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Dia 28 é decisivo: 

GREVE GERAL JÁ
A sexta-feira da semana que vem, 28 DE ABRIL, é o dia de estar na 

rua e manifestar toda a indignação do povo brasileiro às medidas desse 
governo federal, coberto por escândalos de corrupção, que quer tirar 
direitos dos trabalhadores e preservar seus privilégios políticos.

Em todas as vezes em que o povo conseguiu impedir que o governo 
cometesse atrocidades contra os trabalhadores, essa luta se deu 
através de mobilização nas ruas. Nunca houve resistência do povo sem 
que houvesse pressão nas ruas e em frente ao poder público.

É preciso ficar indignado, aeroviário. Indignado para ter força 
e combater esses que, apesar de eleitos pelo nosso voto, não se 
preocupam com o nosso bem estar. É preciso dizer “eu não vou 
engolir essas reformas, eu mereço os meus direitos”.

Não existe solução mágica para barrar esses absurdos.  Só com 
mobilização até a exaustão, só com atitude é que nós temos uma 
chance de não sermos esmagados pelos interesses dessa classe 
política seduzida pelas grandes empresas, que mandam e desmandam 
em nosso país. Aeroviário, fique indignado. Participe da greve!

EDITORIAL
Assembleia de 

Greve nesta 
quarta-feira

Na próxima quarta-feira 
(26/4), os aeroviários de Porto 
Alegre decidirão sobre seu 
posicionamento frente à Greve 
Geral do dia 28. A assembleia 
acontece na sede do Sindicato, 
com primeira chamada às 17h 
e segunda às 17h30. Todos os 
trabalhadores da categoria estão 
convocados para participar dessa 
decisão. Outras categorias, 
como os aeronautas, também 
convocaram assembleia para 
decidir sobre o assunto, já que o 
momento é muito importante na 
construção de uma resistência às 
propostas do governo Temer. 

Somente com uma decisão feita 
coletivamente é que teremos força 

para tomar atitudes. 
 

Domingo de preparação 
para a grande greve

Neste domingo (23/4), a CUT-
RS e sindicatos filiados estarão no 
Brique da Redenção, no Parque 
Farroupilha, em Porto Alegre, 
às 10h, para chamar a classe 
trabalhadora para a grande Greve 
Geral do dia 28. Esta é a chance 
do aeroviário participar dessa 
importante mobilização nacional. 

14 dias sem salário

Até o fechamento desta edição, os funcionários da Aeromot/Brandt 
ainda não haviam recebido o salário de abril. A situação das cestas 
básicas é ainda pior. Neste dia 20, a empresa irá acumular dois meses 
de cesta básica em atraso com os trabalhadores. Direitos trabalhistas 
como o FGTS também não estão em dia, assim como o plano de saúde, 
que funciona de forma intermitente.

Na manhã de terça e quarta-feira (18 e 19/4), o Sindicato esteve nos 
portões em frente à empresa, para denunciar e pressionar a direção 
da Aeromot/Brandt a pagar os funcionários. O Sindicato já denunciou a 
conduta dos patrões para os órgãos responsáveis.
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Diretores do Sindicato na terça-feira (18), em manifestação contra o atraso de salários

Presença do aeroviário é 
fundamental para decisão 

de posicionamento

O Gevar convida para 
confraternização no próximo 

dia 27 de abril (quinta), às 17h, 
no galpão da antiga Fundação 

Ruben Berta. 



A representante da Risotolândia, que atende o refeitório da TAP ME 
e diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre reuniram-se, na 
última terça-feira (18/4), para debater as reclamações dos trabalhadores 
em relação ao serviço. A variedade e a qualidade tanto dos sucos 
quando das refeições oferecidas e a falta de café da manhã para os 
trabalhadores do novo turno de trabalho aos sábados foram algumas 
das críticas dos aeroviários levadas à reunião pelo Sindicato.

A empresa comprometeu-se a manter sua nutricionista no local, na 
janta do segundo turno, entre segunda e terça-feira da semana que vem 
(24 e 25/4), e também confirmou que distribuirá formulários de avaliação 
para todo o público do restaurante. Sobre o café da manhã para os 
trabalhadores do sábado, a representante da Risotolândia afirmou que 
já nesse final de semana a refeição estará disponível.
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Expediente

Risotolândia promete melhorar serviço

Reunião com a TAP ME é cancelada
Devido a problemas de agenda dos representantes da empresa, 

a reunião quinzenal que deveria acontecer nesta quarta-feira (19/4) 
entre o Sindicato e a TAP ME foi cancelada. Uma nova reunião será 
agendada, porém, até o fechamento desta edição, a data não havia sido 
definida.

Inscrições para a CIPA da Gol estão abertas
Vai até o dia 30 de abril o prazo para as inscrições de candidatos a 

cipeiro/a na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 
Gol. Os interessados em participar do processo eleitoral devem ir até a 
sala do SESMT e realizar sua inscrição. Esse atendimento será feito por 
Jeferson Souza Júnior ou Moisés Bellissimo. A votação acontece de 6 a 
20 de maio, via internet.

Eleição da CIPA na Avianca será esse mês
Nesse 21 de abril, acontece na Avianca a votação para a eleição 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Os eleitos 
para a comissão atuarão na gestão 2017/2018. O Sindicato ressalta 
a importância da categoria votar em representantes comprometidos 
com a saúde e segurança dos colegas e lutar junto com a CIPA por um 
ambiente seguro de trabalho, que é um direito do trabalhador.

Aposentados do Aerus 
reúnem-se no Rio

Nesta semana, aconteceu 
uma reunião entre comissões 
representativas e o interventor do 
Aerus. Participaram da agenda 
os representantes gaúchos dos 
aposentados, mas não houve 
novidades. Qualquer nova 
informação será divulgada pelo 
Sindicato.

Latam vai terceirizar 
atendimento telefônico

A Latam começou nessa 
semana um processo de 
terceirização de seu serviço 
de atendimento por telefone. A 
empresa, que diz seguir uma 
tendência mundial do setor, 
admite que irá demitir em massa 
trabalhadores. Por mais que 
esses setores sejam muitas vezes 
terceirizados, essa é uma atitude 
que revela uma escolha nefasta 
da direção da empresa, ressalta o 
Sindicato. A Latam diz que o setor 
será completamente terceirizado 
até o mês de maio.

ERRATA DO 
CALENDÁRIO - 

A data do feriado de 
Corpus Christi saiu 

errada no calendário 
do Sindicato. O feriado 
acontece no dia 15 de 

junho, e não em 26  
de maio.
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Reunião de Setores com aeroviários da Gol, dia 26/4, com primeira chamada às 11h e segunda às 17h


