
Sindaero/DF convoca categoria aeroviária para assembleia em 30 de 
junho, para  rati fi cação de sua fundação, e causa preocupação. Essa 
enti dade sequer tem algum ti po de representação políti ca ou legal, já que 
o seu registro está sendo cassado na justi ça e a direção responde inquérito 
policial por falsidade ideológica. Caso algum trabalhador queira confi rmar 

essa informação, basta acessar o processo 0001555-79.2013.5.10.006 no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). 
O histórico do Sindaero/DF não poderia ser pior. A direção desse Sindicato chegou a propagar a informação 
menti rosa de que os trabalhadores da Swissport receberiam o retroati vo de periculosidade no dia 10 de junho, 
o que, obviamente, não aconteceu. Para piorar a situação, também divulgaram uma lista com os valores que 
cada aeroviário (a) receberia pelo processo. Esse ato pode colocar a vida do (a) trabalhador (a) em risco, já que 
qualquer um pode ter acesso a informação do dinheiro a ser recebido pelo (a) profi ssional. Vale lembrar que 
essa lista sequer estava liberada pelo juiz do TRT responsável pelo processo. Trabalhadores (as) que se senti rem 
lesados (as) com a divulgação de informações pessoais, sem a devida autorização, devem procurar a justi ça. 

Sócios e sócias do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) têm direito à assessoria jurídica gratuita. 

AÇÃO DE PERICULOSIDADE É DO SNA
Caso algum (a) trabalhador (a) tenha qualquer dúvida sobre o processo de periculosidade da Swissport, deve entrar 

imediatamente em contato com a direção do SNA, pois foi essa enti dade que entrou com essa ação na justi ça. 
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NÃO SE DEIXE ENGANAR PELA 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

DO SINDICATO PIRATA
Sindaero/DF tem o registro cassado e responde 

inquérito policial por falsidade ideológica 

Você conti nua acreditando no Sindaero/DF? Esse sindicato facilita a vida da Fenascon, uma Federação 
que diz que você não é aeroviário (a), não é protegido (a) pela Regulamentação Profi ssional, nem pela 

CCT (Convenção Coleti va de Trabalho) da categoria aeroviária, uma das melhores de todo o Brasil.

Sindaero/DF promove a divisão dos 
profi ssionais da aviação civil no Brasil e 
enfraquece a categoria aeroviária, que já 
enfrenta uma série de problemas no setor. Um 
deles é o covarde processo de terceirização, 
que tem ti rado os direitos dos trabalhadores 
de empresas prestadoras de serviços como a 
Swissport, Vit Solo, Pro Air, RM e Tristar. Para 
não cumprir a CCT (Convenção Coleti va de 
Trabalho) da categoria, nem a Regulamentação 
Profi ssional, essas terceirizadas obrigaram 
seus trabalhadores a adotar a Fenascon, 
uma Federação de asseio e conservação que 
sequer pertence à categoria aeroviária e não 
prati ca jornada de trabalho de seis horas 
diárias.  Vamos rejeitar mais essa divisão a 
parti r da criação de um pequeno sindicato 
regional e lutar juntos com a direção do SNA 
(Sindicato Nacional dos Aeroviários) pela 

manutenção de nossos direitos. 

Diga NÃO à divisão!


