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Aniversário do Sindicato: 31 anos 
Um dia de festa; todos os dias de luta

O aniversário de 31 anos do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre foi uma grande festa. O 
evento contou com a presença da 
direção da Fentac/CUT, de  
representantes do Sindicato 
Nacional de Aeroviários, 
do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas, do Sindicato dos 
Aeroviários de Pernambuco, do 
Sindicato dos Aeroviários de 
Guarulhos e do recém fundado 
Sindicato dos Trabalhadores 
Auxiliares na Aviação de 
Guarulhos. 

O pão com salsichão e o chope 
foram mais uma vez um sucesso 
e a dupla tem tudo para continuar 
presente nos próximos anos. A 
academia de samba Cohab Santa 
Rita realizou um belíssimo show 
para os aeroviários. As fotos da 

apresentação da escola, assim 
como de toda a festa, podem ser 
conferidas na seção de fotos do 
site, em www.aeroviários.org.br. 

O presidente da Fentac/CUT, 
Sérgio Dias, elogiou o Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre, 
ressaltando que a entidade 
sempre esteve à frente das lutas 
do setor, sendo um sindicato de 
vanguarda e combativo. 

Claudir Nespolo, presidente 
GD�&87�56��D¿UPRX�TXH�³HVWi�
vindo por aí o maior ataque a 
classe trabalhadora” e lembrou 
aos associados que será 
preciso defender seus direitos. E 
FRPSOHWRX��³KRMH�p�IHVWD��DPDQKm�
é luta!”. 

Leonel Montezana, presidente 
GR�6LQGLFDWR��D¿UPRX�TXH�D�
HQWLGDGH�³p�XPD�UHIHUrQFLD�QD�

aviação, e isso não foi de graça, 
foi por mérito dos sócios, que 
sempre estiveram ao lado do 
Sindicato nos momentos difíceis, 
nos momentos das grandes 
lutas”. Montezana lembrou que o 
patrimônio do Sindicato, como a 
sede, é uma conquista que tem o 
VXRU�GR�DVVRFLDGR�HP�FDGD�WLMROR��
(�D¿UPRX�TXH�GHYHPRV�HVWDU�
SUHSDUDGRV��SRU�TXH�³YHP�Dt�SHOD�
frente dias muitos difíceis, mas 
que, com certeza, com nossos 
associados e companheiros, nós 
vamos conseguir enfrentar”. 

Várias outras entidades 
também prestigiaram o evento.

Presidente do Sindicato, Leonel  
Montezana, no aniversário da entidade

Carlos Velho/Sindicato

Carlos Velho/Sindicato



      é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302 
NOVOS NÚMEROS: 3029-4436 E 3326-0930 - www.aeroviarios.org.br - atendimento@aeroviarios.org.br  
Diretor Resp.: Osvaldo Rodrigues (osvaldocanoas@gmail.com). O conteúdo deste veículo é de inteira  
responsabilidade da direção do Sindicato. Editado em 08/06/2016. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

Expediente

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara Cível do Foro 
Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº 001/1.12.0071803, vem pela presente RETRATAR-
SE perante o Dr. Eduardo Zippin Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste sindicato, bem como no 
³$HURIROKD´��HP�����������D�UHVSHLWR�GD�FRQGXWD�SUR¿VVLRQDO�GR�'U��(GXDUGR�=LSSLQ�.QLMQLN��VROLFLWDQGR�VHMDP�DV�PHVPDV�GHVFRQVLGHUDGDV��D�SDU�
de se desculpar publicamente com o Dr.  Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre, 
9 de março de 2016. Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.

Retratação

O Sindicato lançou há poucos dias um novo 
site, que atualiza o design e a organização do 
conteúdo da página da entidade na internet, no 
endereço "www.aeroviarios.org.br".

Confira as mudanças e participe enviando 
sugestões, críticas e comentários através do 
e-mail atendimento@aeroviarios.org.br, ou da 
nossa página no Facebook (www.facebook.
com/aeropoa).

Site de cara nova

Há diversos trabalhadores da TAP ME que 
necessitam urgentemente de um empréstimo e estão 
sem acesso ao consignado com a empresa. Há pelo 
PHQRV�WUrV�PHVHV�R�6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�GH�
3RUWR�$OHJUH�FREUD�SURYLGrQFLDV�GD�7$3�0(�SDUD�D�
liberação dos empréstimos com desconto em folha. A 
desculpa da empresa é que falta uma cláusula, algum 
DMXVWH��SDUD�TXH�LVVR�RFRUUD��(�RV�HPSUpVWLPRV�VHJXHP�
emperrados.

Empréstimo consignado na 
7$3�0(��QRYHOD�VHP�¿P

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
convoca os trabalhadores abaixo listados para 
FRPSDUHFHU�j�HQWLGDGH��D�¿P�GH�WUDWDU�GD�DomR�
MXGLFLDO�PRYLGD�FRQWUD�DV�HPSUHVDV�7$0�H�7$3�0(�

Na TAM, os trabalhadores são: Adriano Luiz 
Schuch, Anderson Maciel Fidelis, Cristian da Silva 
Pacheco, Everto Correa Candinho, Fabio Bacchi, 
Fabricio Eckert, Francisco C. K. de Almeida, Herwin 
Gaminara Leal, Jackson Vieira Pereira e Leandro 
Ribeiro Goulart. 

Na TAP ME, devem visitar a sede: Alexsandro 
Souza Machado, Dionatan Cardoso Soares, Gilberto 
Amaral dos Santos, Guilherme do Canto Souza, 
Guilherme José da Silva Vencato, Leonardo Lemos 
Chagas, João Vitor da Costa Przybilski, Leandro Ortiz 
Pereira Pinto, Marcelo Augusto Tavares Franzen, 
Mauricio de Andrade Silveira e Rafael Scheit.

Informe Jurídico: Atenção 
aeroviários da TAM e TAP ME

O pagamento às pensionistas do Aerus vem 
sendo normalizado, e isso é mais uma conquista da 
atuação da Fentac/CUT, sindicatos e comissões de 
aposentados no processo do Aerus.

Todos os pensionistas que apresentaram a 
documentação receberam os valores atrasados. 
Quem ainda não enviou precisa providenciar o envio 
dos documentos para a liberação do seu pagamento 
mensal.

O Aerus vem solicitando um inventário, necessário 
em razão do plano estar em intervenção e liquidação. 
As pensionistas irão receber os valores previstos 
em regulamento, mas se apresentarem o inventário 
podem receber parte da reserva matemática. Caberá 
DR�MXL]�GHFLGLU�TXDQWR�WHUmR�D�UHFHEHU��RX�VH�WHUmR��

Quem não tiver um inventário, pode ir ao cartório 
registrar um documento, explicando quais seus 
bens, se tiver bens, e apresentar esse documento ao 
Aerus.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
participa com empenho da luta do Aerus, desde 
a intervenção do Instituto, e comemora esses 
avanços no processo, com a garantia do direito dos 
aposentados e pensionistas. 

9HMD�QR�OLQN�"http://migre.me/u37KN" a 
explicação completa feita pela sindicalista Graziella 
Baggio.

BOATOS NO PROCESSO DA VARIG 

No processo da Varig, não há nenhum pagamento 
previsto para o dia 8, diferentemente do boato 
que vem circulando na internet. A inclusão dos 
cálculos dos credores retardatários foi concluída no 
SURFHVVR��TXH�WUDPLWD�QD�9DUD�GH�)DOrQFLDV��R�TXH�
faz avançar o caso rumo ao pagamento dos credores 
trabalhistas. Todavia, ainda há muitos passos para 
a concretização desse direito. A Fentac/CUT está 
atenta à ação, acompanhando todas as etapas do 
processo, e informando os trabalhadores. 

Avançam ações em defesa 
dos participantes do Aerus e 

trabalhadores da Varig 


