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Na luta contra a concessão do Salgado Filho

Em audiência pública 

promovida na Assembleia 

Legislativa do RS (ALRS), 

a pedido dos deputados 

estaduais Pedro Ruas (Psol) 

e Regina Becker Fortunati 

(Rede), foi debatida nessa 

terça-feira (28/6) a concessão 

(privatização) do Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, 

em Porto Alegre, as condições 

de trabalho no complexo 

aeroportuário e a construção de 

um novo aeroporto na cidade de 

Portão (RS).

A reunião teve início às 
9h30min e permitiu que várias 
pessoas se pronunciassem, 
durante três minutos cada, para 
debater esses assuntos. Dentre os 
alertas feitos pelos representantes 
dos trabalhadores está o de que 
somente 10% dos aeroportuários 
que atuam no Salgado Filho como 
funcionários da Infraero serão 
mantidos. O aeroportuário Raul 
Feijó defendeu a reivindicação dos 
trabalhadores para que, ocorrendo 
a concessão, eles sejam 
realocados em estatais federais 
com sede na cidade.

O diretor de Comunicação 
do Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre, Osvaldo 
5RGULJXHV��D¿UPRX�TXH�D�
manutenção do Aeroporto 
Salgado Filho é fundamental 
para o desenvolvimento da 
cidade e reforçou que muitos 
empregos serão afetados pela 
concessão. Também ressaltou 
que a concessão irá prejudicar 
ainda mais a Infraero, que já 
perdeu os principais aeroportos 
para a iniciativa privada e com 

isso os recursos cruzados 
que eles geravam para os 
demais aeroportos da Rede. 
“Não há necessidade de 
concessão e sim de melhorias 
na gestão, reduzindo, por 
exemplo, as terceirizações 
na Infraero”, declarou. Além 
disso, destacou que o Sindicato 
não vê necessidade alguma 
de investimento público na 
construção de um aeroporto em 
Portão, que “tudo indica, está 
sendo idealizado para atender 
exclusivamente interesses 
privados na região”. 

O presidente da Associação 
Nacional em Defesa dos Direitos 
dos Passageiros do Transporte 
Aéreo (Andep), Cláudio Candiota, 
destacou que há estudos que 

refutam a necessidade de um 
novo aeroporto na região e 
alertou que o item 8.3.4.1 do 
edital de concessão desobriga a 
concessionária de alongar a pista 
VH�QmR�¿]HU�D�REUD�HP�DWp�TXDWUR�
anos.

Os parlamentares também 
destacaram que parte do local 
escolhido para o aeroporto 
em Portão é uma Área de 
Preservação Permanente (APP) 
que não permite construções.

Além de participar da reunião, a 
direção do Sindicato foi convidada 
para o grande expediente da 
ALRS, no Plenário da Casa, o que 
demonstra um reconhecimento 
dos parlamentares em relação à 
representatividade da entidade.

(Veja as fotos no site)

Em audiência na ALRS, entidades defendem manutenção dos postos de 

WUDEDOKR�H�D¿UPDP�TXH�FRQVWUXomR�GH�XP�DHUyGURPR�HP�3RUWmR�p�XP�HTXtYRFR

Sindicato reúne-se com procurador do MPT
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participou, nesta 

terça-feira (28/6), de reunião com o procurador do Trabalho Rogério 
Fleischmann, representantes do Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia e o presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo, para discutir 
a terceirização do trabalho nos setores relacionados à segurança 
no Aeroporto Salgado Filho, como no setor de Embarque. Além da 
direção do Sindicato, dois agentes de proteção (APACs) participaram 
da reunião.

O Sindicato ressaltou junto ao procurador suas preocupações 
em relação aos contratos de terceirização feitos pela Infraero. O 
Sindicato já contou cerca de dez empresas que encerraram os 
contratos deixando passivos trabalhistas para a estatal. A entidade 
também alertou para os riscos causados pela terceirização de áreas 
essenciais à segurança operacional e de voo. 

A reunião faz parte de um movimento que o Sindicato vem 
SURPRYHQGR�D�¿P�GH�GLVFXWLU�HVVH�WHPD�MXQWR�D�yUJmRV�S~EOLFRV�H�
sociedade. No dia 22, já havia acontecido reunião com o Conselho 
e a CUT-RS. Haverá audiência com o senador Paulo Paim, em 1º 
de julho, às 10h30min, em Canoas, Também vem sendo construídas 
agendas visando uma audiência pública no RS e outra no Senado.
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Expediente

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre vem recebendo 
denúncias de que a TAP ME está desviando da função vários 
trabalhadores. Os aeroviários vêm cumprindo tarefas que não são 
de sua responsabilidade e para as quais não possuem treinamento 
adequado. Um grupo de trabalhadores, por 
exemplo, foi desviado da função para lixar 
um avião, serviço que deve ser feito pelos 
SUR¿VVLRQDLV�GD�3LQWXUD��TXH�SRVVXHP�DV�
TXDOL¿FDo}HV�QHFHVViULDV��2�6LQGLFDWR�
ressalta que o desvio é ilegal e pode colocar 
em risco a saúde do trabalhador, além de 
prejudicar a qualidade da tarefa a ser desempenhada nas aeronaves. 
A entidade está à disposição dos aeroviários que quiserem tomar 
providências jurídicas sobre essa irregularidade.

TAP ME: Desvio de função é 
irregular e deve ser denunciado

RETRATAÇÃO: 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 
QR�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.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac/
CUT) aprovou a prestação de contas 2015 e a previsão orçamentária 
2016, em assembleia realizada nos dias 23 e 24 de junho, em São 
Paulo. As contas foram aprovadas por todos os sindicatos que 
participam da entidade, incluindo o Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre.

Apesar da mudança de sede do Rio de Janeiro para São Paulo, que 
gerou custos extraordinários, a Fentac/CUT conseguiu cumprir toda a 
previsão orçamentária de 2015, utilizando o fundo de reserva. Também 
foi aprovado que esse fundo será recomposto durante o ano de 2016.

O Sindicato destaca o papel essencial da Fentac/CUT na defesa 
da unidade dos trabalhadores do setor aéreo e nas lutas conjuntas 
de aeroviários, aeronautas e aeroportuários, incluindo as campanhas 
salariais, assim como na representação de todos os trabalhadores do 
setor junto à sociedade e órgãos governamentais. 

Fentac/CUT aprova prestação 
de contas 2015 

TAM deve pagar 
FGTS devido em 

processo até dia 30
A TAM tem até o dia 30 

de junho para depositar as 
parcelas devidas do FGTS dos 
trabalhadores da Manutenção, no 
processo movido pelo Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
(nº 0000504.79.2010.504.0014). 
2V�WUDEDOKDGRUHV�GHYHP�¿FDU�
DWHQWRV�SDUD�YHUL¿FDU�VH�R�
depósito foi efetuado e, em caso 
negativo, informar ao Sindicato, 
para que a entidade tome as 
devidas providências.

Curta nossa página:  
facebook.com/aeropoa

Assédio é tema de 
palestra na SIPAT
Na última quarta-feira (29/6), 

a psicóloga Inaiara Kersting, 
responsável pelo grupo de 
Psicologia do Trabalho no 
Sindicato, palestrou na XIX SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho) do 
Aeroporto Salgado Filho. A 
atividade contou com a presença 
de mais de cem trabalhadores 
e tratou de temas como assédio 
moral e doenças ligadas ao 
estresse e ao abuso no ambiente 
de trabalho. Os aeroviários podem 
acessar a apresentação no site 
“www.aeroviarios.org.br”.

O Sindicato reforça que os 
grupos de apoio estão abertos 
à participação da categoria, 
às quintas-feiras, das 14h às 
15h30min e das 16h às 17h30min, 
na sede (R. Augusto Severo, 82).

Ping-pong e sinuca na sede
No último dia 23, o Sindicato promoveu um encontro de ping-pong 

e sinuca, reunindo aeroviários e metalúrgicos na sede. O evento 
foi organizado pelo diretor Marcão e contou com a presença de 25 
participantes e confraternização. Dentre os presentes estavam nomes 
importantes do esporte, como os colegas Conceição (ex-Varig) e 
Fábio Soares (aposentado da TAP). Diante da grande receptividade, 
a ideia é realizar uma vez por mês a atividade. (Veja fotos no site)


