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Ao longo dos últimos anos os trabalha-
dores do transporte público e região têm 
mantido seus direitos e conquistado reajus-
tes salariais sempre com reposição da infla-
ção ou acima dela. Isso é resultado da for-
ça e união da categoria, e são fruto de um 
sindicato forte, unido e organizado, com a 
participação dos trabalhadores e trabalha-
doras. 

Mas o cenário para os trabalhadores 
em geral no país é completamente des-
favorável. Mais da metade dos acordos e 
convenções coletivas feitos em 2021 foram 
com reajustes abaixo da inflação, conforme 
informações da Fipe. No ano anterior, o ín-
dice foi parecido, com 47,4% com perdas 
para a inflação. E isso é uma tendência ini-
ciada em 2019.

Não bastasse isso, ainda temos um de-
semprego que chegou ao recorde de 14,7% 
neste ano, mesmo com as leis que retiraram 
direitos com a falsa promessa de que au-
mentaria as vagas no mercado de trabalho.

Juntamente com essa fragilidade no po-
der de negociação dos trabalhadores, as 
mudanças ocorridas na aposentadoria te-
rão consequências desastrosas no futuro. 
Além de aumentar a idade limite para apo-
sentadoria, de 60 anos para mulheres e 65 
para homens, o tempo de contribuição foi 
estendido e o cálculo faz com que o benefí-
cio seja cada vez mais achatado. 

Mas como foi possível chegar a esta 
situação, depois de tantas batalhas e con-
quistas ao longo de décadas? A resposta 
é simples: há poucos parlamentares repre-
sentantes dos interesses do trabalhador. A 
maioria serve a interesses do mercado, dos 
patrões, e defendem reformas que prejudi-

cam cada vez mais a população. 

A mudança é possível, mas depende da 
conscientização dos trabalhadores. Estamos 
chegando mais uma vez a um período elei-
toral, pouco mais de um ano. É a chance 
que temos para uma reação, senão conti-
nuaremos a ver cada vez mais avançarem 
sobre nossos direitos. Lembre-se: por pouco 
não passou neste ano a proposta que criava 
uma modalidade de contratação sem direi-
to a 13º e Fundo de Garantia. A emenda 
foi aprovada na Câmara dos Deputados, 
mas derrubada no Senado. Se não tivermos 
representantes do povo no Legislativo, a 
proposta pode voltar e ser aprovada, preju-
dicando ainda mais os trabalhadores. 
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Gestão: Presidente
ORLANDO MAURÍCIO JR. BRINQUINHO

FALA,
PRESIDENTE!

Maurício Brinquinho - Presidente

É PRECISO REAGIR AOS ATAQUES 
A DIREITOS
ALÉM DE AUMENTAR IDADE MÍNIMA PARA A APOSENTADORIA, 
GOVERNO MIRA EM RETIRADA DE13º E FUNDO DE GARANTIA
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TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA DEPENDE 
DE DIAGNÓSTICO PRECOCE

Entre a população masculina, o cân-
cer de próstata é o de maior incidên-
cia. Representa 29% dos diagnósticos 
da doença no Brasil. Mas quando de-
tectado precocemente aumentam-se as 
chances de tratamento e cura. 

Por isso a necessidade de exames pe-
riódicos, principalmente entre homens 
acima dos 50 anos ou em faixa etária 
menor, em caso de histórico familiar da 
enfermidade. Mas por preconceito ou 

desinformação, muitos não procuram 
o médico para realizar avaliações. Para 
mudar esse cenário, novembro foi esco-
lhido como o mês de campanha mun-
dial de conscientização, o Novembro 
Azul. 

Os sintomas da doença são silen-
ciosos, e quando costumam aparecer 
significa que o tumor já está em es-
tágio avançado, portanto com menor 
chance de cura. Os sinais mais co-

muns da doença são dificuldade de 
urinar, diminuição do jato da urina, 
dor ou ardor ao urinar, presença de 
sangue na urina ou no sêmen e dor 
ao ejacular. 

Para realizar os exames para detec-
tar a doença em sua fase inicial os 
homens devem procurar um urologis-
ta, sendo que os exames mais comuns 
são o de sangue (PSA) e o toque retal. 

FATORES DE RISCO
Apesar de a questão genética ter bas-

tante influência no surgimento do câncer 
de próstata, alguns fatores elevam o risco 
de desenvolver a doença. Entre eles estão 
a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, 
a má alimentação e o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas. 

Por isso é importante comer bastante ve-
getais, evitar fast-foods, alimentos proces-
sados e refrigerantes e ainda a prática de 
exercícios físicos regularmente. 
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Todas as negociações realizadas duran-
te as convenções e acordo coletivos têm o 
suporte do Departamento Jurídico do SIN-
COVERG, para avaliar a legalidade e evitar 
que os trabalhadores sejam prejudicados. 

Mas o setor não se limita a isso. Ele tam-
bém presta auxílio aos associados ao sindi-
cato para tirar dúvidas referentes a direitos 

trabalhistas, protegendo assim a ca-
tegoria de possíveis abusos dentro 
das empresas que atuam. 

A atuação reflete em toda a ca-
tegoria, pois também encaminha 
ações coletivas, como a que ga-
rantiu neste ano o ressarcimento de 
mais de R$ 1 milhão a trabalhado-
res da Proguaru. 

Quem precisa de orientação jurídica é só 
procurar o departamento. O atendimento é 
feito presencialmente dois dias da semana: 
terça, na parte da manhã, das 9h às 13h; e 
quinta, à tarde, das 13h às 17h. Qualquer 
dúvida ou agendamento é só ligar nos nú-
meros (11) 2441-3442 / 2229-6052. 

SETOR JURÍDICO E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA A CATEGORIA

Outubro foi o mês de conscientização so-
bre o combate ao câncer de mama, e a Se-
cretária da Mulher e Políticas Afirmativas do 
SINCOVERG preparou uma programação 
especial para as sócias e dependentes, desta-
cando não somente os aspectos relacionados 
à saúde, mas também cidadania, violência 
doméstica, participação política, entre outros. 
Parte da programação foi transmitida online 
e está disponível na página do SINCOVERG 

no Facebook, assim como o sorteio dos prê-
mios. A atividade contou ainda com a pre-
sença de outros sindicatos, como Bancários, 
Rodoviários do ABC, Sindiescrit (Sindicato 
dos Trabalhadores em Escritório de Empresas 
de Transporte) e Afuse (Sindicato dos Funcio-
nários e Servidores da Educação). Acompa-
nhe nossa página no Facebook e fique den-
tro de mais atividades e ações desenvolvidas 
pela Secretaria Mulher e Políticas Afirmativas.

CADASTRO DE 
APOSENTADOS

MULHER:  OUTUBRO ROSA

Com o aumento da vacinação e 
possível controle do Coronavírus, 
algumas atividades sociais serão 
retomadas. Com isso, a pasta de 
Aposentados do SINCOVERG pla-
neja uma série de ações a partir 
do próximo ano. Se você for apo-
sentado, entre em contato. Que-
remos ouvir suas sugestões e tam-
bém atualizar nosso cadastro para 
mantê-los sempre bem informados. 
Procurar Valmir Alves, Secretário de 
Aposentados e Pensionistas. Qual-
quer dúvida é só ligar no número (11) 
2441-3442 / 2229-6052.

CADASTRO

JUSTIÇA SUSPENDE 
EXTINÇÃO DA PROGUARU

Na luta contra a extinção da Progua-
ru e pela manutenção dos empregos, no 
qual o presidente do sindicato e vereador 
Maurício Brinquinho é um dos mais atu-
antes, o departamento Jurídico do SIN-
COVERG tem exercido papel fundamen-
tal. Recentemente, uma ação feita pelo 
Jurídico conseguiu uma importante vitó-
ria, a suspensão temporária do decreto do 
prefeito Guti que acaba com a empresa. 
De acordo com a decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, a suspensão deve 
ocorrer até que haja o julgamento do 
recurso administrativo que pede a reali-
zação de um referendo popular para dis-
cutir os rumos da empresa, de economia 
mista, ou até uma decisão do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) sobre o assunto.


