Trabalhadores dos aeroportos fazem ato em Congonhas
na próxima segunda (19), às 10h, em defesa da Infraero
Na terça-feira (20/6), haverá ato em Brasília, na sede da Infraero próxima ao Aeroporto JK,
assim como no Aeroporto Santos Dumont e em todos os demais terminais da Rede Infraero
Para lutar contra a privatização e extinção da Infraero, anunciada esse mês pelo governo
Temer, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina) e os trabalhadores aeroportuários
funcionários da Infraero realizam atos na próxima segunda (19) e terça-feira (20), em defesa
da manutenção da estatal.
O primeiro ato da campanha contra a privatização da Infraero acontece na segunda, a partir
das 10 horas, em frente ao Aeroporto de Congonhas.
O segundo, na terça, a partir das 10 horas, em frente ao prédio da diretoria da Infraero, em
Brasília, que fica próximo ao Aeroporto JK.
O Sina está convocando os aeroportuários de todos os demais aeroportos da empresa pública
espalhados pelo país (a Rede Infraero é atualmente composta por 60 aeroportos, desses
quatro concedidos recentemente à iniciativa privada) para realizarem ato em suas bases
também nessa terça, no mesmo horário.
No Estado do Rio de Janeiro, os aeroportuários irão concentrar o ato no Aeroporto Santos
Dumont.
“Venham com roupa preta, traga apito e panela. Vamos mandar um recado firme ao governo
e combater essa injustiça de liquidar uma das melhores empresas de aeroportos do mundo.
Não vamos deixar que destruam o futuro do nosso país. Ou reagimos agora ou estaremos
liquidados, não só os aeroportuários, mas todos os brasileiros, porque a infraestrutura
aeroportuária é patrimônio do povo brasileiro e essencial para o país, portanto, não pode ser
entregue ao capital internacional, não pode ser desmontada”, alerta o presidente do Sina,
Francisco Lemos.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL/CUT) e a
Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac/CUT) já se pronunciaram em
apoio ao movimento. Uma das estratégias de luta que vem sendo construída pelo Sina é a
criação de uma frente parlamentar nacional em defesa da Infraero, que também já vem
ganhando apoios.
No dia 14 de junho, em Brasília, o presidente do Sina, Francisco Lemos, reuniu-se com o
ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, o secretário da Secretaria
de Aviação Civil (SAC), Dário Lopes, o presidente da Infraero, Antônio Claret, e o diretor de
Gestão Estratégica da Infraero, Marx Rodrigues, ao lado de representantes da Associação
Nacional dos Empregados da Infraero (ANEI) e da Associação Nacional dos Procuradores da
Infraero (APINFRA). Sina, ANEI e APINFRA estão juntos na luta para reverter a proposta do
governo Temer de privatizar a estatal. Quintella declarou que há um grupo do governo, no

qual ele se inclui, que não deseja a privatização da empresa, enquanto outro grupo defende a
venda imediata da Infraero, incluindo Lopes.
Os aeroportuários e o Sina lutarão com todas as suas forças para frear essa privatização, vista
pela entidade como uma tentativa de desmonte da infraestrutura aeroportuária do país e
entrega do patrimônio público ao capital internacional, colocando em risco a segurança de voo
e a soberania nacional.
“Apesar de não termos conseguido frear as concessões, a privatização de toda a empresa, em
partes ou de uma só vez, não pode passar de jeito nenhum. Defendemos nossos empregos,
mas também estamos lutando pelo nosso país. O Brasil já botou fora sua infraestrutura
ferroviária. É isso que queremos para a aviação? Entregar todos os nossos aeroportos para o
capital? A Infraero sempre foi rentável, sempre repassou recursos para o governo, é um ativo
muito importante. Foram as concessões e as decisões políticas dos últimos anos que a
enfraqueceram, com o propósito de liquidá-la, mas ela é e sempre foi viável, e é essencial para
a nossa nação”, denuncia Lemos.

Atos do Sina: Luto pela Infraero!

Data: 19 de junho (segunda-feira)
Horário: 10h
Local: Em frente ao Aeroporto de Congonhas (SP)

Data: 20 de junho (terça-feira)
Horário: 10h
Local:
Em frente ao prédio da Diretoria da Infraero, em Brasília (DF)
Em frente ao Aeroporto Santos Dumont (RJ)
Em todos os demais aeroportos da Rede Infraero
O Sina orienta que os aeroportuários vistam preto, levem apitos e panelas.
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