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COMERCIÁRIOS

SINCOVERG COBRA NÚMERO 
DE AFETADOS POR COVID E 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO

 Gestão - Presidente:

ORLANDO MAURÍCIO  JR. BRINQUINHO

TRABALHADORES RECEBERÃO 4% DE 
REAJUSTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 
ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA EM 2021.
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Companheirada, quem você quer que te 
represente? Alguém que conhece suas difi-
culdades de trabalhador ou alguém ligado 
aos interesses do empresariado? A decisão 
é sua. E este é um ano muito importante, e 
crucial para o futuro dos trabalhadores. 

Temos eleições e a oportunidade de ele-
ger representantes dos trabalhadores para 
os cargos do Executivo e também do Le-
gislativo, o que é muito importante, pois é 
onde se votam as leis do país. 

Temos assistido nos últimos anos um ata-
que brutal aos direitos dos trabalhadores. 
O salário mínimo deixou de ter aumentos 
reais. As leis trabalhistas sofreram altera-
ções, possibilitando contratações em condi-
ções desfavoráveis aos empregados, como 
a utilização de funcionário Pessoa Jurídica. 
Ou seja, tem de abrir uma empresa para 
ser contratado, com salários menores e sem 
benefícios como Fundo de Garantia e, em 

muitos casos, férias e 13º salário. Fizeram 
uma reforma da Previdência que aumentou 
o tempo de contribuição para a aposenta-
doria e reduziu-se os salários.

E tudo isso foi feito diante da falsa pro-
messa de se aumentar a quantidade de 
vagas no mercado de trabalho. Mas o que 
vemos é um desemprego recorde, da or-
dem de aproximadamente 14%. São mais 
de 14 milhões de desempregados, fora os 
que estão em desalento, que não entram na 
conta, pois são os que desistiram de procu-
rar por uma vaga, pois não 
enxergam mais perspectivas 
de emprego. Fora isso, difi-
cultou a atuação dos sindi-
catos e também o acesso à 
Justiça do Trabalho.

O trabalhador paga pela 
incompetência do governo, 
enquanto categorias privi-
legiadas mantêm seus pri-
vilégios. Isso é resultado da 
representatividade no Con-
gresso. Para fazer frente e 
defender os direitos é preci-

so ampliar a base. E, insisto, isso só é possí-
vel com parlamentares que representam os 
interesses do trabalhador. 

Depois de tanto sofrimento, com inflação 
alta, perda de renda e, para piorar, a pan-
demia do Coronavírus, chegamos a um ano 
crucial. O trabalhador tem uma oportuni-
dade de se defender. Basta ser consciente e 
escolher aqueles que defendem o interesse 
da classe trabalhadora. 

As eleições vêm aí. Vote com consciên-
cia, de classe. 

E X P E D I E N T E
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Gestão: Presidente
ORLANDO MAURÍCIO JR. BRINQUINHO

FALA,
PRESIDENTE!

Maurício Brinquinho - Presidente

2022 É ANO ELEITORAL, VOTE 
CONSCIENTE
TRABALHADOR PRECISA ELEGER REPRESENTANTES PARA LUTAR 
POR SEUS DIREITOS OU TERÁ AINDA MAIS PERDAS
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A partir do mês de fevereiro os traba-
lhadores do transporte público receberão a 
correção de 4% referente ao acordo coletivo 
da categoria. É a segunda parcela do au-
mento salarial negociado com as empresas, 
sendo que 4% já haviam sido incorporados 
aos salários em outubro do ano passado. 

Além dessa conquista, os trabalhadores 
receberão em abril mais R$ 400 do abono, 
negociado para pagamento em duas vezes 
pelo SINCOVERG. A primeira parcela foi 
depositada na conta dos funcionários em 
setembro de 2021. 

Diante de um quadro no país em que 

grande parte das categorias vem sofrendo 
perdas, com reajustes abaixo da inflação, 
graças à união dos trabalhadores e o traba-
lho do sindicato, os trabalhadores do trans-
porte puderam comemorar muitas vitórias. 
Além do reajuste dos salários e do abono, 
também conquistamos para a categoria re-
ajuste de 8% no vale-refeição.

TRABALHADORES RECEBERÃO 4% DE REAJUSTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO ACORDO COLETIVO DA 
CATEGORIA EM 2021. 

PARCELA DO REAJUSTE SERÁ PAGA EM FEVEREIRO

CONFIRA NA TABELA COMO FICOU O REAJUSTE 

CARGO 
E FUNÇÃO

SALÁRIO 
HORA

ABASTECEDOR R$ 6,17

ALMOXARIFE JUNIOR R$ 7,92

ALMOXARIFE PLENO R$ 9,69

ALMOXARIFE SENIOR R$ 10,83

AUXILAR DE ALMOXARIFE R$ 5,74

AUXILIAR DE LIMPEZA DE FROTA R$ 5,74

AUXILIAR DEMANUTENÇÃO R$ 6,17

BORRACHEIRO ESPECIALIZADO R$ 15,87

BORRACHEIRO PLENO R$ 13,26

ELETRECISTA GERAL R$ 14,27

ELETRICISTA ESPECIALIZADO R$ 15,87

ELETRICISTA JUNIOR R$ 10,81

ELETRICISTA PLENO R$ 11,36

ELETRICISTA SENIOR R$ 13,26

FUNILEIRO DE ESTRUTURA R$ 17,75

FUNILEIRO GERAL R$ 14,27
FUNILEIRO JUNIOR R$ 10,81

FUNILEIRO PLENO R$ 11,36

FUNILEIRO SENIOR R$ 13,26

LAVADOR R$ 5,74
LAVADOR DE CHASSIS R$ 6,90

LÍDER DEMANOBRA R$ 17,76

LUBRIFICADOR R$ 9,69

MANOBRISTA R$ 9,63

MECÂNICO ESPECIALISTA R$ 17,26

MECÂNICO GERAL R$ 14,27

MECÂNICO JUNIOR R$ 10,81

MECÂNICOMONTADOR R$ 15,89

MECÂNICO PLENO R$ 11,34

MECÂNICO SENIOR R$ 13,26

MECÂNICO SOCORRISTA R$ 14,73

MEIO OFICIAL BORRACHEIRO R$ 8,03

MEIO OFICIAL DEMOLEIRO R$ 9,52

MEIO OFICIAL DE TAPECEIRO R$ 9,52

MEIO OFICIAL ELETRICISTA R$ 9,52

MEIO OFICIAL FUNILEIRO R$ 9,52

MEIO OFICIAL LUBRIFICADOR R$ 7,83

MEIO OFICIALMECANICO R$ 9,52

MEIO OFICIAL PINTOR R$ 9,52

MOLEIRO ESPECIALIZADO R$ 15,87

MOLEIRO GERAL R$ 14,27

MOLEIRO JUNIOR R$ 10,81

MOLEIRO PLENO R$ 11,34

MOLEIRO SENIOR R$ 13,26

PINTOR ESPECIALIZADO R$ 14,48

PINTOR GERAL R$ 14,27

PINTOR JUNIOR R$ 10,81

PINTOR PLENO R$ 11,34

PINTOR SENIOR R$ 13,26

POLIDOR R$ 5,74

TAPECEIRO R$ 13,26

TORNEIROMECANICO PLENO R$ 10,81

TORNEIROMECANICO SENIOR R$16,79

MOTORISTA PLENO E JORNADA REDUZIDA
MOTORISTA TREINEE

R$13,26 
R$ 9,62

CARGO E FUNÇÃO SALÁRIO HORA
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CORES ROXA E LARANJA DÃO O TOM DA 
CAMPANHA DA SAÚDE EM FEVEREIRO

SAÚDE

O MÊS É VOLTADO AO ESCLARECIMENTO SOBRE LEUCEMIA, LÚPUS, FIBROMIALGIA E ALZEHEIMER, NAS 
CAMPANHAS FEVEREIRO LARANJA E FEVEREIRO ROXO.

O segundo mês do ano é dedicado 
a duas campanhas destinadas à saúde, 
sobre doenças que acometem parcela 
considerável da população. Uma delas é 
a leucemia, espécie de câncer que ocor-
re nos tecidos que formam o sangue. É 
representada pela cor Laranja. Já a cor 
roxa é referente ao combate a lúpus, Mal 
de Alzheimer e fibromialgia.

A leucemia é um tipo de câncer que 
afeta os glóbulos brancos do sangue, que 
estão entre as células mais importantes do 
sistema imunológico. A doença está entre 

os tipos cancerígenos mais incidentes en-
tre crianças e adolescentes, cerca de 30% 
dos casos nessa faixa etária. 

Já o lúpus é uma doença inflamatória 
de caráter autoimune que pode afetar 
diversos órgãos e tecidos, como pele, 
articulações, rins e cérebro. Os sintomas 
mais frequentes são fadiga, febre e dor 
nas articulações. A doença acomete em 
sua maioria mulheres. 

Caracterizada por dores em todo o 
corpo, com predominância em músculos 
e tendões, a fibromialgia compromete 

as articulações. Ainda de origem não 
totalmente conhecida, a enfermidade 
afeta também predominantemente o sexo 
feminino, com uma incidência entre 70% 
e 90% dos casos.

Um pouco mais conhecida pela po-
pulação em geral, o Mal de Alzheimer 
caracteriza-se pela perda progressiva 
da memória e afeta predominantemente 
idosos. No Brasil estima-se que haja em 
torno de 1,2 milhão de pessoas com a 
doença, com um crescimento de cerca de 
100 mil casos por ano. 

ROXO
LÚPUS
ALZHEIMER
FIBROMIALGIA

LARANJA
LEUCEMIA

APOIE ESTA CAUSA NA PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
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SINCOVERG COBRA NÚMERO DE AFETADOS 
POR COVID E CAMPANHA DE VACINAÇÃO

JURÍDICO

O SINDICATO ENVIOU OFÍCIO À GUARUSET PEDINDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE DE 
TRABALHADORES CONTAMINADOS PELA COVID E CAMPANHA DE INCENTIVO À I MUNIZAÇÃO. 

Preocupado com a saúde dos tra-
balhadores do transporte público, o 
sindicato enviou à Guaruset ofícios 
cobrando um levantamento sobre a 
quantidade de funcionários das em-
presas de ônibus contaminados pela 
Covid. E reivindica ainda uma campa-
nha de incentivo à imunização com a 
terceira dose da vacina contra a doen-
ça. 

Por atuar na linha de frente do Coro-

navírus, uma grande conquista para a ca-

tegoria foi a inclusão no grupo prioritário 

para receber o imunizante contra o vírus. 

Desde o início da vacinação no 
país, os casos de morte começaram a 
cair drasticamente, mostrando a efi-
cácia dos imunizantes. Mas é preciso 
completar todo o ciclo vacinal, para 
garantir mais efetividade. 

Por isso, não deixe de tomar todas 
as doses recomendadas da vacina. 
Somente com a vacinação em massa 
para conseguir a imunidade coletiva e 
ajudar a vencer a pandemia. 

REFORCE A SUA
PROTEÇÃO 

SE JÁ TOMOU A SEGUNDA DOSE DA VACINA DA COVID-19, 
NÃO SE ESQUEÇA DE TOMAR A TERCEIRA DOSE 

TOME TODAS AS DOSES,
VACINA SALVA VIDAS          
SE JÁ TOMOU A SEGUNDA DOSE DA VACINA DA COVID-19, 

VACINA SALVA VIDAS          
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MULHER AO VOLANTE 

Na última década o mundo sinalizou a 
necessidade de ampliar a participação pro-
fissional de mulheres em espaços que eram 
vistos como masculinos. O SINCOVERG, 
sindicato sempre à frente do seu tempo, 
abraçou a causa. Na gestão do presidente 
Maurício Brinquinho assumiu o compromisso 
de garantir possibilidades de ascensão das 
mulheres da nossa base, bem como a defesa 
de seus direitos trabalhistas.

Para tanto, criou a então Secretaria da 
Mulher, que tinha como objetivo inicial o 
enfrentamento às diversas denúncias de 
assédio moral e sexual sofridos por nossas 
companheiras no ambiente de trabalho. As 
atividades iam desde visitas às garagens até 

a formação política para as trabalhadoras 
que posteriormente tornaram-se parte da mi-
litância condutora, fortalecendo as ações do 
SINCOVERG. 

Com o passar do tempo constatou-se a 
necessidade de ampliar a área de defesa, 
pois as opressões sofridas não estavam asso-
ciadas apenas ao gênero, mas também nas 
questões religiosas, étnicas. 

Diante desses novos desafios, a hoje Se-
cretaria da Mulher e Políticas Afirmativas tra-
balha em defesa de trabalhadoras do trans-
porte no sentido pleno, e tem como foco 
jamais permitir que uma profissional seja 
avaliada por nada mais que a sua habilidade 

no desempenho da função que desenvolve 
ou pretende desenvolver.

É uma luta diária, diante de tanto precon-
ceito normalizado na sociedade. Persistire-
mos em nosso objetivo de esclarecer cada 
vez mais as pessoas da necessidade de uma 
sociedade mais justa e inclusiva. E isso passa 
pela defesa das mulheres ou qualquer outro 
grupo que possa sofrer opressão e precon-
ceito. Os direitos têm de ser defendidos e 
ampliados, sempre. 

Agora inicia-se mais um ano. Sabemos que 
os desafios continuam dia a dia. Mas demos 
o primeiro passo com a criação da Secreatria. 
E continuaremos avançando cada vez mais. 

Apesar de toda a luta e mobilização 
por parte do SINCOVERG e dos trabalha-
dores, infelizmente chegou ao fim a Pro-
guaru, responsável por cerca de 40 anos 
pela realização de serviços essenciais para 
Guarulhos, como zeladoria, tapa-buracos 
e outros. 

Com o fim da empresa, quase 5.000 
funcionários e suas famílias foram prejudi-
cados, e justamente em um período difícil, 
com a pandemia do Coronavírus. Os efei-

tos também já se vêm pelo município, com 
sujeira em parques e vias públicas e diver-
sos serviços sem execução, um descaso 
total por parte da Administração Pública. 

O fim da Proguaru é um exemplo típico 
do que ocorre quando falta força política 
nas casas legislativas, como a Câmara dos 
Vereadores. Sem a concordância da maior 
parte dos vereadores o funcionamento da 
empresa poderia ter sido mantido e os 
empregos preservados. 

Sua extinção atende apenas a interes-
ses de empresários, para quem o prefeito 
Guti vai passar os serviços executados pela 
Proguaru. Com isso, um pequeno grupo 
poderá lucrar ainda mais, às custas da per-
da de direitos dos trabalhadores e acha-
tamento de salário, sem necessariamente 
beneficiar os moradores, com a melhora 
dos serviços executados. Pelo contrário, as 
iniciativas de privatização feitas pelo pre-
feito só pioraram essas atividades, como 
ocorre nas áreas de saúde e educação. 

FIM DAS ATIVIDADES AFETA O EMPREGO DE QUASE 5.000 TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS

EXTINÇÃO DA PROGUARU, GRANDE PERDA PARA A 
CIDADE E TRABALHADORES

POR:
LUIZA HELENA X. OWHOKA
Secretária da Mulher e Políticas Afirmativas

ARTIG O
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SINCOVERG VAI 
REPRESENTAR
COMERCIÁRIOS

O sindicato assinou uma Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) com o Sinco-
mercio (Sindicato do Comércio Varejista e 
Logista) de Guarulhos para representar a 
categoria diferenciada dos motoristas das 
lojas do setor na cidade. Ao todo, o sindi-
cato patronal reúne cerca de 50 mil estabe-
lecimentos. A CCT, a primeira da categoria 
no município, foi firmada na sede do SIN-
COVERG entre o presidente do sindicato, 
Maurício Brinquinho, o presidente do Sin-
comercio, Reginaldo Sena, e o diretor da 
entidade patronal, Valdir Malheiros. 

CADASTRO DE 
APOSENTADOS

Já está em andamento o cadastra-
mento de aposentados no sindicato. O 
objetivo é atualizar as informações em 
nosso cadastro e com isso mantê-los 
sempre bem informados sobre as novi-
dades do SINCOVERG. Entre em conta-
to com a Secretaria de Aposentados e 
Pensionistas e procure pelo responsável 
pela pasta, Valmir Alves. Os telefones 
são (11) 2441-3442 / 2229-6052.    

CADASTRO

ATENÇÃO 
EM REFORMA

Clube de Campo

Para oferecer melhores condições aos 
seus associados e familiares, o Clube 
Para oferecer melhores condições aos 
seus associados e familiares, o Clube 
Para oferecer melhores condições aos 

de Campo do SINCOVERG estará 
seus associados e familiares, o Clube 
de Campo do SINCOVERG estará 
seus associados e familiares, o Clube 

fechado, em reforma. 
de Campo do SINCOVERG estará 
fechado, em reforma. 
de Campo do SINCOVERG estará 

Para oferecer melhores condições aos 
seus associados e familiares, o Clube 
de Campo do SINCOVERG estará 
fechado, em reforma. 
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Convênios do SINCOVERG

ASSOCIE-SE! Clube de Campo

Plantão Diretoria

Cabeleireiro & Manicure

Exame Toxicológico

Dentista

Jurídico
LIGUE: (11) 2441-3442
LIGUE: (11) 2441-3442

E APROVEITE NOSSOS
BENEFÍCIOS 

Facilita pagamento de 
compras com desconto

direto em folha
Somente para os associados 

SINCOVERG  de Guarulhos e Arujá

Lavar as mãos Usar sabonete Evite Multidão

Use álcool gelEvite apertar as mãosUse máscara

CORONAVÍRUS (COVID-19)


