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CONDENADOS!
Ex-diretores do Sindicato, 

Fábio e Djailson, terão 
que pagar indenização de 
R$ 10 mil porque fizeram 

acusações falsas, que 
visavam enganar a 

categoria sobre o acordo 
de periculosidade da TAM
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A atual diretoria do Sin-
dicato tem feito um 
trabalho sério em 

defesa dos direitos da categoria 
aeroviária em Guarulhos. Desde 
2008, a Direção tem realizado 
lutas constantes por melhores 
condições de trabalho, valoriza-
ção no salário, pisos e tem de-
nunciado e combatido o assédio 
moral no ambiente de trabalho. 

O aeroviário (a)  de Guaru-
lhos sabe que o Sindigru/CUT é 
de luta. Após o acordo vitorioso 
de periculosidade que determi-
nou que a TAM e Gol pagassem 
esse importante direito aos tra-
balhadores, o Sindicato moveu 
outra ação contra a TAM em 

benefício também dos líderes 
de rampa e de manutenção, es-
trutura, provedoria e pintura de 
aeronaves.

Com paralisações e greves, 
o Sindicato junto à categoria 
tem conquistado todos os anos 
aumentos salariais e ampliação 
nos direitos sociais. Outra luta 
permanente é pela reabertura 
da ponte Baquirivu para que o 
trabalhador possa ter acesso ao 
Aeroporto em segurança. 

Entre as conquistas da Dire-
ção para a categoria destaca-se 
o aumento do patrimônio do 
Sindicato, novas pousadas, am-
pliação do atendimento jurídico, 
novos convênios e melhoria no 

atendimento aos sócios e sócias. 
Agora, nossa luta é contra o 

PLC 30 (antigo  4330), projeto 
que rasga a CLT porque permi-
te a subcontratação ilimitada 
da mão de obra, isso traz como 
consequência a redução de salá-
rios, aumento da jornada de tra-
balho e diminuição de direitos, 
que foram conquistados com 
muitas lutas e organização dos 
trabalhadores. 

O Sindigru/CUT sempre 
atuou firmemente em defesa dos 
trabalhadores, lutando pela jor-
nada de 6 horas na pista, pelo 
bem-estar social dos trabalha-
dores em Guarulhos e vai conti-
nuar fazendo muito mais! 
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Pelegos são condenados 
por dano moral 100% aeroviários 

e aeroviárias A estratégia dos ex-direto-
res do Sindicato, Fábio e 
Djailson, de lançar acusa-

ções falsas e enganar a categoria em 
torno do acordo de periculosidade 
da TAM rendeu uma condenação 
por danos morais no valor de R$ 10 
mil.

A Justiça reconheceu em sua de-
cisão a irresponsabilidade desses 
pelegos que tentaram confundir os 
trabalhadores. Leia a seguir trechos 
da decisão judicial:

“Não há como divulgar denúncias 
a respeito da prática de delito sem que 
estejam pautadas em provas e verifi-
cação dos fatos. A Constituição Fede-
ral estabelece, no artigo 5º, inciso X, 
que “são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à inde-

nização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”.

“A ofensa ao direito surge não em 
razão da crítica, mas da falta de ur-
banidade e da divulgação de informa-
ções sem respaldo em provas, tal como 
ocorreu no caso em discussão”

Por fim, a Justiça deixa claro que 
houve acusações sem provas:  

“A matéria não teve como finali-
dade divulgar eventual investigação 
iniciada para apurar a administra-
ção do autor. Ao contrário, já lançou  
acusações e questionou acordo que, 
afinal, foi homologado judicialmen-
te”. 

“Foram feitas acusações, incluin-
do a prática do patrício infiel, sem a 

prova respectiva, o que não pode ser 
admitido”.

Sentença 
Pelo todo exposto e o mais que dos 

autos consta, julgo procedente, em 
parte, o pedido formulado por FRAN-
CISCO GONÇALVES MARTINS nos 
autos da presente ação que move con-
tra DJAILSON CAVALCANTI DE 
MENDONÇA e FÁBIO BORGES 
DE SOUZA, o que faço, tão somente, 
para condenar os réus ao pagamento 
da indenização pelos danos morais 
causados ao autor fixando-os em R$ 
10.000,00 (dez mil reais), valor que 
será devidamente corrigido de acor-
do com a tabela prática do Tribunal 
de Justiça a partir da sentença, bem 
como acrescido de juros de mora de 
12% (doze por cento) ao ano, conta-
dos da citação.

Sindicato participa de 
Curso de Formação da 
FENTAC

EXPEDIENTE :

Para aprimorar os conhecimentos e auxi-
liar os trabalhadores na luta diária, dirigen-
tes participaram, nos dias 5, 6, 7 de maio, do 
Curso de Formação Sindical da FENTAC/
CUT. A atividade foi realizada no Instituto 
Cajamar, em Cajamar (SP), e também reu-
niu aeronautas, aeroviários e aeroportuários 
de todo o País.

O curso abordou concepção, estrutura e 
prática sindical cutista, fundamentos e de-
safios no sistema democrático de relação do 
trabalho e a conjuntura econômica.

As palestras  foram ministradas pela Es-
cola Sindical da CUT e pela Subseção do  
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na 
FENTAC.

Algumas pessoas que se di-
zem “oposição” estão dis-
tribuindo um boletim se 

dizendo diferentes e que vão mudar 
as coisas para os trabalhadores, in-
clusive que vão lutar por um salário 
digno, entre outras coisas. 

Vamos à verdade:

Onde estavam estas pessoas 
na greve de aeronautas e aeroviá-
rios durante a Campanha Salarial, 

no dia 22 de janeiro, quando toda  
categoria fazia greve por melhores 
salários? 

Furaram a greve para prejudicar 
os trabalhadores.

Onde estavam estas pessoas na 
greve dos funcionários da TAM, no 
dia 1º  de abril,  que paralisaram as 
atividades por mais dignidade e me-
lhores condições de trabalho? 

Furaram a greve e trabalharam 
dobrado, prejudicando os compa-

nheiros da TAM que estavam na 
luta. 

Onde estavam os pelegos nas 
manifestações contra o projeto da 
terceirização que o Sindigru junto 
aos sindicatos da CUT fizeram na 
Helio Smidt?  

Essas pessoas, que agora vêm 
como lobos em pele de cordeiro se 
dizendo combativos, na verdade, são 
pelegos, fura greve tentando subesti-
mar a inteligência dos aeroviários. 

Nós lutamos pela categoria, já eles...

Algumas publicações do 
Sindigru já haviam alertado a 

categoria

SINDIGRU Na TV GUaRUlhoS
Agora, você pode acompanhar nossas 

notícias também na tevê e na internet. 
O Sindicato firmou uma parceria com o 

programa Tribuna Livre, apresentado pelo 
jornalista Roberto Samuel, que é transmiti-
do pela TV Guarulhos. 

Na atração, os dirigentes debatem as 
principais lutas da categoria aeroviária. O 
Tribuna Livre vai ao ar pela NET canais 3 
e 20 e também pode ser acessado pelo site:  
www.tvguarulhos.tv.br

Orisson durante entrevista ao Tribuna Livre

+ + + + +
CAMPANHAS

DE
CONSCIENTIZAÇÃO

Publicações 
e informações

da categoria

AQUISIÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE

PATRIMÔNIO

LUTAS
E

MANIFESTAÇÕES

NEGOCIAÇÕES E 
ACORDOS

VITORIOSOS

Sede reformada

Antiga sedeJornal 
Conexão Cumbica

Campanha de amamentação Novo auditórioParticipação ativa nas causas da categoria Recepção da sede

Greve no Aeroporto durante a Campanha Salarial 2014/2015 Protesto na Helio Smidt contra a precarização do trabalho

Sindicato

Foto: Nayara striani/Mídia Consulte

Foto: Sindicato

ATENÇÂO
Surgiram recentemen-

te, novos mentirosos se 
colocando como oposição 
aeroviária, tentando con-
fundir os trabalhadores 
aeroviários de Guarulhos. 
Enquanto eles falam, nós 
trabalhamos.

Eles abordam os trabalha-
dores, principalmente, os ci-
peiros, dizendo que têm um 
“bom negócio”. Querem tratar 
a luta dos aeroviários como se 
fosse mercadoria. 

Não se deixe enganar por 
um pedaço de pizza.

CUIDADO!
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Negociação com 
a TAM é reaberta

Câmara dos Vereadores 
homenageia Direção

Todo apoio aos companheiros na 
LAN Chile 

Sindicato valoriza novos talentos

Participe da 
nossa festa

Visando o pagamento do 
retroativo da periculo-
sidade para os trabalha-

dores dos setores de manutenção:  
auxiliares técnicos e superviso-
res, GSE pista, estrutura, pintura, 
provedoria e  líderes de rampa, o  
Sindicato reabriu negociação com a 
TAM.

“Nós nunca desistimos de 
conseguir o adicional para es-
ses companheiros,  a prova são os  
processos que impetramos na Jus-

tiça que asseguram o pagamento 
para todos os trabalhadores que re-
almente têm direito”, destaca o pre-
sidente do Sindigru, Orisson Melo. 

A entidade informa, assim 
que houver  novidades, todos os 
companheiros(as) serão convoca-
dos para participar de reunião.

“Pedimos muito cuidado com 
oportunistas que se dizem oposição 
para não atrapalhar o processo com 
mentiras que podem prejudicar as 
negociações”, finaliza. 

Por conta do trabalho em 
prol da categoria aeroviária 
e o envolvimento nas lutas 

“Guarulhos quer metrô” e pela rea-
bertura da ponte do Rio  Baquirivu, 
o Sindigru foi homenageado na Câ-
mara dos vereadores da cidade com 

o troféu “Trabalhador do Ano”. 
O presidente do Sindicato, Oris-

son Melo, recebeu o troféu em nome 
da categoria.  "O prêmio representa 
todo o trabalho feito em conjun-
to com a diretoria do Sindicato",  
afirma. 

O Sindigru mantém sua 
solidariedade à luta dos 
companheiros mecâni-

cos na LAN Chile. A categoria per-
manece na batalha por melhores  
salários, porque a empresa inte-
grante do grupo LATAM, conside-
rada a maior companhia aérea da  
América Latina, se mantém intran-
sigente para negociar. 

A categoria chegou fazer uma 
grande paralisação em abril deste 
ano, mas até o momento, não houve 

avanço. O Sindicato, junto à FEN-
TAC/CUT, participou, no dia 13 
de abril, do Encontro da Red LA-
TAM da Federação Internacional 
dos Trabalhadores de Transpor-
te (ITF), que discutiu assuntos da  
categoria e o drama enfrentado pelos  
companheiros chilenos. 

A atividade aconteceu no Chile 
e  reuniu  aeroviários e aeronautas 
do Brasil, Paraguai, Chile, Argen-
tina, Peru, Colômbia, Equador e  
Panamá.  

O Sindicato tem orgulho 
em patrocinar a atleta 
vice-campeã paulista de 

karatê, Lannyara Senner, na disputa 
do Campeonato Brasileiro da moda-
lidade. Graças ao Sindigru, a jovem 
atleta de 14 anos, teve a oportunida-
de de disputar a competição  realiza-
da em Foz do Iguaçu (PR). A atleta 
é filha do trabalhador na Swissport, 
Ivan Senner. 

 “Agradeço todos os companhei-
ros do Sindicato pela força que de-
ram para realizar o sonho da minha 
filha de participar do campeonato 
brasileiro de karatê”,  declarou Ivan. 

Divulgação

Sindicato
Sindicato

Fotos: Sindicato

Ivan e Orisson

No dia 22 de junho é co-
memorado o Dia do Ae-
roviário e, para celebrar a 

data, o Sindicato realizará uma festa 
especial para a categoria aeroviária 
de Guarulhos.

A comemoração será no dia 27 
de junho, das 11h às 18h, no Espa-
ço Etnia – Antigo Guarulhão, com 
direito a churrasco, bebida, brin-
quedos para as crianças.  Também 
haverá sorteio de prêmios.

O aeroviário que quiser partici-

par deverá retirar o convite na sala 
do aeroporto ou na sede do Sindi-
cato, das 8h30 às 17h30, até o dia 
15 de junho. O convite é extensivo 
aos filhos, esposa e/ou marido dos 
trabalhadores.

Você é o nosso convidado!
27 de junho (sábado)
Das 11h às 18h
Espaço Etnia - antigo Guarulhão
Rua Felício Marcondes, 374, 
centro de Guarulhos 



Localizada no litoral norte de 
São Paulo, a pousada disponibi-
liza quartos com cozinha,  ven-
tilador, TV e acesso ao wi-fi. O 
local tem estacionamento e um 
lindo jardim, tudo isso  apenas 
50 metros da praia.  

Pernoite: das 7h às 19h do dia se-
guinte

Endereço:
Rua Afonso Reis Domingues, 
nº110 - Jardim da Praia -  próxi-
mo ao SESC Bertioga.

A Sede Campestre, localizada na 
Estrada Municipal de  Arujá Isa-
bel,  (Km 56), no bairro Cafundó 
em  São Paulo, oferece locação 
para festas, seminários e reservas 
para uso exclusivo. 

O local oferece minicampo de 
futebol, churrasqueira,  piscinas, 
salão de festas e área de vegeta-
ção nativa. 

Diárias: com e sem pernoites 
(das 7h às 19h do dia seguinte).

Sítio Santa Isabel

Pousada Bertioga

Confira os valores e acomodações: 

Mais informações sobre as pousadas entre em contato com o Sindicato 
Sede: (11) 2409-0203 / 2408-3039 - Subsede: (11) 2445-2085

NOSSA CATEGORIA
Conexão Cumbica Nº 20 - Junho 2015

Conheça nossas opções de lazer para você e sua família

Após reforma, a pousada da cida-
de de Praia Grande, litoral sul pau-
lista, está pronta para a categoria 
aeroviária de Guarulhos. 

Com um ambiente aconchegante e 
familiar, a pousada possui piscina e 
disponibiliza quartos com ar-con-
dicionado, ventilador, TV e acesso 
ao wi-fi. O local também oferece 
café da manhã gratuito, tudo isso 
apenas 50 metros da praia. 

Além disso, os quiosques 49 e 50 
oferecem 10% de desconto aos sin-
dicalizados. O pernoite é das 9h às 
17h do dia seguinte. 

A pousada fica na Rua Balneário 
Camboriú nº 45, bairro Aviação, 
Praia Grande. 

Pousada Praia 
Grande
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SEDE       
Rua Santo Antônio, 339 - Centro - Guarulhos 
TeL.:(11) 2409-0203 e (11) 2408-3039

SUBSEDE no Aeroporto de Guarulhos
Rod. Hélio Smidt s/n, Ed. Interligação TPS1 e TPS2, Térreo  - Tel.:(11) 2445-2085 

www.sindigru.org.br 
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+ Direitos
+ Benefícios
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+ Lazer
    Licença-maternidade 
ampliada

+ Direitos
+ Benefícios
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+ Lazer
    Licença-maternidade 
ampliada

 Sindigru-cut 

 w
ww

.m
idi

ac
on

su
lte

.co
m

#VEMPROSINDIGRU#VEMPROSINDIGRU


