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Trabalhador da Dnata é atingido 
por raio no Salgado Filho

A chuva intensa que caiu 
sobre a região metropolitana 
de Porto Alegre, na quarta-
feira (10), causou, além dos 
transtornos e alagamentos, 
um acidente no Aeroporto 
Internacional Salgado Filho. 

O mau tempo ocasionou 
diversos raios, e uma dessas 
descargas elétricas acabou 
atingindo um avião na pista do 
aeroporto e um trabalhador da 
empresa Dnata, terceirizada 
que presta serviço para a aérea 

Azul. No momento do acidente, o 
trabalhador estava carregando o 
porão da aeronave. 

Já nesta quinta-feira (11), o 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre reuniu-se com 
representantes da segurança 
do trabalho da gestora Fraport, 
que assumiu a administração 
dos terminais em 1° de janeiro, 
e da Dnata para tratar dos 
desdobramentos do caso. A Dnata 
afirmou, nesta reunião, que o 
trabalhador foi socorrido e passa 

bem, e que os procedimentos 
cabíveis foram tomados, como 
a abertura da Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT). 

O Sindicato afirma que, apesar 
das afirmações das empresas, 
somente a investigação e 
fiscalização da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE) é que revelará o que 
realmente aconteceu no acidente. 
Para a entidade, tudo indica que 
os protocolos de segurança não 
foram seguidos.

Mais esporte e lazer é mais saúde e união 
Dois torneios esportivos vão movimentar o início do ano dos aeroviários em Porto Alegre. Pensando em 

proporcionar mais atividades que promovam o bem estar da categoria, o Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre está preparando um torneio de ping pong e um de futebol sete. A disputa de ping pong acontecerá 
no formato de trios, no dia 17 de março, na sede da entidade. O evento contará com premiação, além do 
tradicional salsichão com pão, refrigerante e água. As inscrições serão abertas em breve e as datas serão 
divulgadas pelo Sindicato, mas os aeroviários já podem organizar suas equipes. O torneio de futebol ainda 
não tem data definida, mas também terá suas informações divulgadas e veiculadas neste boletim e no site do 
Sindicato. 
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Expediente

Médica do Trabalho - A Dra. 
Virgínia Dapper não atenderá 
nos dias 23 e 30 de janeiro. O 
atendimento deve ser retomado 
no mês de fevereiro.

SINDICALIZE-SE!
NOSSA UNIÃO É A NOSSA FORÇA

RH da TAP ME 
não tem credibilidade 

O Departamento de Recursos 
Humanos da TAP ME tem 
procurado alguns aeroviários 
estáveis para fazer acordo. 
Quando questionados pelo RH 
sobre qual advogado deverá 
receber os documentos, 
alguns trabalhadores indicam a 
assessoria jurídica do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto 
Alegre como seu representante 
legal. Todavia, mesmo com as 
indicações, o escritório Catita, 
Camargo e Mainieri, que presta 
serviços para o Sindicato, não 
recebeu nenhum documento 
referente a este acordo com os 
estáveis. Segundo os aeroviários, 

a informação dada pelo RH deixa 
a entender que o desenrolar 
deste acordo está nas mãos da 
assessoria jurídica, o que não 
é verdade. Cada vez mais os 
diretores do Sindicato escutam 
dos trabalhadores da TAP ME 
que não é possível confiar nas 
informações que este setor 
dá, que estas informações 
mudam de uma hora para a 
outra, ou são desencontradas. 
O Sindicato pede mais uma vez 
que o Departamento de RH da 
TAP ME seja mais claro com 
os trabalhadores, assumindo a 
responsabilidade pelo entrave da 
situação. 

ACORDO NA TAP ME: O Ministério Público do Trabalho (MPT) 
requeriu uma retificação no documento do acordo com a TAP ME, 
o que foi realizado. O documento foi reenviado para o MPT e agora 
aguarda homologação. 
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Erramos: Algumas cópias da 
edição anterior de Aerofolha 
foram impressas como de 
número 637, sendo que a 
edição era de número 636. 
Esta sim é a edição 637. 
Também na edição passada, 
na matéria “Nosso muito 
obrigado”, afirmamos que a 
contribuição assistencial é 
paga somente por não sócios, 
quando na verdade é paga por 
toda categoria.

NOTAS

Sobrecarga 
ainda é 

problema na Gol
Denunciada no Aerofolha 

de novembro de 2017, a 
sobrecarga em diversos 
setores da Gol, como pista, 
rampa e check-in, persiste. 
Diversos trabalhadores são 
afetados pelo volume exaustivo 
de trabalho, como também já 
foi apontado pelo Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, 
causa danos psicológicos e 
também físicos. 

O Sindicato lamenta essa 
prática da aérea e aponta 
que esta pode ser uma 
consequência da Reforma 
Trabalhista, aprovada no ano 
passado.


