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Aeroviários aposentados se 
reencontram no Sindicato

Em torno de duzentos 
aeroviários aposentados 
estiveram no Sindicato nesta 
quarta-feira (11). O Almoço de 
Confraternização dos Aeroviários 
Aposentados, fruto do trabalho 
da comissão de aposentados do 
Sindicato, foi um sucesso. 

Desde as 10h da manhã, 
alguns aposentados já estavam 
na sede à espera do encontro 
com seus colegas. Logo às 11h, 
o secretário geral do Sindicato 
Edmilson Fraga abriu o evento 

agradecendo a presença de 
todos que compareceram. Logo 
seguiram-se as falas de Carlos 
Henke, da comissão do Aerus, 
Miguel Ramos, da comissão de 
aposentados do Sindicato, e de 
Marcos Justino, ex-presidente do 
Sindicato. 

Muito aguardada, a assessora 
previdenciária da Fentac/CUT 
Graziella Baggio falou para os 
aposentados, tirou dúvidas e 
reafirmou a luta pelos direitos 
desses aeroviários. Segundo ela, 
frente aos problemas que surgem 

quando batalhamos pelo que é 
nosso por direito, “não adianta 
chorar, eu prefiro lutar”. 

Já perto do meio-dia, os 
aeroviários aposentados 
participaram do almoço que se 
estendeu até o começo da tarde. 
Para o Sindicato, “eventos como 
esse reforçam a nossa unidade 
e valorizam esses aposentados 
que ajudaram a construir a 
entidade. Esse almoço reforça 
que é possível continuar lutando 
enquanto há uma união entre 
nós.”

Johnny O
liveira/S

indicato

Almoço na sede da entidade teve conversa, informação e confraternização

Latam descumpre Convenção Coletiva de Trabalho
Trabalhadores recentemente demitidos da Latam não estão com suas rescisões de trabalho 

acontecendo dentro da legalidade. Além disso, empresa ainda descumpre compensação de horas extras.
Alguns casos relatados por trabalhadores dão conta de que, mesmo após 10 dias úteis depois da 

demissão, as verbas rescisórias não são pagas. Há também o atraso na entrega das documentações 
para os trabalhadores, o que impossibilitando o recebimento do FGTS e do seguro desemprego. A Latam 
também não está homologando essas demissões na sede do Sindicato, o que ocorria anteriormente.

O Sindicato alerta que estas situações descumprem itens fixados na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). A entidade tomará as medidas cabíveis para solucionar essas questões.
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Expediente

Fraport corta 
estacionamentos 
para aeroviários

Sindicatos protestam 
contra desrespeito 
aos trabalhadores

Nesta quinta-feira (12), às 
15h, a Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação Civil da 
CUT (Fentac/CUT) e o Sindicato 
dos Aeroviários de Guarulhos 
irão se unir ao Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas 
Auxiliares de Guarulhos (Sintaag/
CUT) em uma paralização contra 
demissões e perseguição sindical.

Além de centenas de 
demitidos, empresas que operam 
no Aeroporto de Guarulhos 
também demitiram dirigentes 
sindicais, o que conforme a 
direção da Fentac/CUT trata-se 
de uma tentativa de exterminar 
a atuação das organizações 
sindicais. 

Estáveis da TAP ME devem 
ter atenção ao acordo

Apesar de ser uma das 
principais reivindicações dos 
trabalhadores e uma pauta 
sempre defendida pelo Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
em reuniões com a gestora do 
Salgado Filho, a Fraport cortou 
vagas de estacionamento que 
eram utilizadas por trabalhadores 
motociclistas.

Para o Sindicato, “a Fraport 
não pode ignorar a necessidade 
de um estacionamento voltado 
para funcionários, principalmente 
tratando-se de pessoas que saem 
das empresas já na madrugada.”

Continua em andamento o 
acordo para os funcionários 
com estabilidade na TAP ME. 
Desde o começo desta proposta, 
o Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre e a Dra. Renata 
Chalegre, da Camargo, Catita, 
Maineri Advogados Associados 
estão à disposição para atender e 
esclarecer pontos do acordo para 
a categoria.

As principais cláusulas do 
acordo contemplam o pagamento 
de verbas rescisórias, dez salários 
base e a garantia por cinco anos 
de plano de saúde, plano dental e 
passagens aéreas.

É importante observar que 
o acordo contempla a quitação 

do contrato de trabalho, assim, 
os trabalhadores com ações 
coletivas ou individuais não 
devem aderir ao acordo sem 
antes consultar seu advogado.

Vale ainda lembrar que o 
escritório Camargo, Catita, 
Maineri Advogados Associados 
permanece à disposição dos 
elegíveis interessados no acordo. 
Estes aeroviários não terão 
qualquer custo nem descontos, já 
que o escritório é credenciado ao 
Sindicato, possuindo a credencial 
sindical. “A escolha por um 
advogado particular pode resultar 
em um desconto em torno de 
25%”, alertam a assessoria e o 
Sindicato.

Cipa da Gol terá inscrições abertas
Os aeroviários interessados em 

fazer parte da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa) 
da Gol poderão se inscrever do 
dia 16 a 30 de abril. Para fazer 
a inscrição, o aeroviário deve 
procurar os responsáveis na Sala 
de Segurança do Trabalho.

As votações para escolha dos 

membros da Cipa acontecem 
no mês de maio. O Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
lembra a categoria de que fazer 
parte da Cipa é um importante 
compromisso com a saúde do 
trabalhador, e que esse cargo 
carrega grande responsabilidade 
para quem o ocupa.

Aeromot/Brant continua atrasando salários
A empresa Aeromot/Brant 

continua a atrasar os salários 
dos seus trabalhadores. Os 
atrasos, que acontecem com 
frequência desde o ano passado, 
aconteceram mais uma vez neste 
mês.

Segundo o setor de Recursos 
Humanos da empresa, até a 

sexta-feira (13), o salário deverá 
ser pago. Até o fechamento desta 
edição, o pagamento não foi feito.

Nesta quarta-feira (11), o 
Sindicato encaminhou uma 
denúncia para a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE) tratando dos atrasos de 
pagamento na Aeromot/Brant.

Sindicato participará de Congresso da Confederação - Durante os dias 25, 26 e 27 de abril, o Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre participará do 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística da CUT (CNTTL/CUT). As princi-
pais pautas do Congresso são a escolha da próxima direção da entidade e o futuro da classe trabalhadora 
no Brasil.


