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Ministério Público do 
Trabalho arquiva falsas 

denúncias de Fábio e Djailson

Periculosidade TAM

Diz o ditado popular: 
a Justiça tarda, mas 
não falha. Foi isso 

que aconteceu com as denúncias 
caluniosas e mentirosas feitas pe-
los dirigentes afastados, Fábio Bor-
ges e Djailson Cavalcanti, sobre a 
conduta da Direção do Sindigru e 
do Departamento Jurídico no pro-
cesso de periculosidade da TAM.

A Procuradora do Ministério 
Público do Trabalho da 2ª Região 
de Guarulhos, Rosemary Fernan-
des Moreira, indeferiu o pedido 
deles de instauração de inquérito 
civil, alegando que: “o relato dos 
denunciantes não apresenta ne-
nhuma irregularidade”.

Na explicação, a Procuradora 
ressalta que eles perderam o prazo 
para entrar com recurso, em razão 
que o MPT já havia arquivado esse 
pedido de inquérito, em 12 de ja-
neiro de 2014, justamente por não 
ter fundamento. 

Rosemary reforça também que 
é infundada a denúncia de que 
o Sindigru coagiou os trabalha-
dores da TAM para não assinar o  
abaixo-assinado que eles distribu-
íram no Aeroporto e que tinha a 
má intenção de anular o acordo da 
empresa, aprovado pelos trabalha-

dores. “O Sindigru apenas está ad-
vertindo os trabalhadores de que, 
os que assinaram o acordo na Jus-
tiça do Trabalho, deram quitação e 
nada mais podem postular. Nisto 
não há nada de errado”, salienta o 
documento do MPE. (ao lado)

Ainda segundo a  Procuradora 
do Trabalho: “certo ainda que os 
trabalhadores que não foram re-
presentados pelo Sindicato na refe-
rida ação, podem e devem postular 
direitos mediante a constituição de 
patrono (advogado), mas não po-
dem meramente pretender revo-
gar o acordo e buscar o reinício da 
prentensão na mesma lide”.

Movidos pelo ódio e a inveja

Também se comprovou, após 
a conclusão do MPE, que Fábio e 
Djailson estão movidos pelo ódio 
e a inveja. Eles buscaram apenas a 
promoção política fácil, ao propa-
garem acusações levianas, que vi-
savam confundir os trabalhadores 
e manchar a honra do Sindigru. Se 
deram mal, e a Justiça foi feita!

Agora, eles responderão à Jus-
tiça por suas atitudes. O Sindigru 
moveu ações por calúnia e difama-
ção contra eles.

“O relato dos denunciantes não 
apresenta nenhuma irregularidade”, 
Rosemary Fernandes Moreira- 

Procuradora do Trabalho
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Enquanto os derrota-
dos  Fabio e Djailson, 
que nunca defenderam 

a categoria, mas tentam enganar 
os trabalhadores (compravado pelo 
Ministério Público do Trabalho, 
leia matéria da frente do boletim), 
o Sindigru comprova mais uma 
vez seu trabalho íntegro e sério em 
defesa da categoria aeroviária e da  
sociedade.

Recentemente, o Ministério 
Público Estadual (MPE) aten-
deu reivindicação do Sindicato 
e abriu um inquérito civil para  
apurar o fechamento da ponte do Rio 
Baquirivu-Guaçu/Malvinas, que  
ligava a Avenida João Jamil Zarif à 
área do Aeroporto Internacional de  
Guarulhos -- local muito uti-
lizado pelos trabalhadores  

e pela população local. 
Essa passagem foi fechada pela 

Concessionária do Aeroporto, GRU 
Airport, em novembro de 2013, 
que alegou reformas, mas fez a  
promessa de reabri-la após a 
Copa do Mundo (junho/julho 
de 2014), no entanto, isso não  
aconteceu.

Protestos
Essa investigação do MPE é 

consequência dos protestos reali-
zados no local pelo Sindicato desde  
setembro de 2014  em parceria 
com o SINTAAG/CUT (Sindicato 
dos Trabalhadores Aeroviários em  
Empresas Auxiliares de Guarulhos)

 O Sindicato pede a reabertura 
urgente da ponte em razão do au-
mento de assaltos e estupros que 

estão acontecendo no local.
O Sindigru não mediu esforços 

para resolver a questão e acionou 
os seguintes órgãos: Prefeitura de 
Guarulhos, Ministérios Públicos do 
Trabalho e Federal; Secretaria da 
Aviação Civil da Presidência da Re-
pública, Agência Nacional da Avia-
ção Civil e GRU Airport.“Lutamos 
pela reabertura da ponte, por mais 
segurança na região e pelo direito 
de ir e vir, que está assegurado na 
Constituição”, disse o presidente do 
Sindicato, Orisson Melo.

Segurança
O Sindigru solicitou uma reu-

nião com a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública para expor os 
problemas enfrentados pelos traba-
lhadores e pela população.
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O acesso está fechado desde novembro de 2013 pela GRU Airport. Assaltos aumentam na região

“Lutamos pela 
reabertura da ponte, 
por mais segurança 

na região e pelo 
direito de ir e vir”, 

Orisson Melo

Mais uma Vitória!

MPE investiga 
fechamento da 
ponte do 
Baquirivu
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