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Vitória no Aerus: STF obriga União 
a indenizar massa falida da Varig

Nesta quinta-feira 
(3/8), o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, por 
unanimidade, manter a 
sentença que condena a 
União a indenizar a massa 
falida da antiga Varig.

A decisão representa uma 
importantíssima vitória para 
os aposentados, pensionistas 
e trabalhadores da ativa 
participantes do fundo de 
pensão Aerus, cujos direitos 
vêm sendo defendidos há anos 
pela Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação 
Civil (Fentac/CUT), sindicatos 
filiados (incluindo o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre) e 
comissões de aposentados nos 
estados.

A decisão foi acompanhada 
de perto por dirigentes sindicais 
e membros das comissões, que 
estiverem presentes na sessão do 
STF.

“O ministro Gilmar Mendes deu 
seu voto contrário aos embargos 
da União, e ganhamos por 
unanimidade. Esse momento é 
muito rico para nós, pois atingimos 
esse objetivo depois de quase 
10 anos”, comemora Graziella 
Baggio, porta-voz da Fentac/CUT. 
A vitória foi conquistada após seis 
tentativas de julgamento.

A decisão, no entanto, é 
apenas mais uma etapa vencida, 
explica Baggio. “Vamos aguardar 
a publicação da decisão do STF 
e o início da execução da ação 
pela Varig. Esperamos conquistar 
um acordo satisfatório a todos os 

envolvidos”, salienta.
O secretário-geral da 

Federação e dirigente do 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre, Celso Klafke, 
que compareceu a audiência 
representando o presidente da 
Fentac/CUT, Sérgio Dias, também 
comemorou a vitória. “Todos 
os sindicatos, comissões e a 
Federação estão de parabéns. É 
o conjunto de todos os esforços 
que nos trouxe para mais uma 
vitória, mesmo que parcial. Isso 
indica que estamos no caminho 
certo para uma solução definitiva. 
Até agora, foram somente vitórias. 
Gostaríamos que fosse mais 
rápido, por conta da idade dos 
trabalhadores, mas estamos 
otimistas de que vamos vencer”, 
destaca Klafke.

Entenda o processo - A falência da Varig ocorreu em 2010, e está ação está tramitando na Justiça há, 
aproximadamente, 26 anos. Estima-se que mais de 20 mil aeronautas e aeroviários aposentados e ativos têm 
direito a receber recursos do plano Aerus. “Se o pagamento tivesse sido feito antes, teria sido evitada uma 
grande tragédia social. Graças ao nosso trabalho árduo, que vem dando resultados positivos, estamos con-
fiantes que vamos vencer e que todos os beneficiários serão devidamente contemplados”, completa Graziella. 
(Com informações da Fentac/CUT)
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página: 

facebook.
com/aeropoa

Sindicato atende 
todos aeroviários com 

justiça e igualdade
Os profissionais que prestam assessoria para o Sindicato atuam em 

prol da categoria aeroviária, sempre respeitando a ética e atuando com 
seriedade. 

Estes assessores solicitam documentos que são necessários para 
o desenvolvimento das suas atividades e para o embasamento de seu 
trabalho, sejam da área jurídica ou da Medicina do Trabalho. 

Essa conduta ética na condução das assessorias aos aeroviários 
e aeroviárias garante o melhor atendimento. Só com uma preparação 
que atenda os requisitos legais é que pode ser garantida a defesa dos 
direitos da categoria. É imprescindível que o trabalhador tenha todos os 
documentos solicitados pelos profissionais que prestam serviço para o 
Sindicato. Somente com colaboração e parceria é que podemos lutar 
pelos nossos direitos.

Atenção: as inscrições seguem abertas, mas somente até o dia 24 
de agosto. Podem participar times masculinos e femininos.

VITÓRIA - O Sindicato 
ganhou mais uma ação de 
periculosidade contemplando 
trabalhadores da Latam da pista 
do Aeroporto. A lista dos traba-
lhadores pode ser encontrada 
em www.aeroviarios.org.br.

Sindicato promove 
palestra sobre a 

Reforma Trabalhista
O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre irá promover, em 
22 de agosto (terça), na sede, 
das 17h às 18h, palestra com 
a Dra. Renata sobre a Reforma 
Trabalhista. 

O objetivo é tirar as dúvidas 
dos trabalhadores sobre as 
consequências da Reforma nas 
relações de trabalho e direitos. 
A palestra é gratuita e aberta a 
todos(as).

AGENDA DO SINDICATO
15 - Sindicato Móvel na TAP ME
15 a 17 - Seminário de Planejamento da 
Fentac/CUT (em SP)
17 - Churrasco dos setores da Latam e 
audiência do EIA da TAP ME no TRT-4
21 - Sindicato Móvel no Aeroporto
22 - Sindicato Móvel na TAP ME e debate 
sobre a reforma e processos
22 e 23 - Seminário de Campanha Salarial 
(no Dieese-SP)
26 - Torneio de Futebol 7
28 a 31 - Congresso Extraordinário da 
CUT Nacional (em SP)
28 - Sindicato Móvel no Aeroporto
29 - Sindicato Móvel na TAP ME
30 - Confraternização dos sócios 
aposentados, às 12h, na sede do 
Sindicato


