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Companheirada, a situação do 
país se agrava cada vez mais. 
Vivemos um momento de infla-

ção crescente, com preços subindo 
sempre, desemprego e queda no con-
sumo das famílias.

Certamente, você que está lendo 
este texto deve ter reduzido a compra 
de algum produto por causa do preço 
exorbitante. Arroz, feijão, carne e de-
rivados do leite estão com valores nas 
alturas, além do combustível.

Entre as principais economias do 
mundo, o Brasil hoje é o país com a 
terceira maior taxa de inflação. Isso 
mostra a incompetência desse gover-
no delinquente, que chegou ao poder 
prometendo redução do valor do gás 
de cozinha, dos combustíveis e dos 
demais produtos. E logo de cara já 
provocou uma desvalorização da mo-

eda brasileira, com consequências de-
vastadoras 

E quem mais sofre com essa situa-
ção é o trabalhador, pois os aumentos 
recaem sobre os prin-
cipais itens de con-
sumo da população 
mais pobre, principal-
mente alimentação.

Não bastasse isso, 
houve um imenso re-
trocesso nas leis tra-
balhistas, com perda 
de direitos e benefí-
cios, como mudança 
no cálculo da aposen-
tadoria, e dificuldades 
no acesso à Justiça do 
Trabalho.

Impossível o traba-
lhador consciente estar 
satisfeito com a atual 
situação, sendo que 
muitos foram empur-
rados para o mercado 

informal, estão com a renda reduzida 
e parte da população voltou à miséria. 
O tempo passa e estamos mais próxi-
mos de uma oportunidade de mudar o 
rumo do país e nosso futuro. Sua esco-
lha será fundamental neste momento.
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Gestão: Presidente
ORLANDO MAURÍCIO JR. BRINQUINHO

FALA,
PRESIDENTE!

Maurício Brinquinho - Presidente

INFLAÇÃO CORRÓI SALÁRIOS E 
GERA CADA VEZ MAIS MISÉRIA
A classe trabalhadora é quem mais sofre com a carestia 
generalizada de preços
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A situação está insuportável e é preciso 
união da classe trabalhadora contra 
a alta galopante dos preços. O des-

controle da economia do país tem compro-
metido a cada dia a renda do brasileiro e é 
preciso mostrar nossa indignação. 

Solidário com a luta de todas as catego-
rias, o SINCOVERG se uniu a outras entida-
des no Ato Contra a Carestia, realizado no 
dia 29 de abril no supermercado Carrefour 
da Vila Rio, em frente ao Shopping Maia. 

O protesto reuniu sindicatos, centrais 
sindicais, associações de mulheres, entida-
des de aposentados, movimentos religio-
sos, amigos de bairros, movimentos sociais 
e movimentos da juventude. 

Trabalhadores e trabalhadoras do trans-
porte público estiveram reunidos em Bra-
sília no 3º Congresso da CNTTL (Con-

federação Nacional dos Trabalhadores em 
Transporte e Logística), realizado nos dias 4 e 
5 de maio. 

 Ao todo participaram 150 delegados de 
diversos modais, e o SINCOVERG marcou 
presença no evento com a participação do 
presidente, Maurício Brinquinho. Do sindicato, 

fazem parte da direção do CNTTL os dirigen-
tes do SINCOVERG Erick Nicolas (Secretário 
de Políticas Para a Juventude), Lidenor Feitosa 
(Conselho Deliberativo) e Wagner Menezes 
(Secretário Nacional de Organização). 

Durante o Congresso, lideranças das en-
tidades foram taxativas em apontar a neces-
sidade de eleger como presidente o maior 
líder sindical que o país já teve, Lula, para 
reconstruir o Brasil. 

CONGRESSO REÚNE TRABALHADORES DO TRANSPORTE DE TODO O PAÍS

A direção do SINCOVERG deu início às 
negociações com o sindicato patronal 
em nossa campanha salarial deste ano. 

As dificuldades são imensas devido ao cenário 
conturbado da economia brasileira, que vive 
uma mistura de estagnação econômica com 
alta generalizada de preços. 

Mesmo assim, a exemplo do histórico do 
sindicato, sempre na luta pelos direitos da ca-
tegoria, continua a pressão sobre os patrões 

para chegar a um acordo favorável aos traba-
lhadores do transporte público. 

Nossa pauta de reivindicações, aprovada 
em assembleia, está sendo fortemente discu-
tida, para fazer valer os direitos da categoria, 
que vem enfrentando com toda garra as di-
ficuldades de um período caótico da história 
brasileira, em um contexto de ataque frequente 
aos direitos dos trabalhadores, inflação gene-
ralizada e pandemia. Seguimos na luta.
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DIFERENCIADO
Em assembleia realizada em 30 de 

abril, trabalhadores de empresas de coleta 
de limpeza urbana e industrial aprovaram 
a pauta de reivindicações da campanha 
salarial deste ano. 

Na luta pela construção do empoderamen-
to das condutoras, seguimos com ativida-
des para todas as companheiras, inclusive 

aquelas que devido à jornada de trabalho têm 
dificuldades de participar de agendas na nossa 
sede. 

Sendo assim, levamos até elas assuntos que 
interferem direta ou indiretamente em suas vidas. 
Nos últimos meses tivemos atividades na base, 
visitamos cada garagem levando formação, in-
formação, desfrutando de boa conversa e entre-
gando brindes, afinal elas merecem. 

Em nossas rodas de conversa pudemos con-
tar com a apresentação de vídeos contando a 
história das mulheres que inspiraram a luta por 
direitos; palestras com a advogada Denise K. 
Monteiro (presidenta da Comissão Sobre Escra-
vidão Negra no Brasil), parceira de longa data; 
da Patrulha Maria da Penha, tratando dos vários 
caminhos de enfrentamento à violência domés-
tica e o testemunho de uma vítima que, com o 
apoio da Patrulha, rompeu o ciclo de violência 
em seu lar.

Tivemos também uma atividade em parceria 

com a CUT Subsede Guarulhos com o tema Saú-
de Pública, brilhantemente explicado por Zélia,  
presidenta do Conselho Municipal de Saúde de 
Guarulhos. Nessa agenda contamos com as pre-
senças das militantes do SINCOVERG   e das di-
rigentes do SINDGRU, SINDCONGRU, AFUSE, 
Sindicato dos Bancários de Guarulhos, e da pre-
sidenta do PT-GRU, Silvana Kaproski. Também 
participou o coordenador da CUT Subsede Gua-
rulhos e Presidente do SINDSCRIT Rogério Vieira, 
grande colaborador nessa empreitada. Foram 
momentos de grandes alegrias e aprendizados.

POR:
LUIZA OWHOKA
Secretária da Mulher e Políticas Afirmativas

ENCERRAMENTO DO MÊS DA 
MULHER SINCOVERG/CUT 
GUARULHOS

Sueli
(VUG)

Thalita
(V. Galvão Lavras)

Kelly
(Transdutra)

Maria do Socorro 
(Guarulhos Transportes)

SINCOVERG presta uma homenagem 
para todas as mães

Érica
( GT )

Jilvania
( VUG )

Janaina 
(VCO)

Célia 
(Viação Arujá)

Mês das

MÃES 
Parabéns às mães 

de luta e do trabalho


