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DIA DO AEROVIÁRIO:
SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL SERÁ NO SAESP

 A Câmara de Vereadores de São Paulo, por iniciativa do Vereador Cláudio Prado, realizará no 
próximo dia 22.06.2012, uma sessão solene na sede do Sindicato dos Aeroviários no Estado de São 
Paulo. O evento marcará a comemoração do DIA DO AEROVIÁRIO e terá início às 17h: 00. Após a 
sessão solene o SAESP oferecerá um coquetel a todos os presentes.
 A realização da sessão solene na sede do sindicato é fato inédito na história da entidade, o 
que muito engrandece a sua diretoria e toda a categoria aeroviária.
 O marco para a comemoração do DIA DO AEROVIÁRIO é a regulamentação pro�ssional da 
categoria, ocorrida em 22 de junho de 1962, por meio do decreto 1.232, assinado pelo então   
presidente João Goulart. 
 Esta regulamentação foi obtida graças à ampla mobilização da direção do SAESP, que tinha 
à época, o saudoso e inesquecível Murilo Pinheiro, como presidente.  À época os aeroviários foram 
um dos poucos pro�ssionais brasileiros a conquistar a sua regulamentação pro�ssional. Foi uma 
grande vitória, decorrente de muitas greves para pressionar o governo. Com a regulamentação da 
pro�ssão, os aeroviários foram os primeiros trabalhadores brasileiros a terem garantida a jornada 
de seis horas para os trabalhos expostos às intempéries ou em serviços perigosos ou insalubres.
 O SAESP convida todos os aeroviários para este momento histórico, marcado pela              
homenagem dos vereadores de São Paulo, que nos contempla, pela primeira vez na história, com 
a realização de uma sessão solene em nossa sede. Uma história rica de lutas e conquistas merece 
ser comemorada, vamos brindar juntos: VIVA O DIA DO AEROVIÁRIO!

SEDE DO SINDICATO COMPLETARÁ 50 ANOS!

 A construção da sede própria tem sua história. Murilo Pinheiro, o presidente à época, e 
Pedro de Melo França, o tesoureiro, além dos demais diretores, tiveram um momento de histórica 
decisão. Com muitas campanhas de vendas de brindes, �âmulas, captação de doações, rifas e 
eventos, foi construída e inaugurada em julho de 1962, a sede própria, em frente ao Aeroporto de 
Congonhas, no mesmo lugar onde se encontra hoje, na Avenida Washington Luiz, 6979.

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO
É CIDADÃO RESPEITADO  !
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Parabéns Aeroviários!

 Trabalhadores Aeroviários! Estamos comemorando 50 anos de criação do “Dia Nacional dos 
Aeroviários”. São 50 anos de lutas e conquistas em prol dos direitos dos trabalhadores.
 Desde 1962, quando foi regulamentada, a pro�ssão de Aeroviário sofreu diversas                     
intervenções. O Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo, criado em 1949, foi importante 
para a garantia dos direitos trabalhistas, como a jornada de seis horas diárias para os trabalhos em 
situações de risco ou insalubres. 
 O SAESP, na representação dos aeroviários sempre esteve presente nas maiores lutas sociais. 
Diretas Já e instalação da Assembléia Nacional Constituinte, são alguns exemplos.
 O trabalho do Aeroviário sempre foi muito importante, sendo responsável pelo apoio de 
todo sistema aéreo, fazendo isso com excelência. O sistema de aviação é considerado o mais 
seguro que existe. Isso porque seus pro�ssionais sempre estão atentos às possíveis falhas, atuando 
preventivamente. Os aeroviários são um exemplo, para toda a classe trabalhadora. 
 Por esses motivos, entre tantos de orgulho, realizaremos na sexta-feira (22/06), no Sindicato 
dos Aeroviários no Estado de São Paulo, uma sessão solene com entrega de Salva de Prata em 
comemoração aos 50 anos do dia do Aeroviário.

Conto com sua presença! Um Abraço!

Vereador Cláudio Prado

FORÇA E LUTA DO AEROVIÁRIO


