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Companheirada. Há tempos os 
trabalhadores e trabalhadoras 
se deram conta de que só con-

seguiriam fazer valer seus direitos e obter 
conquistas por meio da união. A partir daí 
surgiram entidades sindicais, para estabe-
lecer uma diretriz conjunta, uma pauta de 
reivindicações comum a todos e, dessa for-
ma, fortalecer as negociações com os em-
pregadores. 

É inegável que através dos anos as con-
dições de trabalho foram melhorando mui-
to, com estabelecimento de carga horária, 
pagamento de horas extras, férias, indeniza-
ção por demissão e muitos outros direitos, 
como plano de saúde, alimentação e me-
lhoria das estruturas dos locais de trabalho 
para garantir mais segurança aos trabalha-
dores. 

Tudo isso foram conquistas. Nada foi de 
graça, mas fruto de muita luta, com orga-
nização, colaboração, participação e união 

de todos. Só assim para avançar ou, no mí-
nimo, manter direitos. 

Infelizmente, muitos parecem não ter no-
ção de toda essa história. E com isso nós 
assistimos a perdas constantes nos últimos 
anos. No país, as reformas trabalhistas 
ocorridas mais recentemente retiraram mui-
tos dos direitos dos trabalhadores e enfra-
queceram seu poder de luta e organização. 
Além disso, dificultaram o acesso à Justiça 
do Trabalho. 

Precisamos reagir, sob risco de perder-
mos ainda mais. Nas últimas negociações 
ocorridas em outras cidades já excluíram os 
familiares do convênio médico, e o titular 
ainda paga taxas extras porque é em regime 
de coparticipação. Ou seja, mulher, marido 
e filhos ficaram sem assistência médica. 

Na maioria dos casos as convenções 
coletivas sequer repuseram a inflação, que 
cada vez mais afeta as famílias de baixa 
renda, com aumento dos principais itens de 
consumo, como alimentos, combustíveis e 
aluguéis.

Vivemos um tempo decisivo em nossa 
história, que pode determinar o futuro e o 
bem-estar dos trabalhadores e trabalhado-
ras e seus familiares. O sindicato espelha 

muito sua categoria. A direção do SINCO-
VERG é fortalecida pelo apoio que rece-
bem, pois tudo é feito com transparência e 
democracia. Quanto mais união, empenho 
e participação melhores os resultados, am-
pliam-se as conquistas e preservam-se di-
reitos.

Iniciamos nossa campanha salarial des-
te ano. Conto com todos vocês. Vamos à 
luta novamente com a mesma disposição e 
união que demonstramos sempre. 

E X P E D I E N T E

Textos e Edição
SECOM SINCOVERG
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Maurício Brinquinho - Presidente
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muito sua categoria. A direção do SINCO-
VERG é fortalecida pelo apoio que rece-
bem, pois tudo é feito com transparência e 
democracia. Quanto mais união, empenho 
e participação melhores os resultados, am-
pliam-se as conquistas e preservam-se di-
reitos.

Iniciamos nossa campanha salarial des-
te ano. Conto com todos vocês. Vamos à 
luta novamente com a mesma disposição e 
união que demonstramos sempre. 

ATAQUES A DIREITOS DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
EXIGEM REAÇÃO IMEDIATAMENTE

SEMINÁRIO SINCOVERG

O SINCOVERG realizou nos dias 
12 e 13 de março, o Seminário 
da Campanha Salarial 2022, 

com a presença de diretores e militantes da 
categoria. 

Foram temas do encontro a conjuntura 
nacional e internacional e os problemas que 
trabalhadores e trabalhadoras vêm enfrenta-
do frente ao desastre econômico que o país 
atravessa devido à incompetência do gover-
no federal, assim como as perdas e ataques 
aos direitos da classe trabalhadora. 

Para ter uma visão mais ampla do atual 
cenário do país, o seminário teve a participa-
ção de lideranças sindicais como Jhonatan 
Silva Moura (presidente do Siemaco Guaru-
lhos); Josinaldo José de Barros, o Cabeça 
(presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos); Pedro Zanotti Filho (presidente 
do STAP); Marcelo Ferreira dos Santos (pre-
sidente do Sindcongru); Reginaldo Alcan-
tara Ribeiro (Tesoureiro do SINCOVERG); 
Almerindo - TEGA (Direção Sindmotoristas); 
Valdir de Souza Pestana (presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários do Estado de São Paulo); Pauli-
nho (presidente do Sindicato da Alimentação 
de Guarulhos); Paulinho e Cleide Tameirão 
(da direção do Sindicato dos Rodoviários 
do Grande ABC); Antonio Silvan Oliveira 
(presidente do Sindiquímicos); Ana Lúcia 
Marchiori (advogada especialista em Justiça 
pela UNB); e Hélio Marcelino (secretário de 
Organização Política  Sindical).
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SINDICATO INICIA NEGOCIAÇÕES 
PARA CAMPANHA SALARIAL 2022
A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA JÁ FOI ENTREGUE AO SINDICATO PATRONAL, DEPOIS DE 
TER SIDO APROVADA POR UNANIMIDADE PELA CATEGORIA.

Com a participação massiva da 
categoria, os trabalhadores 
do transporte público votaram 

a pauta de reivindicações para a cam-
panha salarial deste ano. A aprovação 
do texto ocorrem em assembleia reali-
zada na sede do SINCOVERG dia 18 de 
março. O documento com a pauta foi 
protocolado pelo sindicato na Guaruset 
no dia 22. 

Entre as reivindicações da categoria 
está aumento real de 6% acima da in-
flação e correção dos valores de ticket e 

congelamento nos valores do convênio 
médico descontado dos funcionários 
das empresas. 

A categoria do transporte público atuou 
na linha de frente da Covid e assim como 
todos os trabalhadores do país têm sofrido 
com a alta do custo de vida, principalmen-
te de itens de primeira necessidade, como 
alimentação, combustíveis e aluguéis. 

“A economia está ruim devido ao 

governo federal. Estamos em um ano 

difícil, em que que a gente precisa se 

dedicar a mudar o país. Precisamos 

garantir a proteção aos trabalhadores 

e trabalhadoras, que têm tido os direi-

tos retirados”, destacou o presidente do 

sindicato, Maurício Brinquinho. 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES JÁ FOI 
PROTOCOLADA NA GUARUSET
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1 - HORA EXTRA A 100% NAS 
FOLGAS E FERIADOS

2 - PARIDADE DE DIREITO NO 
PLANO DE SAÚDE

3 - AUMENTO DO VR EM 100% NAS 
FÉRIAS SEM DESCONTO

4 - INSALUBRIDADE PARA A 
MANUTENÇÃO

5 - REPOSIÇÃO INFRACIONÁRIA 
MAIS AUMENTO REAL DE 6%

6 - ABONO \ PLR NO VALOR DO 
SALÁRIO DO MOTORISTA PAGO NO 
RETORNO DAS FÉRIAS

7 - AUMENTO DO VALOR DO PTS E 
REDUZIR OS TEMPOS DE 
CONCESSÃO ( 4, 8, 12)

8 - KIT HIGIENE \ LIMPEZA COM A 
CESTA BASICA

9 - ABONO PARA QUE DIRIGE E 
COBRA ( 10% OU 300 REAIS)

10 - REPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS 
DOS TRABALHADORES

11 - UNIFORME COMPLETO 
PADRONIZADO A CADA 6 MESES( 
BERMUDAS, CAPA DE CHUVA, ETC)

12 - NÃO REAJUSTE DO CONVENIO 
MÉDICO

13 - AUXILIO CRECHE PARA FILHOS 
DE ATÉ 11 ANOS( FLEXIBILIDADE NO 
HORARIO DE MANHA OU TARDE)

14 - VR\VA R$35,00

15 - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 
DO CONVENIO AOS AFASTADOS

16 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS 
E SALÁRIOS

17 - PROMOÇÃO AOS 
MANOBRISTAS EM TEMPO 
DETERMINADO

18 - REPRESENTANTES DO PLANO 
DE SAÚDE NAS GARAGENS

19 - REDUÇÃO DA HORA DE 
REFEIÇÃO EM 30 MINUTOS 
REMUNERADO

20 - AUMENTO DO PERCENTUAL DE 
MULHERES PARA 35 %

21 - FIM DO TRAINEE

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES JÁ FOI 
PROTOCOLADA NA GUARUSET

O SINCOVERG protocolou no dia 22 de março, 
na Guaruset, a pauta de reivindicações da ca-

tegoria para a campanha salarial deste ano.

VEJA NA ÍNTEGRA O 
CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

DEFINIDO EM ASSEMBLEIA DA 
CATEGORIA E ENTREGUE AO 

SINDICATO PATRONAL.
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MULHER É SINÔNIMO DE LUTA,
                   PERSISTÊNCIA E RESISTÊNCIA 

O movimento feminista no Bra-
sil teve início no século XlX. 
Daqueles tempos até os dias 

atuais muitos obstáculos foram supera-
dos e,  apesar de ainda termos muito 
a alcançar , é inevitável observar que 
houve muitos avanços. Por meio de inú-
meras lutas as  mulheres alcançaram 
muitas conquistas, o direito  a estudar,  
direito ao divórcio, ao voto e  a garan-
tia de leis que  defendem as mulheres 
de toda forma de opressão e violências, 
desde a física até a psicológica, que 
hoje é crime previsto no  Código Penal.  

E o que nossas homenageadas têm 
em comum com este texto?

Elas fazem parte de um grupo de mu-
lheres valiosas e de fibra, que  inspiram 
outras mulheres a seguir adiante. 

É  uma honra para esta  Secretaria 
poder  homenagear às mulheres que 
vieram antes de nós e que nos ensina-
ram o caminho que hoje seguimos de 
cabeça erguida, orgulhosas por existir.

Um brinde a elas, a cada uma delas, 
a todas elas!

POR:
LUIZA OWHOKA
Secretária da Mulher e Políticas Afirmativas
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MULHER É SINÔNIMO DE LUTA,
                   PERSISTÊNCIA E RESISTÊNCIA 

Joseli Josefa Marques - Nossa Jô 
é  nascida em Pernambuco  e vive em  
Guarulhos  desde 1995. Já  trabalhou 
em diversas áreas,  dentre elas  na la-
voura e como babá.  Foi  contratada 
pela Viação Campo dos Ouros  em 
2007 como lavadora e hoje  é uma  
orgulhosa lubrificadora que  afirma  
adorar o que faz. É muito elogiada 
pelos colegas por seu capricho e alto 
rendimento, os demais membros da 
equipe  afirmam que esta pernambu-
cana tem potencial pra muito mais.

Maria Zilda da Costa – Zilda, como 
é chamada no ambiente profissional, 
é  natural do Ceará, mas reside em 
Guarulhos há muitos anos. Antes de 
fazer parte da linha de frente da em-
presa Vila Galvão Dutra, onde levou 
um ano pra alcançar a profissão de 
condutora,  nossa companheira atu-
ava no transporte escolar. Segundo  
Zilda, ela se encontrou na atividade 
que faz e ama fazer, atividade esta 
na qual deseja seguir executando por 
toda sua jornada profissional.

Durante o seminário foi feita uma ho-
menagem a ex-secretária da Mulher e 
Políticas Afirmativas Edilene, a quem foi 
dedicada o nome do seminário. Ela foi 
a mentora da Secretaria e militante das 
causas aos direitos do sexo feminino e 
diversidade. Edilene infelizmente partiu 
precocemente, em novembro de 2021, 
aos 34 anos. 

Zilda de Santana Santos - nasceu 
em Monte Santo (BA) e veio pra São 
Paulo na adolescência,  trabalhou em 
várias profissões e, embora quisesse es-
tar atrás do volante, achava o trânsito 
muito complexo. Iniciou sua carreira de 
condutora no transporte alternativo e foi 
contratada pela Viação Urbana Guaru-
lhos em 2009. Zilda afirma que acom-
panha o trabalho do SINCOVERG e 
que vê as conquistas em prol da clas-
se trabalhadora no sindicato. Segundo 
companheiros e companheiras de tra-
balho, sua conduta é impecável.

HOMENAGEM
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Convênios do SINCOVERG

Facilita pagamento de 
compras com desconto

direto em folha
Somente para os associados 

SINCOVERG  de Guarulhos e Arujá

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 

ATENÇÃO 
EM REFORMA

Clube de Campo
Para oferecer melhores 
condições aos seus 
associados e familiares, 
condições aos seus 
associados e familiares, 
condições aos seus 

o Clube de Campo do 
associados e familiares, 
o Clube de Campo do 
associados e familiares, 

SINCOVERG estará 
fechado, em reforma. 

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


