
RESPONSABILIDADE, 
RENOVAÇÃO E LUTA

Mudar com a segurança da experiência
A Chapa Única que disputará as eleições do Sindicato 

dos Aeroviários de Porto Alegre nos dias 8, 9 e 10 de março 
tem um compromisso: passar a faixa de uma diretoria 
experiente e que garantiu conquistas históricas para 
uma nova geração de aeroviários.
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Foto realizada ao ar livre, com todos envolvidos vacinados com as três doses.



Mais representatividade para as mulheres
Uma das chapas com maior representação feminina na 

história do Sindicato. Ao todo, 10 mulheres, entre aposentadas 
e trabalhadoras da ativa, são candidatas pela chapa. Para a 
Chapa, esse é um movimento natural e que vem para agregar.

“Conforme vemos na política partidária do nosso 
país e do mundo, 
o número de mulheres 
disputando cargos vem 
aumentando. Aqui não 
é diferente, seguimos 
essa tendência que vem 
para o bem”, afirmam os 
candidatos.

Eleições dias 8, 9 e 10 de março 
na sede do Sindicato e no Aeroporto.

Renovação para o futuro e mais direitos
Com 50% de dirigentes novos na disputa, a Chapa vem para 

implementar uma importante renovação já pretendida pela 
atual direção desde a última eleição. Com representação na 
Gol, na Aeromot, na Azul e na Latam, a nova geração chega 
para buscar a valorização 
do aeroviário, com mais 
direitos e melhores 
salários. “Essa será nossa 
bandeira no Aeroporto, 
conquistar avanços 
nas nossas condições”, 
afirmam os candidatos.

Experiência que faz história
Para conduzir o processo de transição entre a direção 

passada e a nova, com mais trabalhadores da ativa e novos 
nomes da categoria, os aposentados estão mais uma vez 
presentes. Responsáveis por construir a história do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre, essa parcela da categoria é 
muito significativa, representando um grande número de ex-
trabalhadores que conta com assuntos pendentes.

É o caso do Aerus, da Petrus e das dezenas de ações judiciais 
ainda pendentes, principalmente com a TAP ME. Sobre esses 
assuntos, a Chapa tranquiliza os aposentados, “estaremos aqui 
para dar o suporte e representar nossos colegas que fizeram 
parte do crescimento dessa entidade”. Ainda, os aposentados 
afirmam que farão com que os novos diretores se integrem 
no ambiente sindical, participando de atividades da CUT, da 
FENTAC e demais entidades associadas ao Sindicato.

A participação dos trabalhadores é importante para 
o futuro da entidade sindical!



Conheça os candidatos da chapa
DIRETORIA EXECUTIVA

Celso André Klafke 
Osvaldo de Ávila Rodrigues

Marcos André Fortes 
Leonel Leandro Soares Montezana 

Pedro Alexandre Santos Marins
José Juarez Azeredo Filho 

Melissa Paim de Vargas 
Dênis Ramalho Chaves

Leandro Lizotte

 DIRETORES SUPLENTES
Alexandre Silveira

Caroline Barros da Silva 
Daiane Vidaleti Santos

Simone de Oliveira da Rosa
Camila Fernandes Ribeiro

Fernando Antônio Gluszczak 
Cesar de Souza Girardi

Edmilson Fraga da Silva
Laci Cardoso Rolim 

CONSELHO FISCAL
Paulo Rodolfo Pacheco Ribeiro

Elisabete Brum Faria
Ronaldo Maciel da Cruz
Carlos Rodolfo Kramm

Claudia Elizabete Veras Louro
Maria Inês Ghedin de Souza 

REPRESENTANTES EM GRAU SUPERIOR
Gabriel Osório Fernandes Gomes

Erny Scherer
André Fritsch Fernandes

Joceli Mauro Dias Figueiró

DELEGADOS 
Rodrigo Kwiatkowski Gonçalves

Evandro Silveira Redante
Adalberto Ramos de Souza

Fabricio Souza da Silva
Eduardo de Oliveira Bobsin
João Antônio Ribeiro Neto

Liana da Silva Rodrigues
Geferson de Oliveira Padilha

Giliardi Anderson Vicente dos Santos
Daniela Lencina Lopes Correa

Trabalhadores da Latam

Trabalhadores da Azul

Trabalhadores da Gol


