo industrial, entre 
elas a Ambitrans.

A terceira e última parcela da rescisão de 
contrato dos trabalhadores da Trail Infraes-
trutura já foi depositada na conta dos traba-
lhadores no prazo estipulado em acordo. A 
negociação feita com o sindicato era de que, 
em caso de atraso superior a 20 dias, a em-
presa deveria arcar com uma multa de 20%. 
Na última parcela a Trail tentou renegociar o 
prazo e pediu a isenção da multa, o que foi 
negado pela presidência do SINCOVERG. 
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MÊS DE OUTUBRO VEM AÍ 
COM PROGRAMAÇÃO PARA 
AS MULHERES

SINCOVERG terá ações voltadas a mulheres entre os dias 4 e 8 de outubro, na Semana da Mulher

Tradicionalmente outubro ficou mar-
cado mundialmente como o mês de 
campanha e conscientização e pre-

venção ao câncer de mama, enfermidade 
a qual as mulheres são as maiores vítimas, 
embora acometa também homens, mas em 
menor escala. Por isso é sempre preciso re-
forçar a necessidade de exames regulares 
para a detecção precoce da doença, como 
a mamografia, pois aumenta as chances de 
cura com um diagnóstico precoce. 

Mas os temas relacionados à mulher 
não se restringem à saúde, dizem  respeito 
também ao combate às desigualdades,  ao 
machismo e à luta por maior participação 
de mulheres  em postos de  decisão no mer-
cado de trabalho e na política.

Associado às ações direcionadas à pre-
venção do câncer de mama e à saúde fe-
minina, o sindicato terá uma programação 

especial voltada às mulheres, entre os dias 
4 e 8 de outubro, que inclui procedimentos 
estéticos, palestras sobre temáticas de in-
teresses das mulheres, além de sorteios de 
brindes. 

Mais informações sobre a programação 
e agendamento pelo telefone 2441-3442, 
ramal 105 e 111. Falar com Luíza (Nega).
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MANICURE

DESIGNER DE 
SOBRANCELHAS

TRANCISTA

MASSAGISTA
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Mulher
S E M A N A  D A

 MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO 
CÂNCER DE MAMA 

OUTUBRO ROSA

PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO

DENISE KOGAKE MONTEIRO, Advogada, 
faz parte da comissão da Mulher 
advogadas na OAB , participa do CMPM, 
especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho.

DIREITO DA MULHER E EQUI-
PAMENTOS DE SEGURANÇA

CELINA SANTOS, Psicóloga formada em 
psicodrama e cursando constelação 
famíliar.

A IMPORTÂNCIA DO 
AUTOCUIDADO

SIMONE LIMA, Enfermeira e Bióloga.

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE 
MAMA

Passaporte da vacina 
A partir do mês de setembro o sindicato vai exigir comprovante de vacinação para entrar nas 
dependência do SINCOVERG. A medida é em cumprimento à lei municipal dentro das medidas para evitar 
a disseminação do Coronavírus, principalmente as novas variantes do Coronavírus.


