
manterá por esse tempo. Esses 
são recursos importantes em 
tempos em que muito se fala em 
corte de direitos trabalhistas e 
enfraquecimento da organização 
dos trabalhadores via sindicatos. 

Devido ao sucesso na 
administração da entidade, nossa 
assessoria contábil foi convidada 
pela CUT a implantar, em nível 
regional e nacional, nosso modelo 
de gestão. A direção do Sindicato 
vem se mostrando certeira frente 
aos desafios, e a entidade seguirá 
atuando para superar-se na 
qualidade dos serviços prestados 
aos aeroviários. 
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32 anos de transparência 
e responsabilidade

A assembleia de prestação de 
contas contou, mais uma vez, com 
aprovação da categoria presente. 
Os trabalhadores que vieram à 
sede aprovaram as contas por 
unanimidade. Com esse gesto, a 
categoria reafirma que a diretoria 
escolhida na última eleição vem 
acertando em suas ações, sendo 
esse trabalho já reconhecido no 
meio sindical, onde a entidade 
vem servindo de parâmetro para 
muitas outras, tanto em relação à 
atuação de luta quanto à gestão. 

Em um ano de crise 
política e corte de direitos dos 
trabalhadores, o Sindicato dos 

Assembleia aprova contas do Sindicato

Aeroviários de Porto Alegre 
apertou o cinto nas finanças e 
fez investimentos certeiros para a 
manutenção de sua infraestrutura. 
A gestão, por exemplo, aplicou 
parte das sobras do exercício na 
reforma da sede e dos salões 
de festa, que estão sempre à 
disposição dos sócios, sendo 
essa uma obra que fica como 
benfeitoria para os próximos anos.

Também manteve a reserva 
de fundos para manutenção 
das despesas por um ano, ou 
seja, se o Sindicato passar o 
próximo período sem arrecadar 
um real sequer, ainda assim se 
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Expediente

Dia de lutar pelas causas do trabalhador, contra as reformas e por 
eleições diretas. Nessa sexta-feira (30/6), acontece a segunda greve 
geral de 2017, dando continuidade ao movimento que aconteceu em 
28 de abril, quando a greve geral paralisou muitas cidades por todo 
o Brasil. Este dia é uma reação do povo aos ataques do governo aos 
nossos direitos, e é preciso que o trabalhador se junte ao protesto da 
forma que for possível, seja paralisando seu trabalho ou aderindo às 
manifestações.

Neste dia é possível que não haja transporte público nas ruas, devido 
às manifestações previstas em frente às garagens das empresas de 
ônibus. Segundo informações das centrais sindicais, o Trensurb não 
funcionará. 

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participará das 
atividades, somando sua força às centrais sindicais, e deseja para todos 
os trabalhadores um bom dia de luta.

Sexta-feira (30) é Greve Geral

Sindicato reúne-se com a Infraero por 
solução para problemas nos terminais
Diversos problemas que vêm sendo apontados pelos aeroviários, 

relacionados aos terminais do Aeroporto Salgado Filho, foram pauta de 
reunião de diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre com 
a Superintendência do Aeroporto, encarregados da Manutenção dos 
terminais e representante da Gol. 

As esteiras da Gol, que opera no terminal novo, vêm apresentando 
problemas e risco de paralisação do serviço. A gestão aeroportuária 
confirmou tanto os travamentos dos equipamentos quanto os problemas 
que ocorrem no final da triagem das bagagens e prometeu, para o dia 
10 de julho, em nova reunião, apresentar uma solução. 

Nas questões que atingem os trabalhadores da Avianca, a 
Infraero informou que o sistema de ar-condicionado adicional é de 
responsabilidade da companhia, que deve instalar os aparelhos na loja 
de passagens e ainda está verificando o sistema central que passa pelo 
local. Em relação às cadeiras inadequadas utilizadas pelos funcionários 
da Avianca na loja de passagens, o Sindicato foi informado que novas 
cadeiras já chegaram para o setor de check-in e devem ser entregues 
na loja de passagens em breve.

O Sindicato segue atento aos problemas enfrentados pelos 
trabalhadores que atuam no Aeroporto e solicita aos aeroviários que 
comuniquem problemas dos terminais, para que a entidade possa 
levá-los na reunião do dia 10 de julho, em busca de celeridade para a 
solução dessas irregularidades.

Azul faz má gestão 
de terceirizados
Funcionários terceirizados 

contratados pela Azul possuem 
crachás e não podem acessar 
área restrita. Todavia, em caso 
de necessidade, a empresa os 
autoriza a acessar esses locais. 
Esses funcionários não recebem 
periculosidade, portanto, não 
podem estar nesses lugares.

O Sindicato recomenda a esses 
trabalhadores que registrem esses 
crachás através de fotografia ou 
xerox, uma vez que têm direito a 
receber adicionais caso trabalhem 
em locais restritos, mas nesse 
momento não recebem esses 
valores. A Azul não pode autorizar 
seus trabalhadores a acessar 
áreas restritas apenas quando 
é oportuno para ela, devido às 
especificidades dessas atividades.

Outro caso que afeta a 
companhia é o serviço da sua 
terceirizada Cia dos Interiores. 
Esta empresa ainda não quitou 
o décimo terceiro salário de seus 
empregados e deve receber 
a visita do Ministério Público 
do Trabalho, que averiguará 
as irregularidades apontadas 
pelo Sindicato, em denúncia. 
As empresas contratadas pela 
Azul descumprem a legislação 
trabalhista, e o Sindicato reforça 
que “uma companhia do porte 
da Azul não pode submeter as 
suas atividades a empresas 
dessa qualidade”. O Sindicato 
está atuando para reverter essas 
irregularidades e conta com o 
apoio dos trabalhadores.

NOTA DE FALECIMENTO - É com tristeza que o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre comunica o falecimento, no último 
sábado (24/6), do aeroviário Carlos Alberto Rubim, sócio da entidade 
e trabalhador da Latam. A Missa de 7º Dia será realizada na Igreja 
São Jorge, no sábado (1/7), às 18h. A categoria também enfrentou a 
perda, nessa semana, do colega aposentado da Varig Roberto Santos 
de Oliveira, o Betinho. O Sindicato presta seu pesar e solidariedade 
às famílias.

• O Gevar convida para  
confraternização, às 17h, nesta 
quinta (29/6), no ex-CTG.

• A reunião com a TAP 
ME que seria realizada nesta 
quarta-feira (28/6) foi cancelada 
pela empresa e remarcada para 
o dia 5 de julho.


