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Latam prejudica trabalhadores 
O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre vem denunciando os 
reflexos da Reforma Trabalhista 
em suas mídias, seja no Aerofolha 
ou em seu site e redes sociais. 
Seguindo os reflexos desta 
Reforma, ainda em janeiro deste 
ano, as irregularidades cometidas 
pela empresa Latam foram alvo 
de matéria neste boletim, mas 
infelizmente continuam. 

São casos em que aeroviários 
ficam sem as documentações que 
por lei teriam direito a receber, 
atrasando o saque do FGTS e 
o encaminhamento do seguro 
desemprego, por exemplo. Alguns 
casos chegam a registrar 60 dias 
de atraso nas documentações, 
tempo em que o aeroviário 
poderia estar recebendo a 
segunda parcela do benefício. 
Além disso, muitas verbas 
rescisórias estão sendo pagas 
com defasagem, com erros de 
cálculo que penalizam sempre o 
trabalhador.

Para a entidade sindical, 
este é um sintoma da doentia 
Reforma Trabalhista, que 
confere às empresas uma prática 
garantia de impunidade quando 
cometem desrespeitos aos 
direitos trabalhistas. Ainda para 
a entidade sindical, o avanço 
destas irregularidades só pode 
ser barrado com união e denúncia 

dos trabalhadores, que devem 
procurar o Sindicato para que 
medidas sejam tomadas em 
parceria. O Sindicato, mediante 
o que considera uma atitude 
temerária da Latam, que vem se 
perpetuando contra o trabalhador, 
denunciou a empresa junto à 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE).

Johnny O
liveira/S

indicato

2° Torneio de Futebol Sete terá Troféu Eduardo Braga
Como forma de homenagem ao 

aeroviário e sindicalista Eduardo 
Braga falecido este ano, o 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
alegre batizou a premiação do seu 
2° Torneio de Futebol Sete como 
Troféu Eduardo Braga. 

Para a entidade, esta é uma 
homenagem merecida para o 
colega que sempre esteve ao 
lado dos direitos do trabalhador 

mínimo de 50% de sócios da 
entidade. 

A disputa acontece no dia 
19 de maio, às 9h, no Soccer 
City (Rua Lauro Müller, n° 700), 
e contará com um almoço 
de confraternização para os 
participantes. As premiações do 
Torneio serão entregues na festa 
de aniversário do Sindicato, no dia 
25 de maio.

aeroviário de Porto Alegre.
As inscrições para o torneio 

encerram-se nesta sexta-
feira (11) e até lá os aeroviários 
interessados podem inscrever 
seus times com os diretores 
Gabriel, no 51 99838-0586, com 
Adriano, no 51 99913-0158 ou 
com Juarez, no 51 98427-8574. 
Os times podem reunir até 12 
aeroviários, com percentual 

Nota de falecimento – O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre lamenta o falecimento do colega 
Juliano Pinheiro Camargo, do setor de mecânica da TAP ME Porto Alegre. A entidade está prestando 
apoio para a família.
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Expediente

Relatório Mensal: Abril foi mês de calendário 
cheio para os aeroviários

Toda a diretoria do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
abraçou um calendário repleto 
de atividades em abril. Além 
dos atendimentos jurídicos e de 
saúde e das homologações na 
sede, foram muitas as atividades 
especiais no mês que passou. 

No dia 11, cerca de 200 
aposentados vieram até a sede 
do Sindicato para encontrar 
a assessora da Fentac/CUT 
Graziella Baggio e colocar em 

Suspenso Termo de Compromisso da TAP ME
Após o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre questionar a direção da empresa sobre o Termo 

de Compromisso entregue aos trabalhadores sem aviso prévio ou discussão, a TAP ME suspendeu 
temporariamente o documento, inclusive os que já foram assinados.

Na última notícia sobre o assunto, o Sindicato questionou a necessidade de tal documento, visto que o 
contrato de trabalho dos aeroviários já firma as responsabilidades e direitos dos trabalhadores.

O Sindicato levará seus questionamentos sobre as intenções do documento apresentado pela TAP ME na 
próxima reunião com a direção da empresa. 

Aeromot/Brant atrasa salário de abril
A Aeromot/Brant não pagou 

salário do mês de abril para 
os seus trabalhadores. Para o 
Sindicato, esta é uma história que 
se repete na empresa, apesar das 
numerosas denúncias da entidade 

para a Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE). 
Nesta semana, o Sindicato 
encaminhou mais um documento 
para o órgão denunciando as 
práticas da empresa.

Sindicato: 33 anos de lutas e conquistas
No dia 25 de maio, o Sindicato 

dos Aeroviários de Porto Alegre 
convida o sócio da entidade para 
trocar histórias e relembrar fatos 
que marcaram os 33 anos da 
entidade que luta diariamente pelo 

Médica do Trabalho – 
A Doutora Virgínia Dapper não 
atenderá na sede nos próximos 
dias 15 e 22 de maio. Os 
atendimentos acontecerão nos 
dias 11 e 25, às 15h30.

Reunião com a Gol – Está 
marcada para o dia 11 de 
maio, às 9h, uma reunião 
entre direção do Sindicato e 
representantes da Gol na sede 
sindical. Para o encontro, o 
Sindicato levará reivindicações 
dos trabalhadores. 

trabalho digno na aviação. 
O evento acontece no dia 25 

de maio, na sede (Rua Augusto 
Severo, 82), às 17h. Os convites 
já podem ser garantidos com os 
diretores da entidade.

dia as notícias sobre o Aerus. 
Além disso, um almoço reuniu 
todos esses aeroviários em uma 
confraternização que reforçou a 
unidade destes que construíram 
a história da aviação em Porto 
Alegre. 

Já no final do mês, o 28 
de abril, Dia em Memória às 
Vítimas de Doenças e Acidentes 
Relacionadas ao Trabalho, rendeu 
diversas atividades como o 
seminário organizado pelo Fórum 

Sindical da Saúde do Trabalhador, 
a entrega do boletim especial do 
Sindicato nas empresas e o ato no 
centro de Porto Alegre integrado 
por movimentos sindicais. Os 
atos também foram marcados 
pelas vésperas do 1° de maio, Dia 
Internacional do Trabalhador. 

Abaixo pode ser conferida 
uma listagem dessas e de outras 
atividades que integraram o mês 
de abril do Sindicato.

3 Aerofolhas; 
Atividades do 28 Abril; 
Reunião com a Fraport; 
Reunião com a TAP ME; 
Congresso da CNTTL em Brasília; 
Assembleia Plebiscitária na Gol; 

Perícia acompanhada pelo 
Sindicato na Gol; 
Reunião com a Gol; 
Almoço dos Aeroviários 
Aposentados; 
4 Sindicato Móvel no Aeroporto; 

4 Sindicato Móvel na TAP ME; 
5 Reuniões da direção sindical; 
2 Reuniões do Fórum da Sindical da 
Saúde do Trabalhador; 
Participação no programa Boca no 
Trombone TV na Band.


