
EDIÇÃO - Nº 20 - Abril

A atual diretoria do Sindi-
cato tem feito um traba-
lho sério em defesa dos 

direitos da categoria aeroviária em 
Guarulhos. Desde 2008, a Direção 
tem realizado lutas constantes por 
melhores condições de trabalho, 
valorização no salário e pisos e tem 
denunciado e combatido o assédio 
moral no ambiente de trabalho. 

O aeroviário de Guarulhos sabe 
que o Sindigru/CUT é de luta. Após 
o acordo vitorioso de periculosida-
de que determinou que a TAM e 
Gol pagassem esse importante di-
reito aos trabalhadores, o Sindigru 
moveu outra ação contra a TAM 

em benefício também dos líderes 
de rampa e de manutenção, estru-
tura, provedoria e pintura de aero-
naves.

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

Agora, nossa luta é contra o PL 
4330, projeto que rasga a CLT por-
que permite a subcontratação ilimi-
tada da mão de obra, isso traz como 
consequência a redução de salários, 

aumento da jornada de trabalho e 
diminuição de direitos, que foram 
conquistados com muitas lutas e 
organização dos trabalhadores. 

Sempre atuante 
O Sindicato está sempre antena-

do nas datas de conscientização. Ao 
longo dos últimos sete anos foram 
realizadas campanhas importantes 
sobre saúde, como o Novembro 
Azul, que alerta sobre o câncer de 
próstata e Outubro Rosa, contra o 
câncer de mama. Além disso, fo-
ram promovidas campanhas de 
conscientização sobre a hiperten-
são arterial e diabetes e pelo direito 
à amamentação, entre outras rele-

vantes para categoria. 
Conquistas 
Entre as conquistas da Direção 

do Sindigru para categoria aerovi-
ária destaca-se o aumento do pa-
trimônio do Sindicato, novas pou-
sadas, ampliação do atendimento 
jurídico, novos convênios e melho-
ria no atendimento aos sócios e só-
cias. 

Compromisso com a categoria
O Sindigru sempre atuou firme-

mente em defesa dos trabalhado-
res, lutando pela jornada de 6 horas 
na pista, pelo bem-estar social dos 
trabalhadores em Guarulhos e vai 
continuar fazendo muito mais. 
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Mais lutas e conquistas

Alerta à categoria!

Campanha de amamentação Novo auditório

Trabalhadores aeroviários, não se 
deixe enganar por aventureiros. 
Todos sabem que quando as coi-

sas vão mal, dificilmente aparece alguém 
que queira contribuir para que as coisas 
melhorem. Porque dá trabalho pra fazer e 
isso não é coisa para preguiçoso. 

O pior que tem uns que fingem que são 
defensores dos trabalhadores e só querem 
se beneficiar da entidade para se promo-

ver. Esses são lacaios da pior espécie, trai-
dores da classe trabalhadora. 

Estamos dando este alerta porque ago-
ra que a casa esta arrumada, que aumen-
tamos o patrimônio do Sindicato, que es-
tamos dando mais conforto e benefícios, 
que contratamos mais advogados para 
defender os trabalhadores judicialmente, 
avançamos nas conquistas e na defesa dos 
aeroviários vai começar aparecer os lobos 

em pele de cordeiro para se colocar como 
oposição e fazer críticas ao Sindicato.

Esses oportunistas só querem fazer do 
Sindicato um trampolim político a serviço 
de seus próprios interesses. 

Muito cuidado! Desde já, vamos di-
zer NÃO AOS PELEGOS e preguiçosos 
que aparecerem apenas para tentar sujar 
a imagem do seu Sindicato e enganar a ca-
tegoria.

Reforma na Pousada Bertioga

Participação ativa nas causas da categoria Recepção da sede Sítio em Santa Isabel


