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Copa do Mundo

MULHER

Pessoas do mundo in-
teiro assistiram em 
nosso País ao maior 

torneio futebolístico do pla-
neta: A Copa do Mundo. O 
povo brasileiro deu exemplo 
de hospitalidade e alegria, de-
monstrando a sua marcante 
característica cultural.  O fu-
tebol é a paixão registrada em 
nossas mentes e corações. 

Infelizmente como tudo 
dentro de um capitalismo ar-
caico, e com o futebol não se-
ria diferente, se transformou 
em mais um negócio de lucro. 

Os altos preços nos ingres-
sos, nas passagens aéreas e nas 
diárias em hotéis são reflexos 
do “capitalismo da bola”, de-
terminado pelo padrão FIFA. 
Assistir aos jogos nos estádios 
era privilégio de alguns – uma 
minoria entre os 200 milhões 
de brasileiros.     

Os trabalhadores aerovi-
ários deveriam ser reconhe-
cidos pelo esforço extra que 
tiveram para atender o au-
mento de voos e de passagei-
ros do mundo inteiro, no en-
tanto, mais uma vez tiveram 
seu profissionalismo relegado 
ao segundo plano, como se 
não passasse de mera obriga-
ção ter sua condição de traba-
lho precarizada ainda mais.

Os sindicatos cutistas do 
setor sentiram claramente a 
intenção das empresas aéreas 
quando colocaram dificulda-
des nas negociações coletivas 
que se estenderam até o mês 
de junho – isso nunca tinha 
acontecido na nossa categoria.

GARRA
Este foi o jogo mais duro 

para os trabalhadores, por 
isso, foi preciso ter muita gar-
ra e superação para avançar 
e furar o sólido bloqueio das 

empresas.
Fomos à luta, debatemos 

a nossa pauta em audiências 
nos Ministérios do Trabalho/
Público Federal e realizamos 
manifestações  nos aeropor-
tos. E se não houvesse avanço 
estávamos mobilizados para a 
nossa maior arma: a GREVE!

AVANÇO
Após essa longa batalha, 

conseguimos ampliar a Licen-
ça Maternidade de 120 para 
180 dias. Um grande avanço 
para as mulheres aeroviárias. 

Sabemos que esse jogo não 
termina nunca e precisamos 
ter consciência e disposição 
para enfrentarmos uma nova 
Campanha Salarial, que já está 
se iniciando.

Vamos todos à luta. Nossa 
Copa é todos os dias.

Orisson Melo é presidente 
do SINDIGRU/CUT

Acesse : www.sindigru.org.br
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O maior da 
América do 
Sul
Foram investidos R$ 2,9 
bilhões. 12 milhões de 
passageiros serão aten-
didos. A  TAM  operará a 
partir de setembro

Em funcionamento 
desde maio, o novo 
Terminal de Passa-

geiros, o TPS3, do Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
GRU Airport, atenderá 12 
milhões de pessoas por ano. 
Voltado para voos internacio-
nais, o  espaço tem uma área 
de 192 mil m2 e apresenta 
tecnologias e equipamentos 
comparáveis aos dos melho-
res aeroportos do mundo. 

O número de vagas de 
estacionamento passou de 
3,9 mil  para 8 mil atuais; os 

pátios, que antes tinham ca-
pacidade para 61 aeronaves, 
agora contam com 108 posi-
ções.

ESTRUTURA  
Inspirado na estrutura dos 

aeroportos mais modernos 
da Ásia e da Europa, o TPS3 
é dividido em dois blocos de 
edifícios, com cinco anda-
res. O primeiro é reservado 
à recepção e processamento 
de passageiros, onde estão 
as áreas de check-in, raios-
-X, controle de passaporte, 
alfândega e restituição de ba-
gagem, enquanto o segundo 
é um píer de acesso às aero-
naves, com 20 pontes de em-
barque.

Em outubro,  a conces-
sionária iniciará o projeto de 

modernização (retrofit) dos 
Terminais 1 e 2, em linha 
com a estrutura adotada 
no TPS3. A obra deve du-
rar cerca de 18 meses, com 
prazo de entrega para o pri-
meiro semestre de 2016. No 
total serão investidos R$ 4,5 
bilhões.

INAUGURAÇÃO
A presidenta Dilma 

Rousseff participou da 
inauguração, no dia 20 de 

maio, e afirmou que o in-
vestimento e o esforço fei-
tos na área aeroportuária 
valeram a pena. “O número 
de passageiros que viaja de 
avião passou de 33 milhões 
no início da década para 
111 milhões atualmente”, 
disse. 

O prefeito de Guarulhos, 
Sebastião Almeida, e auto-
ridades também participa-
ram da solenidade.

O Mundial ampliou o 
mercado de trabalho no 
Brasil em aproximadamen-
te um milhão de empregos.  
O  número equivale a mais 
de 15% dos 4,8 milhões de 
postos formais de trabalho 
registrados ao longo do 
governo Dilma.

A empresa se comprometeu a reajus-
tar os salários que estão defasados 
há dez anos

Os mecânicos na Latam Airlines  
(companhia aérea criada a partir da fusão 
da LAN e TAM) no Peru aprovaram por 
unanimidade o novo Contrato Coletivo 
de Trabalho (CCT), proposto pela empre-
sa,  evitando a greve que estava planejada 
para os dias 26 e 27 de junho, no aero-
porto de Lima, capital do País. O acordo 
envolve melhorias nos salários e nas con-
dições de trabalho.

O representante do Sindicato Único 
de Técnicos Aeronáuticos da Lan Peru 
(SITALANPE), Oscar Angosto, explicou 
que este acordo ajudará a estabelecer um 
padrão mais elevado aos peruanos, que 
receberão o salário equivalente aos outros 
países que a companhia atua. 

FIRMES NA LUTA
“Estamos muito orgulhosos do nosso 

sindicato e de cada um de nossos mem-
bros que permaneceram firmes e de pé 
nesta luta”, destaca. 

Para Juan Carlos Talavera, secretário 
de imprensa da entidade, a categoria de-
monstrou sua capacidade de trabalhar 
duro e profissionalmente. “O Sindicato 
continuará liderando as lutas com as or-
ganizações de aviação regionais e interna-
cionais.”, completa. 

No total, a Latam Peru tem 200 mecâ-
nicos que são responsáveis pela aprova-
ção da certificação de todas as aeronaves.

Após luta, mecânicos 
na LAN Peru 
conquistam melhorias 

Foto: Sindicato

Foto: Nayara Striani

Mais mulheres na política
Na semana da Pátria, de 1º 
a 7 de setembro, acontecerá 
um Plebiscito que ouvirá a 
opinião da população

Uma das principais 
bandeiras CUT nes-
te ano é o Plebiscito 

pela Constituinte –  consulta 
que permitirá aos brasileiros 
expressar sua vontade política 
para que o Congresso Nacional 
vote projetos que beneficiem a 
população. 

      Este foi um dos temas de-
batidos no Coletivo Estadual de 
Mulheres da CUT/SP, realizado 
no dia 2 de julho, em São Paulo.

A diretora de comunicação 
do SINDIGRU/CUT, Débora 
Cavalcanti, disse que o Sindi-
cato está engajado nesta luta e 
conta com a colaboração das ae-
roviárias. “A conquista da igual-
dade de oportunidades depende 
da participação de mais mulhe-
res na política,” pontua. 

A população participará do 
Plebiscito na semana da Pátria 
(de 1º a 7 de setembro) e res-
ponderá a pergunta: “Você é a 
favor de uma constituinte exclu-
siva e soberana sobre o sistema 
político?”. Urnas estarão dispo-
níveis no Sindicato. Para entrar 
em vigor, serão necessárias 10 
milhões de assinaturas.

Foto: Flaviana Serafim-SECOM-CUT/SP

No destaque, a diretora de 
comunicação, Débora 
Cavalcanti

O capitalismo 
da bola e a 
nossa luta

Dirigentes da CUT/SP e re-
presentantes de entidades sociais 
foram às ruas, no Dia Mundial 
do Meio Ambiente, 5 de junho, 
para esclarecer a população sobre 
a grave crise de abastecimento de 
água no Estado.

“O grande problema é o mo-
delo de gestão que Alckmin vem 
imprimindo no Estado, que não 
valoriza o funcionalismo público 
e não implanta políticas públi-
cas”, denuncia o presidente da 
CUT/SP, Adi dos Santos Lima.

Foto: Dorival Elze

EXPEDIENTE :



A gestante que ganhar o 
bebê após o primeiro dia de 
dezembro já está contempla-
da 

Depois de um longo 
período de negocia-
ções e protestos, os 

aeroviários da CUT encerram 
a Campanha Salarial com vitó-
rias.  Dirigentes do Sindicato dos 
Aeroviários de Guarulhos (SIN-
DIGRU/CUT) , de Pernambu-
co (SINDAERO/PE/CUT) e do 
Sindicato Nacional dos Aerovi-
ários (SNA/CUT)  assinaram a 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), no dia 4 de junho, com 
a bancada patronal do Sindicato 
Nacional das Empresas Aéreas 
(SNEA). “É importante desta-
car que o Sinteata/Fenascon e os 
sindicatos filiados à Força Sin-
dical não têm as conquistas que 
nós, aeroviários da CUT, temos. 
Além disso, a nossa CCT é supe-
rior a deles”, conta o presidente 
do SINDIGRU, Orisson Melo.

A data-base da categoria ha-
via vencido em 1º de dezembro 
do ano passado e o impasse ini-
ciou após as empresas aéreas se 
recusarem a avançar na melhoria 
dos direitos sociais da categoria. 

CONQUISTAS
“A negociação foi difícil, mas 

graças à nossa capacidade de or-
ganização e luta conquistamos o 
aumento da Licença Maternida-
de de 120 para 180 dias para as 
mulheres aeroviárias. As mães 

Aeronauta assume
Direção da FENTAC/CUT e 
destaca desafios da enti-
dade na luta por empregos 
de qualidade

Tomou posse, no dia 16 de 
maio, a nova Direção da 
Federação Nacional dos 

Trabalhadores em Aviação Civil da 
CUT (FENTAC/CUT) para o triê-
nio 2014-2017. A solenidade acon-
teceu no  Rio de Janeiro e reuniu di-
rigentes dos sindicatos filiados, da 
CUT e o presidente da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes (CNTT/CUT), Paulo 
João Estausia, o Paulinho.

O Comissário de Voo na Gol e 
diretor do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas, Luiz Sérgio Almeida 
Dias, assume a presidência da Fe-
deração. O companheiro aeroviá-
rio de Porto Alegre, Celso Klafke, 
terminou seu mandato à frente da 
Federação, permanecendo por duas 
gestões (2008/2014).

O novo presidente, Sérgio Dias,  
foi diretor da Federação na gestão 
passada, representando a categoria 
aeronauta. “Os desafios serão mui-

tos, princi-
palmente a 
luta em de-
fesa da  qua-
lidade dos 
empregos da 
nossa catego-
ria, que têm 
sido aniqui-
lados devido 
à competi-
tividade das 
empresas internacionais”, disse Dias 
ao Conexão Cumbica. 

O sindicalista ressalta que “so-
mente a unidade dos trabalhadores 
na luta será capaz de vencer esse de-
safio”.

GRU

 O SINDIGRU/CUT está repre-
sentado na Direção da entidade pe-
los companheiros Orisson de Sou-
za Melo (presidente do Sindicato e 
Secretário de Finanças da Federa-
ção), Rodrigo Maciel Silva (diretor 
jurídico e membro do Conselho 
Diretor Efetivo da entidade) e pe-
los dirigentes Jorge Antonio Dardis 
(Conselho Diretor Suplente) e José 
Assis Pereira (Conselho Fiscal).

BASE NACIONAL

A FENTAC/CUT representa a 
maioria dos trabalhadores do setor 
de aviação civil do País. 

São cerca de 100 mil profissio-
nais, destacando  aeronautas, aero-
viários e aeroportuários. São filia-
dos à Federação os sindicatos dos 
aeroportuários, aeronautas, além 
dos sindicatos regionais de Guaru-
lhos, Recife, Porto Alegre, Campi-
nas e o Sindicato Nacional dos Ae-
roviários.
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As mães 
aeroviárias 
merecem!

A importância da 
amamentação:
Fortalece o vínculo mãe/filho; 

Reduz os riscos de câncer de
mama, ovário e útero;

Ajuda no desenvolvimento do
cérebro do bebê.

Direção 
FENTAC/CUT 
DIRETORIA EXECUTIVA

Luiz Sérgio Almeida Dias 
Presidente

Selma Balbino 
Secretária Geral

Orisson de Souza Melo 
Secretário de Finanças

Francisco Luiz Xavier de Lemos  
Secretário de Relações 
Internacionais

Luiz Pedro Lucena 
Secretário de Comunicação

Diogo Gidean de A. S. Almeida  
Secretário de Formação

Paulo Rodolfo Pacheco Ribeiro – 
Secretário de Saúde
 
CONSELHO DIRETOR 
EFETIVO
Rodrigo Rafael Ribeiro
Rodrigo Nogueira Pedro Bom
Nilton Oliveira Mota dos Santos
André Luiz Carvalho da Silva
Luiz da Rocha Cardoso
Marcos José de Almeida Morais
Samuel José dos Santos
Rodrigo Maciel Silva
Paulo Sergio da Silva
 
CONSELHO DIRETOR 
SUPLENTE
Mateus Rodrigues Ghisleni
Américo Antonio Machado Filho
Sônia Regina Lindo da Silva
Wadilson Maia Aranha
Franscisco Helio de Barros
Jorge Antonio Dardis
Erivaldo Pereira Dutra
Paulo Roberto Schutz
Edivaldo Leandro Barbosa
 
CONSELHO FISCAL
Ariston Carlos Caneiro 
Fernandes
Osvaldo Jodas Lopes Neto
José Assis Pereira
Paulo Ricardo Alves dos Santos
Manoel Luiz da Silva Nascimento
Ademir Lima de Oliveira

“A nossa 
unidade é 
essencial”, 
diz Sérgio 
Dias

Foto: Divulgação
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FENTAC/CUT
Av. Franklin Roosevelt, 194/702
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20021-120/ Fone: +55 
(21) 2232-9385 / 2544-4132

terão dois meses a mais para cui-
dar de seus filhos e isso melho-
rará muito a qualidade de vida 
da mãe e o desenvolvimento do 
bebê. Estamos felizes com esta 
grande conquista”, frisa Orisson.

A nova cláusula social entra-
rá em vigor a partir de 1º de de-
zembro deste ano, no entanto, a 
aeroviária que estiver gestante e 
for ganhar o bebê após o primei-
ro dia de dezembro já pode co-
memorar  o direito. “Essa é uma 
vitória dos sindicatos aeroviários 
cutistas que não esmoreceram 
em nenhum momento na hora 
de pleitear melhorias nas condi-
ções de trabalho e em defesa da 
mulher”, finaliza.

CESTA BÁSICA
Outro avanço refere-se ao 

teto na cesta básica, que passou 
para R$ 294,30 para todos que 
ganham até R$ 3.429,89 a partir 
de 1º de dezembro de 2014 e não 
terá nenhum desconto para os 
trabalhadores.

REAJUSTES
O reajuste nos salários é de 

5,6% e se refere à inflação do 
período da data-base, calculada 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC do IBGE, 
acumulado do mês dezembro de 
2012 a dezembro de 2013. A ces-
ta básica teve reajuste de 5,6% 
com o fim das faixas salariais. O 
vale-refeição teve aumento de 8% 
e os pisos salariais 7%. A CCT é 
válida pelo período de 1 ano: 1º 
de dezembro de 2013 até 30 de 
novembro de 2014.
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Sindicato denuncia Gol ao 
MPT e à SRTE

A categoria aprovou a deci-
são em assembleia ao saber 
das precárias condições de 
trabalho do pessoal da lim-
peza

O SINDIGRU/CUT to-
mou conhecimento 
que os trabalhadores 

na Gol, que exercem a função 
de auxiliar de serviços gerais no 
turno da madrugada, no Aero-
porto de Guarulhos, têm sofrido 
péssimas condições de trabalho. 

Segundo denúncia encami-
nhada à entidade, os compa-
nheiros estão com sobrecarga 
de trabalho na limpeza, quadro 

reduzido de funcionários, pois a 
maioria foi afastada por doenças 
contraídas no local de trabalho, 
já que eles têm que limpar as ae-
ronaves  muitas vezes em condi-
ções precárias e são vítimas de 
situações humilhantes e vexató-
rias. 

Após decisão unânime toma-
da em assembleia realizada, no 
dia 28 de maio, o Sindicato for-
malizou denúncia ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e à 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE/SP) 
contra a companhia aérea. “Já 
tomamos todas as medidas cabí-
veis e esperamos que sejam fei-
tas as intervenções necessárias a 

favor dos trabalhadores”, conta 
o diretor jurídico do Sindicato, 
Rodrigo Maciel (foto). 

DESCUMPRIMENTO

Além das irregularidades no 
local de trabalho, desde fevereiro 
deste ano, a Gol não reconhece  o 
pagamento do adicional de peri-
culosidade aos trabalhadores da 
limpeza. “Nós já conquistamos 
esse direito na J ustiça e a em-
presa não reconhece como parte 
do acordo. Estamos na luta para 
que o adicional seja pago a esses 
trabalhadores”,  finaliza, Maciel. 
Ao lado o ofício emcaminhado 
aos orgãos competentes: 

Cartilha incentiva inclusão
                   de pessoas com
                   deficiência 

A publicação visa conscien-
tizar a sociedade sobre a im-
portância da Lei de Cotas

Com 64 páginas coloridas e 
formato de bolso, a carti-
lha “O Trabalhador com 

Deficiência – Inclusão pela lei de 
cotas” tem como objetivo infor-
mar a população e as empresas 
sobre o tema “Deficiência e Tra-
balho”. 

A publicação conta com a co-

laboração de várias mãos e olha-
res e tem apoio do SINDIGRU, 
da FENTAC/CUT e de outras 
entidades.

 O material apresenta uma 
linguagem visual diferenciada 
graças ao esforço dos cartunistas 
Ricardo Ferraz, Rice e Vart. 

A publicação reforça que qua-
se todos os trabalhos podem ser 
realizados por uma pessoa com 
deficiência. 

Com o ambiente acessível e 
os apoios necessários, a maioria 
dessas pessoas em condições es-

peciais pode ser produtiva. “Pos-
sibilitar a inclusão plena de to-
dos, sem discriminação, é dever 
da sociedade que deseja melho-
rar as condições de vida de seus 
cidadãos”, destaca a publicação.

A cartilha também esclarece 
dúvidas sobre o cumprimento da 
Lei de Cotas, que constitui uma 
das principais ações afirmativas 
para a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de traba-
lho.

Mais informações no site 
www.ecidadania.org.br

Foto: FENTAC-CUT

Parabéns, 
companheiro 
Assis!

Legenda foto:  Assis e Edgar Diaz, coordenador Regional de Educa-
ção na ITF, durante posse da FENTAC/CUT

O funcionário na Variglog, José Assis 
Pereira, o Assis, é o novo coordenador da 
subsede do Sindicato no Aeroporto. A di-
reção do SINDIGRU/CUT se sente muito 
orgulhosa em tê-lo como representante dos 
trabalhadores. 

A direção do SIN-
D I G R U / C U T 
parabeniza os 

diretores Adeildo Bezerra 
de Lucena, Célia Maria do 
Nascimento e Sueli Regi-
na Fortunato Sant’ana pela 
dedicação com a entidade 
e os interesses da categoria. 
O comprometimento desse 
trio é um belo exemplo a ser 
seguido.

Adeildo Bezerra Célia Maria Sueli Regina

Um belo exemploFoto: Cláudia Dias



O convênio oferece aos associados e 
dependentes (cônjuge e filhos): 

- isenção da taxa de inscrição para pro-
cesso de seleção;

- vestibular de graduação (exceto Medi-
cina) e Pós-graduação Latu Sensu;

- desconto de 40% na semestralidade 
para os cursos de graduação e tecnológi-
cos, exceto Medicina e Odontologia (ver 
manutenção do desconto no ato da matrí-
cula);

- 15% de desconto nos cursos de Pós-
-Graduação Latu Sensu;

- 10% de desconto nas mensalida-
des para os cursos do Colégio e Cursos  
Técnicos Profissionalizantes (ver manuten-
ção do desconto no ato da matrícula).

  Os interessados devem retirar a ficha 
de inscrição e obter a isenção da taxa dos 
processos seletivos na Sede do Sindicato. 
As fichas de inscrição devem ser preen-
chidas e enviadas por fax para o tel. (11) 
2633-9192. Inscrições realizadas através 
do portal da Uninove não terão isenção 
desta taxa.

Memorial – Av. Adolfo  Pinto, 109, Barra 
Funda

Santa Amaro – Rua Amador Bueno, 389 
– Vila Maria – Rua Diamantina, 302 - (11) 
2633-91

Cursos de inglês,   formação profissio-
nal e   informática com desconto de 45% 
aos associados.

R. Otávio Braga de Mesquita, 1758.
(11) 2492-9335

 O convênio do Sindicato com a UNG 
oferece aos associados desconto de 20% 
nos cursos de Graduação, e de 10% nos 
de Pós-graduação.

Centro – Praça Tereza Cristina, 1
Dutra – Av. Anton Philips, 1, Vila Hermi-

nia - (11) 2464-1782
O convênio oferece desconto de 10% a 

20% nos cursos de Graduação, Pós-gra-
duação, Técnicos, à Distância, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio aos 
associados.

Rua Força Pública, 89, Centro -
Guarulhos - (11) 2472-5500

O convênio oferece desconto de 30% aos associados  no 
curso de graduação em Administração e no tecnológico em 
Gestão Financeira.

R. João Gonçalves, 455 – Centro -  (11) 2087-7090.

O convênio possibilita desconto de 50% 
na matrícula do primeiro semestre para 
todos os cursos oferecidos, dentre eles o 
superior tecnológico em Manutenção de 
Aeronaves.

  O curso tem como objetivo formar 
profissionais capazes de planejar, imple-
mentar, administrar, gerenciar, promover e 
aprimorar projetos e processos na área de 
manutenção aeronáutica.

Ao final do curso, o aluno estará apto a 
gerenciar sistemas de qualidade da manu-
tenção em empresas de transporte aéreo e 
manutenção aeronáutica, planejar e execu-
tar inspeções, manutenções e reparos em 
aeronave, gerenciar os recursos humanos 
e os materiais envolvidos nesses proces-
sos e interagir com os engenheiros envol-
vidos na área de manutenção aeronáutica. 
Assim como prestar prova para obtenção 
de carteira junto à ANAC (Agência Nacio-
nal de Aviação Civil).

O Tecnólogo em Manutenção de Aero-
naves tem habilitação junto ao CREA para 
as atividades de 06 a 18 da Resolução 218 
do Confea.

Ao concluir o curso, o estudante esta-
rá habilitado para realizar os serviços  de 
manutenção de equipamentos aeronáuti-
cos ,  gerência de equipes de manutenção, 
materiais e equipamentos aplicados à ati-
vidade de reparos e inspeções, podendo 
trabalhar com os vários tipos de motores 
de aviação, sistemas de hélices e rotores, 
grupos moto-propulsores, entre outros.

Campus Santana (São Paulo-SP)
R. Voluntários da Pátria, 257
(11) 2175-8000

O convênio do Sindicato junto ao Cen-
tro Universitário Metropolitano de São Pau-
lo oferece aos associados e dependentes 
até 40% de desconto.

Av. São Luís, 315 – Vila Rosália
(11) 3544-033

A maior escola de idiomas do país com 
20% de desconto aos associados e seus 
dependentes em diversos idiomas. 
Centro: Rua São Paulo, 238  

Tel.: (11) 2461-0633
V. Galvão: Rua Nossa Senhora de 

Lourdes, 109
Tel.: (11) 2453-8896
Cumbica: Rua Juazeiro do Norte, 249
Tel.: (11) 2412-5188
Taboão: Av. Nova Taboão, 373
Tel.:(11) 2401-8282
Shop. Bonsucesso: Juscelino K. de 

Oliveira, 5308 - Tel.: (11) 2484-4818
Picanço: Av. André Luiz, 390
Tel.: (11) 2458-8999
São João: Av. Florianópolis, 608
Tel.: (11) 2229-3745 

Mais
informações entre em 
contato com o Sindicato!

Escola de idiomas com biblioteca, vide-
oteca, salas multimídia, salas de videoga-
me, laboratório, wi-fi, auditório, ar condicio-
nado, estacionamento e espaço de lazer.

Gopouva: Av. Emilio Ribas, 710 - 
(11) 2405-5050
Maia: Av. Paulo Faccini, 1859 - 
(11) 2409-5195
Taboão: Rua Maria Eliza, 59 - 
(11) 2406-6600
Pimentas: Av. Juscelino K. Oliveira, 

4092  - (11) 2303-5555

A escola de idiomas oferece desconto 
de 40% nas mensalidades aos associa-
dos. Rua Tulio Brancaleoni, 331, 

Centro - (11) 2408-9745
Av. São Luiz, 411
Vila Rosalia - (11) 2304-5815
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HOSPITAL BOM CLIMA 
www.hospitalbomclima.com.br

Plano de Saúde Bom Clima
Assistência Médica
Plano individual aos associados e depen-
dentes de 0 a 58 anos, com internação em 
quarto coletivo.
*Dependentes: cônjuges/companheiros (as) 
e filhos solteiros com até 21 anos.
CARÊNCIAS
24 horas – urgências, emergências e con-
sultas.
30 dias – exames e procedimentos simples.
60 dias – procedimentos ambulatoriais.
90 dias – exames intermediários e espe-
ciais.
120 dias – internações clínicas e cirúrgicas.
300 dias – Partos.
720 dias – Doenças e lesões pré-existentes.
Documentos Necessários para a adesão ao 
plano (fotocópias):
- último contracheque (holerite);
- Certidão de casamento ou declaração de 
união estável;
- Comprovante de residência;
- Certidão de nascimento.
Adesão, exclusão ou inclusão de dependen-
tes deve ser realizada antes do dia 30 de 
cada mês.     

GUARULIFE

O convênio oferece consultas gratuitas 
para os dependentes de associados (as-
cendentes e descendentes), sendo 2 guias 
mensais para à especialidade de Pediatra 
ou Clínico Geral. O associado deve retirar a 
guia de atendimento na Sede do Sindicato 
para utilizar o serviço.
As consultas com o clínico geral não neces-
sitam de atendimento prévio e são realiza-
das de segunda a sexta, das 9h30 às 12h  e 
das 14h às 17h30. Nas demais especialida-
des as consultas devem ser agendadas.
Rua Jorge Street, 110.
Centro – Guarulhos.    

Med Clínica
O convênio oferece consulta com especia-
listas por R$ 60,00 e exames médicos para 
associados e dependentes.
Especialidades: Acupuntura, Cardiologia, Clí-
nica Cirúrgica, Dermatologia, Endocrinologia, 
Fonoaudiologia, Ginecologia, Gastroenterolo-
gia, Geriatria, Medicina Ocupacional, Neuro-
logia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, 
Proctologia, Psicologia, Reumatologia e 
Urologia.
Telefone: (11) 2472-7235

Clínica Proieti
E-mail: uproeitti@uol.com.br
Desconto de 10% aos associados.
Praça 8 de Dezembro, Nº 41, sala 2 
Taboão 
Telefone: (11) 2402-0631.

Condições especiais aos associados. Telefo-
ne: (11) 2125-3010.

PLASDENT
www.plasdent.com.br
Avaliação nos dias: segunda, quarta, quinta e 
sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Desconto de 20% aos associados e seus 
dependentes.
Rua Sete de Setembro, Nº 310,  Sala 01 – 
Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2440-0739

Instituto Bertoni&Noba
E-mail:odontologia@gmail.com
Desconto de 25% aos associados.
Rua Corina, Nº165 – Centro.
Telefone: (11) 2358-8757.

Saúde & Serviços

Laboratório Sonolayer
www.sonolayer.com.br
O convênio com o laboratório de análises 
clínicas permite a realização de diversos 
exames com valores mais acessíveis.
Para usar o serviço, o associado deve con-
sultar os valores e retirar a guia de atendi-
mento no Sindicato.
É necessário pedido médico para encaminha-
mento dos exames.
Av. Salgado Filho, 292/293 – Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2713-6400

www.oticascarol.com.br
A empresa oferece até 12% de desconto em 
óculos completos e parcelamento em até 10 
vezes sem juros no cartão aos associados e 
dependentes.
Av. Monteiro Lobato, 02 – Centro.
(11) 2441-1430
Rua Sete de Setembro, 194 – Centro.
(11) 2468-9680
Estrada Juscelino Kubischek de Oliveira, 
5308, salão 120.
Shopping Bonsucesso
(11) 2445-6040

Descontos:
Perfumaria 5%  Med. Referência 15%
Med. Genéricos e Similares 30%
Av. Florianópolis, 447 – Tel.: 4969-9200.
Av. José Brumatti, 3466 – Tel.: 2467-3876.
Rua Treze de Maio, 500 – Tel.: 2937-8399.

Vini Van
www.vinivans.xpg.com.br
Transporte e Transladado com o Sr. Adeildo 
ou Alessandro, com desconto de 10% aos 
associados. Telefone: (11) 2402-1290
Nextel: 7880-3127 – Id: 86*218278

Análise clínicas
&

Assistência Técnica

www.autoescolaconquista.com.br
Oferece desconto de 10% nos serviços de habilita-
ção, localizadas no Centro, Praça 8 e São João.
Telefone:(11) 2409-8812
(11) 2401-8964 - (11) 2087-8068

Os associados do Sindicato que contratarem o pro-
grama recebem 20% de desconto.
O Herbalife propõe-se a auxiliar no controle de peso, 
melhorar a disposição, orientar sobre bem-estar e 
qualidade de vida. 
Atendimento com Cristiane.
Telefone: (11) 98815-5414 Claro e (11) 98423-8508 
Tim.

ASSESSORIA JURÍDICA
O SINDIGRU/CUT oferece aos associados Asses-
soria Jurídica gratuita. O atendimento é realizado na 
sede da entidade e na sala, no aeroporto de Cumbi-
ca. Não é necessário agendar previamente a consul-
ta com as advogadas. Segue abaixo os profissionais 
e os horários dos plantões.
Dra. Adriana Ribeiro e Dra. Elisandra Oliani.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO,
TRABALHISTA e CÍVEL.
Segunda e quarta-feira, das 10h às 15h, na sala do 
Sindicato no Aeroporto. Terça-feira, das 10h às 15h, 
na sede do Sindicato.
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Grandes companheiros!

PONTO DE VISTA

Criadas pelo Ministério do Trabalho, as 
Normas Regulamentadores têm esse papel: 
garantir local de trabalho decente

O Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) é uma Norma Regula-
mentadora (NR7.11), editada pelo Ministério 
do Trabalho, que estabelece a obrigatoriedade de 
elaboração e implementação deste programa por 
parte dos  empregadores e instituições, visando 
a promoção e prevenção de saúde de seus traba-
lhadores. 

O SINDIGRU/CUT esclarece que tanto a NR 
7.1.1, em especial à NR 7.3.1, determina que é 
responsabilidade do empregador custear, sem 

ônus para o empregado, caso haja acidente ou 
mal súbito no período em que o mesmo estiver a 
serviço da empresa.

Importante destacar que a implantação do 
PCMSO na empresa será feita com base nos ris-
cos ambientais que interferem de forma direta 
ou indireta na saúde do trabalhador e caso não 
haja uma prevenção e correção desses riscos pre-
sente no ambiente de trabalho (NR 7.2.4.) 

Portanto, se o trabalhador esta a serviço do 
empregador e durante sua jornada de trabalho 
houver o sinistro (acidente), ou mal súbito, e o 
mesmo for atendido por um departamento mé-
dico de qualquer outro setor que não seja o de 
sua empresa, exemplo: departamento médico 
da Concessionária do Aeroporto de Guarulhos 

(GRU AIRPORT), todas as despesas são de res-
ponsabilidade do empregador e não do empre-
gado. Isso está expresso na NR 7.3.1, que estabe-
lece os parâmetros mínimos na execução de tais 
situações.

Por isso, é fundamental você ficar por dentro 
dos seus direitos e dos deveres das empresas. 

Infelizmente, é comum algumas empresas 
afirmarem que desconhecem e/ou até manipu-
lam normas para serem beneficiadas à custa da 
saúde ou da inocência dos trabalhadores. 

Faça valer o seu direito! Em caso de dúvidas e 
orientações, procure o Sindicato!

Franklin Dias  é Técnico em Segurança do 
Trabalho e Diretor Sindical.

Ambiente   seguro  é 
dever da empresa
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Com a finalidade de promover um am-
biente de lazer para seus associados e 
familiares, a Direção do SINDIGRU/

CUT tem investido na ampliação e moderni-
zação do patrimônio da entidade. 

A categoria aeroviária de Guarulhos con-
ta com opções de lazer, com custo acessível, 
nas Colônias em Santa Isabel, Bertioga e em 
Praia Grande.

Os diretores do Sindicato, Manuel Soleda-
de e  Benedito Rufino, (fotos nesta página) 
têm exercido um papel exemplar na manu-
tenção e desenvolvimento do patrimônio da 
entidade, prezando pelo bem-estar e lazer dos 
associados e seus familiares.
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