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Esteiras da Gol ainda oferecem 
risco ao trabalhador

As melhorias paliativas 
feitas pela Infraero nas esteiras 
utilizadas pela Gol no Aeroporto 
Salgado Filho não resultaram 
no conserto definitivo dos 
equipamentos, que continuam 
travando e gerando ruído 
excessivo, estressando os 
trabalhadores. 

No último sábado (22), um 
passageiro relatou a diretores do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre que, ao longo de uma hora, 

enquanto esperava atendimento 
na área de check in, as esteiras 
trancaram seis vezes. 

O Sindicato já solicitou 
inúmeras vezes providências da 
Infraero e da Gol e, diante da falta 

Em reunião entre dirigentes do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre e a direção da TAP ME, a 
empresa informou que mudou o procedimento nos casos em que o trabalhador sofre algum mal estar ou 
acidente e, depois de atendido pelo serviço de emergência da empresa, feito pela Unimed, opta por retornar 
ao trabalho. 

A partir de agora, o trabalhador que declarar que está apto a voltar ao serviço no mesmo dia terá que 
assinar um termo declaratório dessa decisão. Assim, o trabalhador deve ficar atento caso passe mal, adoeça 

ou fique ferido levemente. Isto 
porque o trabalhador que abrir 
mão da continuidade do serviço 
fornecido pela empresa e voltar 
ao trabalho estará abrindo 
mão, segundo a TAP ME, de 
reclamações futuras relacionadas 
àquele atendimento.

UNIFORMES - A TAP ME não está 
fornecendo o uniforme completo 
que os trabalhadores têm direito 
e precisam. Ainda faltam itens 
para distribuição à categoria, 
principalmente peças de inverno.

TAP ME estabelece novos 
procedimentos para emergências

de uma solução e dos prejuízos 
causados aos trabalhadores, 
irá denunciar essa situação aos 
órgãos competentes.

ASSÉDIO - Depois de muita 
pressão do Sindicato contra o 
assédio moral na companhia, 
três funcionários que assediavam 
trabalhadores foram demitidos, 
melhorando as condições de 
trabalho nos setores em que 
atuavam.
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Expediente

Sindicato põe a  
boca no trombone

O Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre firmou parceria com o programa Boca 
no Trombone, da rádio Bandeirantes, para 
participar do programa pelo menos uma vez 
por mês, utilizando o espaço para informar os 
aeroviários e a sociedade sobre as condições 
de trabalho e segurança de voo na aviação. 

O programa vai ao ar aos sábados, das 
7h30 às 9h30 da manhã, com reprise nas 
madrugadas de domingo, e fala sobre questões 
relacionadas a trabalhadores e previdência 
social. 

Na TV, há também uma versão do Boca 
no Trombone transmitida aos sábados, 
pela manhã, das 8h30 às 9h, na Band. A 
participação do Sindicato terá início em agosto.

Sindicato se prepara para enfrentar 
mudanças nas leis trabalhistas

Ao lado de outros sindicatos de 
todo o país e movimentos sociais, 
o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre participou de 
praticamente todas as atividades 
promovidas pela CUT-RS, 
inclusive do protesto histórico 
realizado em Brasília em 24 de 
maio, das greves gerais em 28 
de abril e 30 de junho, além dos 
protestos no Aeroporto Salgado 
Filho, para tentar barrar a 
reforma trabalhista, recentemente 
aprovada no Congresso.

 Infelizmente, a sociedade 
brasileira não compreendeu os 
enormes prejuízos que seriam 
causados por essa reforma a 
todos os trabalhadores do país, 
não se mobilizou e, assim, não foi 
possível barrar esse projeto. 

Diante dessa nova realidade, o 
Sindicato está se debruçando para 
entender os meandros dessa nova 
legislação e lutar em defesa dos 

direitos dos trabalhadores nessa 
conjuntura, muito mais difícil, onde 
a opressão do empregador sob o 
empregado perdeu quase todos 
os limites que antes protegiam o 
lado mais frágil. 

O diretor do Sindicato Osvaldo 
Rodrigues foi eleito como 
delegado para representar os 
aeroviários gaúchos no Congresso 
Extraordinário da CUT, que será 

realizado em agosto, convocado 
em razão dessa reforma. 

Dentre as mudanças que a 
nova legislação impõe destacam-
se a possibilidade de jornada 
fracionada, de divisão das férias, 
de negociação direta entre patrão 
e empregado e a não necessidade 
de homologação de rescisões 
trabalhistas junto à entidade 
sindical. 

Latam regulariza 
entrega de uniformes

Após muita insistência do Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre, em diversas reuniões realizadas com 
representantes da Latam e denúncias publicadas no 
Aerofolha, a companhia está finalmente fornecendo 
todos os itens de uniforme, incluindo os sapatos, aos 
aeroviários. 

A direção do Sindicato sente-se recompensada em 
ver que a empresa está cumprindo com esse direito 
dos trabalhadores e segue atenta, fiscalizando a 
companhia.
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GEVAR - O grupo convida para 
confraternização, no CTG da Fundação Ruben 
Berta, nessa quinta-feira (27 de julho), às 17 horas.


