
Participe das eleições    
23 e 24 de Setembro na Sede e Sub sede do Sindicato

BOLETIM CHAPA ÚNICA

Esse time continuará 
lutando por você!

Sete anos de 
conquistas e vitórias

Lideranças apoiam 
Chapa cutista

Em entrevista, Orisson Melo faz o balanço das lutas 
do Sindigru em prol da categoria aeroviária

Rodrigo Maciel, trabalhador na Gol, encabeça a Chapa Única cutista

Aeroviários, aeronautas, aeroportuários e dirigentes  do 
ramo no transporte desejam sucesso à nova direção

Aeroviários de Guarulhos
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Boletim Chapa Única - Aeroviários de Guarulhos da CUT Setembro de 2015

Sete anos de 
lutas e vitórias

À frente do Sindicato dos 
Aeroviários de Guarulhos 
(Sindigru/CUT) há sete 

anos, o trabalhador na TAM, Oris-
son de Souza Melo, é uma liderança 
na aviação e no movimento sindical 
cutista que se formou no chão do 
aeroporto, do lado dos trabalhado-
res, sempre atuou com compromis-
so e seriedade com a categoria aero-
viária guarulhense.

Este grande companheiro se des-
pede da presidência do Sindigru, 
mas continuará contribuindo com a 
nova Direção do Sindicato que será 
eleita nos dias 23 e 24 de setembro. 

Em entrevista ao Jornal da Cha-
pa Única, Orisson faz um balanço 
do mandato de sete anos, detalha 
as principais conquistas para a cate-
goria aeroviária  e destaca “a nossa 
missão ainda não está cumprida, 
ainda temos muito o que alcan-
çar em defesa dos trabalhadores de 
Guarulhos”. Confira a seguir: 

Jornal Chapa Única: Quais fo-

ram os desafios ao assumir a presi-
dência do sindicato?

Orisson: Durante o mandato de 
sete anos, construímos uma parti-
cipação efetiva com os movimentos 
sociais, sindical e político da cidade. 
Enfrentamos as críticas e conquis-
tamos nosso espaço com resultados 
visíveis. 

Encontrei uma situação difícil, 
tanto na questão financeira como 
na questão patrimonial e foi neces-
sária uma ação de emergência para 
conseguir pagar as dívidas penden-
tes e os salários dos funcionários. 
Enfrentamos esse momento e resol-
vemos. 

Toda a diretoria se uniu e parti-
mos para aumentar o número de as-
sociados, única alternativa de arre-
cadação naquele momento e foi um 
sucesso: praticamente dobramos o 
número sócios e isso nos deu fôlego 
para tocar as demandas dos traba-
lhadores. 

JCU:Foram muitas as conquistas 

para a categoria. Quais são elas?
Orisson: Nosso sindicato fez os 

melhores acordos de periculosidade 
do País tanto para os trabalhadores 
na TAM como para os trabalhado-
res na GOL, melhorando a condição 
de vida de muitos companheiros 
com a incorporação dos 30% nos 
salários. E continuamos a mover os 
processos judiciais para várias fun-
ções que ainda não tiveram o direito 
reconhecido pelas empresas.

Somente em Guarulhos nestes 
sete anos contabilizamos dezenas de 
manifestações no aeroporto e greves 
nas empresas que desrespeitavam os 
direitos dos trabalhadores. Junta-
mente com os sindicatos de aero-
nautas e aeroviários avançamos em 

vários itens sociais de nossa Con-
venção Coletiva de Trabalho, como 
por exemplos: a licença materni-
dade de quatro para seis meses, o 
aumento e o fim das faixas salariais 
para cesta básica. 

JCU:E na área social?
Orisson: Conseguimos reformar 

nossa sede e construímos mais um 
andar e um auditório, que serve para 
reuniões e cursos de formação para 
a diretoria e trabalhadores em geral. 
Investimos na ampliação de áreas de 
lazer, reformamos o sítio em Santa 
Isabel, adquirimos uma nova pou-
sada em Bertioga e outra em Praia 
Grande e iniciamos recentemente a 
construção de mais uma pousada na 
cidade de Praia Grande. 

O companheiro Maciel é 
diretor jurídico no Sin-
dicato, trabalhador na 

Gol e sucessor na presidência do 
Sindigru. Aos 35 anos de idade, ele 
é bacharel em Ciências do Trabalho 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) e tecnólogo em Gestão 
Empresarial.

Maciel sempre acreditou que a 
organização do trabalhador tem de 
ser fortalecida, questionando-se so-
bre os direitos dos cidadãos dentro 
da sociedade. 

Em 2008, durante a reconstrução 
da democracia dentro do Sindica-
to, foi convidado para participar da 
base e descobriu que a sua principal 
vocação é lutar de forma intransi-
gente pelos direitos dos trabalhado-
res aeroviários e aeroviárias do Ae-
roporto de Guarulhos. 

A partir daí seu compromisso e 
respeito com a categoria aeroviária 
vem crescendo.

Continuar avançando
Suas propostas à frente do Sindi-

gru/CUT são para melhorar a quali-

dade de vida e de trabalho dos aero-
viários e aeroviárias de Guarulhos.

A nova direção, liderada por Ma-
ciel, pretende intensificar a luta pelo 
desenvolvimento e qualificação dos 
trabalhadores e combater a preca-
rização. Além disso, a nova direção 
vai trabalhar pela reformulação e 
modernização da ação sindical para 
enfrentar os novos desafios, lutar 
contra a terceirização e intensificar 
o combate ao assédio moral.

Ensinamento
Para Maciel, o atual presidente 

do Sindigru, Orisson Melo, é um 
grande professor e  militante histó-
rico do movimento sindical. 

“O companheiro Orisson não 
só reorganizou, mas também con-
cretizou trabalhos e aproximou o 
Sindicato da categoria, garantindo 
uma organização de lutas e de força 
contra os empresários do setor aé-
reo”, destaca. Ele também frisa que 
o forte ensinamento irá permanecer 
no próximo mandato. 

“Orisson irá trabalhar junto à di-
reção propondo novas ideias e ban-
deiras”, completa. Maciel também 

reforça que a diretoria está prepa-
rada para enfrentar qualquer novo 
desafio e cenário que surgir no se-
tor aéreo. “Estamos prontos para a 
batalha e vamos começar a colher o 
plantio que o companheiro Orisson 
semeou”, orgulha-se Maciel.

“Orisson é um grande professor”,  orgulha-se Maciel

ANTES

depois

E ainda adquirimos uma sala co-
mercial no centro de Guarulhos e 
mais duas salas próximas ao aero-
porto de Congonhas, que estão alu-
gadas e gerando receita para a luta 
em defesa da categoria.Todos esses 
bens pertencem única e exclusiva-
mente aos trabalhadores aeroviários 
de Guarulhos e hoje temos orgulho 
em dizer que o Sindigru é uma das 
instituições sindicais que mais tem 
patrimônio neste País. 

JCU:O que foi desenvolvido na 
área da saúde?

Orisson: O Sindicato realizou vá-
rias atividades na área da saúde do 
trabalhador e fez campanha de pre-
venção à pressão alta e diabetes, que 
realizou mais de dois mil exames 

gratuitos em apenas um dia. 
Realizamos campanhas de cons-

cientização e prevenção do câncer 
de próstata e câncer de mama.

JCU: Qual é o sentimento, a mis-
são foi cumprida?

Orisson: Muito orgulho! Hoje 
o Sindicato dos Aeroviários de  
Guarulhos é reconhecido pelo seu 
trabalho e sua luta tanto no Bra-
sil como no exterior. Isso não quer  
dizer que a missão já está cumprida, 
muito longe disso! 

Ainda temos muito o que  
alcançar e o eixo principal para o 
novo mandato da nossa diretoria 
será a luta contra a terceirização que 
retira direitos e precariza a mão de 
obra.
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Chapa Única
Conheça o nosso time!

Salários: fortalecer mais a mobilização da catego-
ria e ampliar a luta, conquistar mais e melhorar 
salários para os aeroviários de Guarulhos.

Terceirização: combater o criminoso projeto de lei 
4330 que amplia a precarização da mão de obra 
dos trabalhadores.
 
Mulheres: conseguimos a ampliação da licença 
maternidade. Agora vamos fortalecer a luta contra 
a discriminação nos locais de trabalho, o assédio 
moral, sexual e pela igualdade de oportunidades. 

Combate ao assédio moral: continuaremos lutan-
do contra esse mal que assola nossa categoria.
 
Saúde: conseguimos o pagamento de periculosi-
dade em todas as empresas aéreas; continuare-
mos lutando por melhores condições de trabalho; 
elegeremos cipeiros comprometidos com os 
trabalhadores e lutaremos contra a precarização e 
excesso da carga horária.

Lazer e cultura:  nosso compromisso é adquirir  
uma quadra de esportes para a categoria.
 
Convênios:vamos ampliar ainda mais.

Igualdade de Oportunidades: vamos trabalhar 
pela equidade de gênero, raça e orientação sexual 
e inclusão na Convenção Coletiva de Trabalho das 
Comissões de Igualdade de Oportunidades, Con-
tra o Assédio Moral e Comissão de Gênero, Raça 
e Orientação Sexual.

Defesa da profissão: defenderemos a regulamen-
tação profissional da categoria e lutaremos contra 
as empresas e sindicatos piratas que investem 
para dividir contra nossa categoria.

Participação: atuar nas lutas da comunidade 
através do Núcleo Sindical Cidadão e defender as 
bandeiras da CUT.

Rodrigo Maciel

Trabalhador na empresa Gol
Presidente

Nossas propostas

Participe das eleições - nos dias 23 e 24 de Setembro de 2015
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Franklin Dias

Orisson Melo Francisco Etevaldo André Peres

Jeferson Costa Tatiane de Paiva Leandro Jorge

Roni VonÂngelo Marcio Célia Maria José Assis

Manuel Soledade

Benedito Rufino Adeildo Bezerra

Aeroviários de Guarulhos

Debora Cavalcanti

Também compõem essa chapa os 
companheiros(as)

Dimas Teodoro da Silva, Antônia Franco da Silva 
Matos, Claudio Chagas Cruz, Jose Ricardo da Silva, 

Nicanor Monteiro Filho
Armando de AlmeidaVitor Augusto
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“Os novos dirigentes, junto aos atuais que já trabalham no 
Sindicato de Guarulhos, mostram-se extremamente preparados 
para enfrentar os desafios dos trabalhadores da aviação. Desejo 
o máximo de sucesso e reconheço nesses companheiroscaracte-

rísticas essenciais, como coragem e objetividade.”

“Os companheiros aeroviários de Guarulhos são qualificados 
e engajados fortemente na luta dos trabalhadores. Desejo ao 

Maciel e a toda nova diretoria muito sucesso nessa trajetória. A 
CNTTL sempre estará ao lado para o que der e vier”

“Nós, aeroportuários, apoiamos a Chapa Única liderada 
pelo companheiro Maciel, pois ela enfatiza os princípios 

de luta da Central Única dos Trabalhadores”

“Apoiamos a chapa dos aeroviários de Guarulhos que está à 
frente das lutas do setor, demonstrando disposição e 

compromisso com os trabalhadores. Diante da conjuntura 
atual, a CUT/SP reforça a responsabilidade que tem junto à 

classe trabalhadora para que possamos avançar ainda mais.”

“Nós, do Sindicato Nacional, parabenizamos as conquistas e vi-
tórias do Sindicato de Guarulhos e estaremos sempre apoiando 
a diretoria, inclusive o Maciel, que é um companheiro de lutas.”

“Nós, aqui de Porto Alegre, ficamos muito contentes em saber 
que o Sindicato de Guarulhos terá uma chapa única. Isso é 

sinal de que nesses últimos anos a diretoria tem feito um exce-
lente trabalho. Estaremos sempre à disposição do Sindigru, que 

hoje é um dos sindicatos que mais cresce no País.”

“O companheiro Orisson passa agora o bastão da presidência 
para o companheiro Maciel, que se trata também de um guerrei-
ro que vai levar a diante a luta em defesa dos trabalhadores e a 

valorização do Sindigru. Parabéns a essa excelente equipe!”

Boletim Chapa Única - Aeroviários de Guarulhos da CUT Setembro de 2015

Sergio Dias, presidente da 
FENTAC/CUT

Paulo João Eustasia, presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Transporte da CUT 

(CNTTL)

Francisco Lemos, presidente do Sindicato Na-
cional dos Aeroportuários (SINA)

Douglas Izzo, Presidente da CUT de São Paulo
Luiz da Rocha Cardoso Pará, presidente do 

Sindicato Nacional dos Aeroviários 

Leonel Montezana, presidente do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre

Luiz Pedro de Lucena, presidente do Sindicato dos 
Aeroviários de Pernambuco e Erivaldo Pereira Dutra, 

o Barriga, vice-presidente

“Campinas dá total apoio aos companheiros de Guarulhos. O 
fato da chapa ser única mostra a satisfação dos aeroviários 

com o trabalho que a diretoria vem fazendo. Parabéns a todos.”

Diogo Almeida, dirigente do Sindicato dos Ae-
roviários de Campinas
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