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Um ano de 
conquistas 
e muitas 

lutas
Em 2014, 
tem mais!





Foto: Roberto Parizotti/ 1º de Maio da CUT 2013 
no Vale do Anhagabaú/ SP



Ato da Campanha Salarial  no dia 17 de dezembro de 2013 no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Crédito: Henrique Lessa/ FENTAC/ CUT
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Porta-voz 
dos 

trabalhadores

2013 foi um ano 
de muitas lutas e con-
quistas, os aeroviários 
tiveram a certeza que o 
nosso Sindicato é o ver-
dadeiro  instrumento de 
luta,   consciência políti-
ca e  defesa dos direitos 
da      categoria. Além de 
ser o porta-voz dos tra-
balhadores, tornando-se 
a verdadeira direção nas 
lutas dos   aeroviários em 
Guarulhos. 

O nosso Sindicato 
passou a cumprir tam-
bém importante pa-
pel nas lutas da cidade 
juntamente com o Nú-
cleo Sindical e Cidadão 
(NSC) e a Central Úni-
ca dos Trabalhadores 
(CUT). 

Esses objetivos foram 
se concretizando a cada 
dia com muito empenho 
de toda nossa diretoria. 
Hoje, podemos contar 

com uma estrutura 
sólida, atendendo e 
conquistando a confi-
ança de todos os  tra-
balhadores.

Nesta edição espe-
cial de Retrospectiva 
2013, destacamos ações 
que ampliaram o nosso 
patrimônio, alguns ex-

emplos são: a compra 
da Pousada em Praia 
Grande, litoral sul de São 
Paulo, e a construção do 
auditório na sede, que 
será um importante cen-
tro de formação para 
a categoria. No campo 
das ações políticas e so-
ciais, o nosso Sindicato 
organizou campanhas 
que valorizaram a saúde 
dos trabalhadores, bem 
como denunciaram as 
precárias condições de 
trabalho e exigiram res-
peito aos direitos. 

Na aérea jurídica, 
conquistamos impor-
tantes vitórias. Algu-
mas delas foram os pa-
gamentos dos adicionais 
de periculosidade aos       
aeroviários da TAM e 
Gol. Importante lembrar 
que ajuizamos ações 
contra todas as empre-

sas que não pagam o 
adicional de periculosi-
dade/insalubridade. 
Para fortalecer a nossa 
luta, contratamos mais 
dois advogados.

O Sindicato luta e lu-
tará sempre, por uma 
remuneração justa para 
os trabalhadores, por 
melhores condições de 
trabalho e justiça social, 
pelo constante aper-
feiçoamento humano e 
profissional. Procura-
mos representar os as-
sociados nas suas de-
mandas diárias em todas 
as instâncias possíveis, 
também defendendo in-
cansavelmente nossos 
direitos de cidadania.

Companheiros e com-
panheiras teremos mui-
to trabalho neste ano. 
Sediaremos a  Copa do 
Mundo no Brasil e não 
aceitaremos sobrecarga 
de jornada. Lutaremos 
por mais e melhores em-
pregos.

Desejamos a todos e 
todas um 2014 cheio de 
vitórias!

Orisson de Souza Melo, 
Presidente do SINDIGRU.

www.sindigru.com.br   3
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6  Janeiro
•  Almeida é reeleito prefeito de 

Guarulhos

• Núcleo Sindical Cidadão atua em 
defesa da cidadania

• Reforma na sede principal amplia 
atendimento

7  Fevereiro
• Ação judicial do Sindicato faz TAM 

pagar periculosidade

• Seminário debate fusão Avianca/Taca

• Colônias de Férias têm preços 
acessíveis

• Guia de Convênios traz boas oportu-
nidades para sócios (as)

8   Março
• Mulheres vão às ruas contra a violên-

cia e em defesa da igualdade

• Aeroviárias recebem homenagem

10  Abril

• Ato da CUT/SP defende saúde de 
qualidade e SUS 

• Debates sobre Saúde do Trabalhador 
e assédio moral são destaques

• Protestos contra o aumento do IPTU 
recebem apoio 

• Sindicato visita CUT para debater 
assuntos da categoria

12  Maio

• Mães aeroviárias elogiam Campanha 
de Amamentação do Sindicato

• Ato pela vida e por segurança exige 
melhores condições de trabalho no 

Aeroporto

• 1º de Maio da CUT reúne 120 mil 
pessoas no Anhangabaú

• Terceirizada Martel é processada



Colônia de férias em 
Praia Grande

22

www.sindigru.com.br   5

10  Abril

12  Maio

14 Junho/ Julho
• Mobilizações em defesa da redução 

da tarifa crescem
• Ações do NSC cobram metrô para 

Guarulhos
• Dirigentes e militantes se reúnem no 

dia Nacional de Lutas da CUT
• Azul/Trip assina acordo que paga 

periculosidade para mecânicos

16  Agosto
• Seminário debate pauta da Cam-

panha Salarial
• Intercâmbio mostra experiências 

entre Brasil e México

18  Setembro
• Campanha “Cuide da sua Saúde- 

Controle da Hipertensão e Diabetes’’ 
faz sucesso no Aeroporto

• FENTAC e sindicatos formulam 
pautas da Campanha Salarial 

• Evento debate direitos das pessoas 
com defi ciência

• Após pressão, Swissport respeita 
direitos

20 Outubro

• Campanha Salarial dos aeroviários con-
tinua 

• Doações ajudam projeto social União 
Navegantes

• Ação coletiva exige respeito aos direitos na 
PROAIR

• Todo apoio ao Outubro Rosa

21 Novembro
• Protestos denunciam entidades piratas no 

Aeroporto
• Rodrigo Maciel é membro no Dieese
• Gol negocia pagamento de Periculosidade 

22 Dezembro
• Novo Auditório e Colônia de Férias em 

Praia Grande são conquistas da categoria
• Débora Cavalcanti assume Coletivo de 

Mulheres Sindicalistas de Guarulhos

www.sindigru.com.brwww.sindigru.com.br
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6 Restrospectiva Conexão Cumbica 2013

 2º mandato 
A população guarulhense reelege o prefeito Sebastião Almeida (PT) para 

o segundo mandato, que termina em 2016. No destaque, dirigentes cutistas 
comemoram vitória do petista. A posse de Almeida aconteceu no dia 1º de ja-
neiro, no Adamastor Centro, e reuniu cerca de mil pessoas. 

Apoio do Núcleo Sindical 
Cidadão

A reeleição do petista contou com 
o apoio de dirigentes do Núcleo Sin-
dical Cidadão de Guarulhos (NSC). 
O Núcleo reúne sindicatos de várias 
categorias, entre elas os aeroviários. O 
NSC atua em defesa dos direitos e da 
cidadania da população de Guarulhos. 

Reformas na sede

Com a finalidade de oferecer um 
melhor atendimento, o  Sindicato 
realizou uma grande reforma na 
sede da entidade e também na sala 
de atendimento que funciona dentro 
do Aeroporto.

Crédito: Aparicío  Reis

Foto: Roberto Parizotti
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TAM paga periculosidade 
O SINDIGRU conquistou ação vitoriosa que garantiu o pagamento do adicional 

de periculosidade para os aeroviários na TAM, que atuam no setor de Mecânica 
de Manutenção (mecânicos, ajudantes, técnicos), para os despachantes técnico e 
de voo, agentes de bagagem e de rampa e operadores de equipamentos/ viaturas.    
No acordo negociado pelo Sindicato, os aeroviários que atuam como auxiliares de 
limpeza, bem como líderes e supervisores, que não estavam na sentença judicial, 
também foram contemplados.

Dirigentes debatem fusão 
Avianca/Taca

Representantes da FENTAC/CUT e do 
SINDIGRU participaram de uma reunião em 
Bogotá, na Colômbia, com dirigentes do Brasil 
e Peru. Na ocasião, discutiram  os impactos da 
fusão Avianca/Taca para os trabalhadores e o 
combate à precarização do trabalho, além de 
organizar internacionalmente a luta dos tra-
balhadores.

Chácara em Santa Isabel

Colônias de férias 
A sede praiana, em Ber-

tioga, passou a ter a diária 
com pernoite no valor de 
R$ 105. Já a campestre, 
em Santa Isabel, terá a 
diária com pernoite no 
valor de R$ 105, para até 
seis pessoas e R$ 1.200 
para até 52 pessoas. Sem 
pernoite, o valor passou a 
ser de R$800.

Guia de 
Convênios 

O SINDIGRU lançou 
um material que oferece 
benefícios  para seus fili-
ados e mostra a íntegra 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho dos aeroviári-
os e a Lei que regula-
menta a profissão. (CCT 
2012/2013).

Aeroviários da TAM no Aeroporto de Guarulhos. Crédito: Sindigru

Colônia em Bertioga
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Fotos: 8 de março de 2013, centro de São Paulo/ Crédito - Ana 
Abril/Midía Consulte
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Mulheres vão às 
ruas

No dia Internacional da 
Mulher, celebrado em 8 de 
março, as ruas de todo o 
país foram tomadas com 
gritos de ordem, batuques, 
cartazes, faixas e bandeiras 
em defesa da igualdade de 
oportunidades entre os ho-
mens e as mulheres e contra 
a violência contra a mulher. 
A imagem ao lado destaca 
o ato tradicional da Mar-
cha Mundial de Mulheres, 
realizado no centro de São 
Paulo, que reuniu milhares 
de pessoas de várias regiões 
do Estado.

Foto: 8 de março de 2013, centro de São Paulo/ Crédito - Ana Abril/Midía Consulte

Homenagem às
 Aeroviárias 

Para celebrar o dia 8 
de março, o Sindicato re-
alizou atividade no Aero-
porto de Guarulhos. As 
aeroviárias receberam 
brindes entregues por di-
rigentes do Sindicato.



O SINDIGRU tem par-
ticipado de eventos sobre 
saúde do trabalhador. Uma 
importante atividade foi or-
ganizada pela escola Dieese 
e contou com a palestra do 
Dr. Pierre Trinquet, profes-
sor e pesquisador do De-
partamento de Ergologia da 
Universidade Aix-Marseille 
(França).
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Saúde do trabalhador 
em debate

IPTU abusivo
Os protestos contra o aumento abusivo no IPTU reuniram dirigentes do SINDIGRU. 

Após os atos, a Câmara de Guarulhos aprovou projeto que reduzirá o imposto em 17% em 
2014.
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Dirigentes do Sindicato par-
ticiparam do ato da CUT/SP 
em defesa da saúde pública, de 
qualidade para toda a população 
e pela valorização do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A ativi-
dade marcou o Dia Mundial da 
Saúde, celebrado em 7 de abril.

Sindicalistas e militantes 
cutistas se posicionaram con-
tra o modelo privatista que tem   
interesse em se apropriar dos 
equipamentos públicos e trans-
formar em produto lucrativo os 
direitos conquistados pela classe 
trabalhadora.

Denuncie o assédio Moral
Preocupado com o aumento de                

reclamações dos aeroviários sobre esta 
prática covarde e ilegal, o Sindicato re-
alizou um Seminário com especialistas 
que enfatizaram que as companhias 
aéreas têm que implementar medidas 
que resolvam este problema que atinge 
a categoria.

Dia Mundial da Saúde 2013/ Crédito: Sindigru

Sindicato visita a CUT
Dirigentes do SINDIGRU visitaram o 

presidente nacional da CUT, Vagner Freitas, 
para debater assuntos de interesse da catego-
ria aeroviária. O encontro contou com as pre-
senças dos presidentes do Sindicato, Orisson 
Melo, e da FENTAC/CUT, Celso Klafke, da 
dirigente da Federação, Selma Balbino e do 
secretário geral da CNTT, Wagner Menezes 
(Marrom).

Ato  defende 
saúde de 

qualidade  
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Dia Internacional dos 
Trabalhadores 

Mais de 120 mil pessoas foram 
ao 1º de Maio da CUT, que aconte-
ceu no Vale do Anhangabaú, em São 
Paulo. O tema  foi o “Desenvolvi-
mento Econômico e a Sustentabi-
lidade”. A Central realizou oficinas 
temáticas sobre reforma agrária, 
produção industrial, qualidade de 
vida e preservação do planeta nas 
17 Subsedes localizadas no Estado.  
Agora, em 2014, o tema da CUT será 
“Comunicação: Desafio do Século”. 

O objetivo é estimular o debate 
com os trabalhadores e trabalhado-
ras para intensificar a luta pela co-
municação como um direito hu-
mano, garantido pela Constituição 
Federal.

Foto: Roberto Parizotti
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Aeroviárias 
elogiam Campanha

Em comemoração ao Dia das 
Mães, o SINDIGRU realizou a 
Campanha de   conscientização 
sobre a amamentação.  

A ação mostrou a importân-
cia do aleitamento materno 
de maneira especial até os seis 
primeiros meses do bebê e os 
direitos da mãe trabalhadora, 
destacando a garantia da pro-
teção de seus filhos.  

Dirigentes do Sindicato   en-
tregaram materiais   informa-
tivos para as aeroviárias no 
Aeroporto.

Ação contra a Martel 

O Sindicato moveu uma 
ação contra a empresa,  que 
era terceirizada pela Infrae-
ro.  A empresa não pagou as 
verbas rescisórias, FGTS e 
demais direitos para cerca 
de 70 funcionários. Segun-
do a advogada, Dra. Alzira, 
o processo ainda está em 
andamento.

Ato em defesa da vida
O Sindicato realizou um protesto em defesa da vida e por melhores condições de trabalho e se-

gurança, no saguão do Aeroporto. Dirigentes denunciaram a segunda morte fatal de um aeroviário, 
durante o trabalho. Os acidentes fatais têm preocupado a entidade, que reivindica um posto ambu-
latorial somente para os aeroviários. O pedido já foi feito ao GRU Airport, Infraero e ANAC.

•	  Favorece o desenvolvi-
mento dos ossos e fortalece 
os músculos da face, facili-

tando o desenvolvimento da 
fala.

•	 Cria um vínculo entre a 
mãe e o bebê; as crianças 
amamentadas são mais 
tranquilas, inteligentes e  

felizes.

•	 Reduzem-se os riscos 
de ter diabetes e infarto 

cardíaco.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria
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Dia Nacional de Lutas 
Dirigentes, militantes 

e trabalhadores de vários 
sindicatos, entre eles o 
SINDIGRU, participaram 
no dia 11, do Dia Nacional 
de Lutas, Mobilizações e 
Paralisações da CUT e das 
centrais. 

O objetivo foi destravar a 
pauta da classe trabalhado-
ra no Congresso Nacional. 
A concentração aconteceu 
em frente à Subsede da 
CUT/SP em Guarulhos. 
Os manifestantes saíram 
em passeata rumo à sede 
do INSS e o ato acabou  na 
ponte da entrada da cidade.  

Crédito: Sindigru



Redução da 
tarifa no 

Aeroporto 
já!

Os protestos contra o au-
mento abusivo da tarifa do 
estacionamento no Aeroporto 
de Guarulhos, cobrada dos 
aeroviários, contaram com o 
apoio do SINDIGRU. A Esta-
par, empresa responsável pelo 
local, aumentou o preço de 
R$ 150 mensais para R$250. 
As mobilizações continuarão 
até que a tarifa seja reduzida. 

Movimento luta por transporte
Finalmente iniciaram as obras do governo es-

tadual para construção da linha 13-jade da CPTM, 
que ligará a capital paulista ao Aeroporto de Cum-
bica. Também foi anunciada a extensão da linha 
9-Esmeralda. As obras ficarão prontas em  2015. 

Há 16 anos, o movimento sindical cutista de 
Guarulhos reivindica do governador Alckmin o 
metrô para a cidade. O SINDIGRU, em parceria 
com o vereador Maurício Brinquinho e o deputa-
do estadual Alencar Santana (ambos do PT),  con-
tinuará  participando dessa luta que é importante 
para a população guarulhense.

   Ato contra o aumento da tarifa no estacionamento / Crédito: Sindigru

Periculosidade para mecânicos 
da Azul/Trip

Um acordo,  negociado entre a companhia e o Sindicato, 
garantiu o pagamento de 30% de adicional de periculosi-
dade e mais o retroativo de cinco anos para os mecânicos 
da empresa. Também assegurou 12 meses de estabilidade 
para os funcionários e o pagamento do adicional mesmo se 
o trabalhador mudar de função. Os ajustes foram estendi-
dos também às bases que não contam com a representação 
do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA).

www.sindigru.com.br  15

Crédito: Divulgação
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Intercâmbio 
Brasil e México

Mulheres sindicalistas da 
CUT/SP se reuniram, nos 
dias 28 e 29, com dirigentes 
mexicanas, no Sindicato dos 
Bancários de São Paulo. Elas 
fizeram um intercâmbio de 
experiências sobre o mundo 
do trabalho e debateram so-
bre terceirização, condições de 
trabalho e mundo sindical nos 
dois países. 

16 Restrospectiva Conexão Cumbica 2013

A diretora de Comunicação do Sindicato, 
Débora Cavalcanti, e sindicalistas mexicanas du-
rante a atividade.
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Seminário debate 
Campanha 

Salarial

Dirigentes do Sindicato 
realizaram, nos dias 30 
e 31, Seminário da Cam-
panha Salarial da catego-
ria. O evento aconteceu 
na Colônia de Férias, em 
Santa Isabel, e reuniu toda 
a diretoria. Na ocasião, 
foram debatidos temas 
como: conjuntura finan-
ceira, processos jurídicos, 
o papel da comunicação na 
Campanha Salarial, entre 
outros.

Fotos crédito: Sindigru

Foto crédito: Dorival Elze
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Preparação da Campanha Salarial 
A FENTAC/CUT realizou, nos dias 4 e 5, um 

Seminário que reuniu membros dos sindicatos 
filiados, entre eles o SINDIGRU, na sede no 
Rio. O evento debateu o cenário econômico, o 
mercado das companhias aéreas, o calendário 
de assembleias e as negociações com o Sindicato 
Nacional das Empresas Aéreas (SNEA).

Em defesa da pessoa com defi ciência
Os presidentes do SINDIGRU, Orisson Melo, e da 

FENTAC, Celso Klafke e os diretores do Sindicato,    
Rodrigo Maciel e Vicente de Paulo participaram do 
Seminário, no dia 23, promovido pela Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O encon-
tro enfatizou a ameaça de flexibilização da Lei de Cotas 
(8213/91), que está em tramitação na Câmara.
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Aeroviários 
parabenizam 
Campanha

Mais de 760 aeroviários par-
ticiparam desta relevante Cam-
panha, no dia 24, que aconteceu 
em frente à sede do Sindicato no 
Aeroporto.  A atividade marcou 
o “Dia Mundial do Coração”, 
comemorado no dia 29. O 
SINDIGRU, em parceria com a 
PROMOFARMA, realizou gra-
tuitamente a medição da pressão 
e o teste de diabetes.

Dados da Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia (SBC) 
mostram que no  Brasil, assim 
como em outros países, 30% da 
população adulta têm hiperten-
são, que se desenvolve naqueles 
que fumam, bebem, que têm di-
abetes, são obesos,  ingerem sal 
em excesso e são sedentários.

Azul cumpre
 pauta 

O SINDIGRU agen-
dou uma reunião com 
a empresa para de-
bater uma série de                     
reclamações dos  tra-
balhadores tais como: a 
falta do pagamento dos 
domingos e feriados, 
bem como de horas ex-
tras, vale-transporte, 
salários em atraso e  
ausência de explicação 
sobre o controle da es-
cala de folga (publi-
cação e alteração). 

Após o encontro, a 
Azul realizou uma “for-
ça-tarefa” no Aeroporto 
para sanar e esclarecer 
as dúvidas do aeroviári-
os.

Nova Diretoria
Dirigentes do Sindicato 

dos Aeroviários de Per-
nambuco foram empos-
sados  no dia 11. A chapa 
eleita é composta por 39 
dirigentes e combina ex-
periência de sindicalistas 
como Luiz Pedro de Lu-
cena com novos militantes 
que se somam a gestão do 
próximo triênio (2013-
2016). O SINDIGRU de-
seja  sucesso aos (às) com-
panheiros (as).

Foto: Dirigentes do Sindicato e a equipe da 
Promofarma crédito: Sindigru

Respeito aos direitos 
na Swissport 

 Após pressão e mobilização 
dos aeroviários, a empresa 
atendeu a pauta de reivindi-
cações do SINDIGRU. A Swis-
sport afastou a antiga gestão 
de Gerência do Aeroporto, 
acusada de fazer descontos in-
devidos nos salários e de não 
pagar as horas extras, e mon-
tou uma nova equipe.

•	Consulte o médico  
regularmente.

•	   Meça a pressão regu-
larmente: seja no con-
sultório  médico, em 
casa ou no trabalho. 

•	  Adote uma alimen-
tação saudável: coma 
verduras, frutas  e pei-
xes. Evite alimentos 
gordurosos, frituras, 
carnes  vermelhas e 
embutidos. 

•	  Reduza o sal.

•	Controle o peso: quan-
to maior seu peso, 
maior a sua pressão.

•	  Faça    exercícios físi-
cos.

Fonte: Sociedade Brasileira de 
Cardiologia

Crédito: Sindigru
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A luta continua
Protestos marcaram a Campanha 

Salarial Unificada da Federação Na-
cional dos Trabalhadores em Aviação 
Civil (FENTAC/CUT). Após nego-
ciações difíceis e tensas, a Campanha 
para os aeroviários de Guarulhos, 
Porto Alegre, Recife e aos filiados do 
Sindicato Nacional dos Aeroviários 
(SNA) continua.

A Federação luta por aumento real 
e as negociações com  o Sindicato Na-
cional da Empresas Aéreas (SNEA) 
vão prosseguir. “A nossa categoria 
continua mobilizada e lutará por 
aumento salarial de 8% e melhorias 
nos direitos sociais. Não descartamos  
paralisações”, afirma o presidente do 
Sindicato, Orisson Melo.

A data-base dos aeroviários é 1º de 
dezembro.

Todos os anos, o Sindi-
cato apoia iniciativas que 
valorizam esta impor-
tante Campanha que visa 
a prevenção do câncer de 
mama.

Cidadania
A escola de futebol ‘‘União 

Navegantes’’, localizada em 
Santa Catarina, ganhou um 
grande presente do SINDI-
GRU e da  FENTAC/CUT no 
Dia das Crianças.

As entidades fizeram 
doaçãos de materiais espor-
tivos necessários para as au-
las da escola, que atende 70 
crianças e funciona há 15 
anos. A diretoria do Sindi-
cato valoriza ações que con-
tribuem com a redução da 
vulnerabilidade social.

Sindicato move ação 
contra a PROAIR 

A relação com a empresa  
continua emperrada, que tem 
descumprido várias cláusu-
las da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). 

Por falta de funcionários a 
empresa adota como políti-
ca o aumento diário de jor-
nada, quando na verdade o             
aeroviário não pode trabalhar 
mais do que seis horas por 
dia. Nem os contratados em 
regime part-time, ou seja, que 
atuam apenas quatro horas e 
não podem fazer hora extra, 
escapam.

Para resolver esta questão, 
o Sindicato moveu a Ação Co-
letiva: o número é 1000188-
802013.5.02.0311.

Mobilização no dia 17 de dezembro de 2013/ 
Crédito : Henrique Lessa/ FENTAC

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação
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“OHHHH OHHHH O 
SINDIGRU É NOSSO, O 
SINDIGRU É NOSSO - 
FORA PIRATAS!”. Essa foi a 
palavra de ordem que mobi-
lizou milhares de aeroviários 
das empresas auxiliares no 
Aeroporto contra “entidades 
piratas”. 

A indignação da catego-
ria aumentou após as empre-
sas  divulgarem comunicados  
reconhecendo estas entidades, 
que só querem acabar com a 
profissão do aeroviário! 

O ato deixou claro que os   
trabalhadores não aceitam 
que “entidades piratas”, que 
nunca tiveram compromisso e 
nem respeito pelos aeroviári-
os, sejam a sua representante 
sindical.

Dieese representativo 
O trabalhador na Gol, diretor jurídico 

do SINDIGRU e membro do conselho 
fiscal da FENTAC/CUT,  Rodrigo Maciel, 
representará o ramo dos transportes no 
Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

O presidente da Federação, Celso 
Klafke, terminará seu mandato como 
dirigente do Dieese em 31 de janeiro de 
2014 e Maciel o substituirá. 

O sindicalista é aluno do Dieese na 
primeira turma do curso superior em 
Ciências do Trabalho mantida pela Es-
cola do Departamento.

Gol negocia Periculosidade/
Insalubridade

A companhia Gol começou  o pagamento 
parcial dos adicionais para os aeroviários no 
Aeroporto de Guarulhos. A empresa entrará 
em contato com o Sindicato para propor o 
início e a forma de pagamento para todas 
as funções. Este direito está assegurado em 
Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato, em 
2010.

Crédito : Sindigru

Crédito : Sindigru
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Assinatura da compra da colônia em Praia Grande

Aeroviários na Azul 
conquistam PPR

Os trabalhadores na Azul 
Linhas Aéreas aprovaram, 
no dia 26, a proposta do Pro-
grama de Participação nos 
Resultados (PPR), em as-
sembleia realizada pelo Sin-
dicato no Aeroporto. O pa-
gamento será feito em abril. 

Segundo a empresa, o 
percentual poderá chegar a 
30% do salário.
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Luta pela igualdade
A caravana pelo fim da violência contra as mulheres, promovida pela Secretaria da Mulher 

Trabalhadora da CUT/SP, realizou um Seminário no auditório do Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos, no início de dezembro. O evento fez um balanço das caravanas que percorreram o 
Estado de São Paulo durante 30 dias,  chamando a atenção pela jornada de luta por igualdade e 
autonomia das mulheres. Em Guarulhos, participaram mulheres sindicalistas de todos os ramos 
filiados à CUT. Uma novidade foi a criação do Coletivo de Mulheres Sindicalistas. 

Nosso Patrimônio
Visando ampliar a formação e 

proporcionar mais lazer e bem es-
tar para toda a categoria aeroviária, o 
SINDIGRU reformou a sede do Sin-
dicato e construiu  um auditório com 
capacidade para 46 pessoas, local que 
funcionará o centro de formação dos 
Aeroviários de Guarulhos. 

Outra grande conquista foi a 
aquisição de uma pousada na cidade de 
Praia Grande, litoral sul de São Paulo, 
que atende uma reivindicação dos as-
sociados e associadas. 

Também foram feitas reformas na 
pousada de Bertioga localizada no lito-
ral norte de São Paulo.

Novo auditório

Colônia em Praia Grande

Assinatura da compra da colônia em Praia Grande
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A trabalhadora na 
TAM e  dirigente do 
SINDIGRU, Débora 
Cavalcanti, participará 
do Coletivo de Mulheres 
Sindicalistas.



Crédito: Henrique Lessa/ FENTAC/ CUT



Comunicação: 
Desafio do 

Século!

1º de Maio da 
CUT 2014

Crédito: Rúbia Mara/ Mídia Consulte



Visite as 
nossas 

Colônias 
de 

Férias! 
Mais informações

Sindicato dos Aeroviários de 
Guarulhos (SINDIGRU/ CUT)

 Rua Santo Antônio, 339 
Centro-Guarulhos.

 
Fones  

(11)2409.0203     
(11)2408.3039  

Site
www.sindigru.com.br

Email
info@sindigru.com.br

Chácara em Santa Isabel

Pousada em Praia Grande

Pousada em Berti oga
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Filiado à:


