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GOL e Infraero são 
denunciadas pelo Sindicato

Nos últimos meses, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
tomou algumas atitudes com relação às esteiras do Aeroporto 
Salgado Filho. O mau funcionamento dos equipamentos tem causado 
travamentos constantes, atrasando e até mesmo paralisando o trabalho 
dos funcionários que atuam no check-in. 

Para tratar do assunto, foi feita uma denúncia para a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), além 
de reuniões entre o Sindicato e os responsáveis das empresas e da 
Infraero. Nestas reuniões, esses representantes se comprometeram a 
solucionar as questões, o que não se concretizou. 

No texto da denúncia protocolada pelo Sindicato, consta que 
quando o equipamento tranca “é necessário subir na esteira para tirar a 
bagagem que está trancando, e se a esteira é acionada acidentalmente 
pode resultar em acidente grave ao trabalhador”. Também foram 
enviadas para a SRTE fotos da situação das esteiras durante a 
ocorrência do travamento.

PERIGOLINO ALERTA: 
Esteiras vêm apresentando problemas

e risco de acidente

Serviço de restaurante 
cada dia pior

Os aeroviários que fazem suas refeições no restaurante da empresa 
têm reclamado quase que diariamente da qualidade do serviço. Falta 
de comida, de opções de carne e alimentos mal preparados (crus ou 
torrados) são as queixas mais trazidas pelos trabalhadores.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, que já levou esses 
relatos para a presidência da empresa e para a Risotolândia, espera 
que alguma atitude seja tomada em breve. 

Novos cipeiros podem 
contar com o Sindicato

A nova gestão da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) da TAP ME foi 
eleita nesta segunda-feira (14). A 
posse dos representantes deve 
ocorrer no dia 22 de setembro.

O trabalho realizado por 
este grupo de escolhidos pelos 
trabalhadores é fundamental 
para a segurança e saúde dentro 
do ambiente de trabalho, e o 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre deseja um bom 
mandato para os eleitos, estando 
à disposição para ajudar.

Contribuição sindical não é repassada
Apesar de já ter recolhido os valores referentes à contribuição 

sindical dos trabalhadores no último mês de março, a TAP ME ainda não 
repassou o pagamento ao Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. 

Para o Sindicato, esta atitude da TAP ME é criminosa, pois configura 
apropriação indevida de recursos.
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Expediente

Avianca expõe 
trabalhadores a condições 

inadequadas
Em situação que já dura alguns meses, a Avianca alega que as 

cadeiras, que já deveriam estar na loja de passagens para utilização 
dos trabalhadores, se perderam no transporte. As atuais cadeiras da loja 
de passagens não contam com a ergonomia necessária, submetendo o 
aeroviário a um trabalho que pode causar problemas de saúde.

Segundo a empresa, apesar do problema de logística que 
impossibilitou a entrega dos equipamentos para os trabalhadores 
da loja, o check-in já conta com cadeiras novas e adequadas para a 
função. 

O Sindicato tomará as atitudes cabíveis para que a empresa 
solucione a questão.

Sindicato participa de reuniões 
e dá início a campanha salarial
Nesta semana, diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto 

Alegre estão em São Paulo para atividades que articulam entidades 
representativas filiadas à Federação, a Fentac/CUT. 

O seminário de planejamento de campanha salarial, que define os 
rumos a serem tomados nas negociações coletivas, aconteceu nos dias 
15 e 16 de agosto e contou com sindicalistas aeroviários e aeronautas. 
O encontro serviu para, além de traçar objetivos e pautas para a data-
base deste ano, analisar a campanha salarial do ano passado e o atual 
cenário político nacional.

Os dirigentes de Porto Alegre também irão participar da prestação de 
contas da Fentac/CUT e da reunião da diretoria executiva.

Aeromot/Brant 
segue com 

pagamentos em 
atraso

Na manhã desta terça-feira 
(15), os trabalhadores da empresa 
Aeromot/Brant decidiram por 
manter o estado de greve. O 
motivo da mobilização é o atraso 
contínuo dos pagamentos aos 
funcionários, rotina que acontece 
desde o ano passado. 

Em julho, uma reunião com a 
empresa resultou na promessa 
por parte das chefias de 
regularizar as dívidas trabalhistas 
até o dia 30 daquele mês, o que 
não aconteceu. Agora, com o 
salário de julho também atrasado, 
a empresa garante que até o final 
do mês pagará seus funcionários.

Reformas – O Sindicato 
está participando do seminário 
“A Reforma Trabalhista: artigo 
por artigo”, que acontece no 
colégio Rosário. O seminário 
busca passar a limpo as 
mudanças sancionadas pelo 
presidente Michel Temer e 
conta com a apresentação do 
desembargador federal da 4ª 
Região e professor da UFRGS, 
Francisco Rossal Araújo.

Gevar –  o grupo convida 
para confraternização no 
próximo dia 24, às 17h, no 
antigo CTG.

Palestra sobre a reforma trabalhista é 
promovida pelo Sindicato

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre irá promover, em 22 de 
agosto (terça), na sede, das 17h às 18h, palestra com a Dra. Renata 
sobre a Reforma Trabalhista. 

O objetivo é tirar as dúvidas dos trabalhadores sobre as 
consequências da Reforma nas relações de trabalho e direitos. A 
palestra é gratuita e aberta a todos(as).

Aposentados – A 
confraternização dos sócios 
aposentados acontece neste 
dia 30, às 12h, na sede do 
Sindicato. Para comparecer, é 
preciso confirmar presença até 
o dia 28 através do telefone 
3343-4322.

Torneio de futebol acontece na próxima semana
O torneio de futebol 7 promovido pelo Sindicato será no sábado (26), 

das 9h às 17h. Os times devem contar com, no mínimo, 50% de sócios.
Atenção: as inscrições seguem abertas, mas somente até o dia 24 de 

agosto. Podem participar times masculinos e femininos.


