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Trabalhadores 
dão recado nas urnas: 

queremos nossos direitos!
A pressão feita pelo Sindicato 

dos Aeroviários de Porto Alegre, 
pela CUT-RS e pelos seus 
sindicatos filiados, deu resultado. 
Sete dos catorze deputados que 
votaram pela retirada dos direitos 
dos trabalhadores, que aprovaram 
a Reforma Trabalhista, não se 
reelegeram. 

Segundo a CUT-RS, “Darcísio 
Perondi (MDB), Ronaldo 
Nogueira (PTB), Yeda Crusius 
(PSDB), Renato Molling (PP), 
Jones Martins (MDB), Mauro 
Pereira (MDB) e Cajar Nardes 
(Podemos) não voltarão para a 
Câmara em 2019, assim como 
a senadora Ana Amélia Lemos 
(PP), que concorreu à vice na 
chapa derrotada do candidato 
a presidente Geraldo Alckmin 
(PSDB).” 

Para o Sindicato, essa é 
uma vitória dos aeroviários e 
demais trabalhadores do Brasil, 
já que demonstra a consciência 
da classe trabalhadora que 
não permitiu o retorno desses 

políticos ao Congresso Nacional. 
“A resposta dada nas urnas é 
democrática e também passa uma 
mensagem direta para quem está 
assumindo o mandato”, afirma a 
diretoria do Sindicato, que conclui, 
“a mensagem é que nós não 
mais perdoaremos o assalto aos 
nossos direitos”. 

Massa falida da Varig confirma novo rateio
Está confirmado um novo 

rateio de valores para os 
trabalhadores da Varig. No site 
da administradora da massa 
falida (ffx.com.br/nordeste) consta 
a informação de que, dada a 
ausência de entraves, o 2° rateio 
para credores trabalhistas (classe 

1) deve acontecer normalmente. 
Esta categoria de credores reúne 
os trabalhadores que, na época da 
falência da empresa, ficaram sem 
receber seus direitos trabalhistas. 

Ainda segundo a 
administradora, a previsão de 
início dos pagamentos é para o 

dia 15 de outubro. 
O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre recorda que 
a dura luta que garantiu estes 
pagamentos foi fruto da união 
de todos os trabalhadores, 
aeroviários e aeronautas, de todo 
o país.  

Médica do Trabalho - Dra. Virgínia não atenderá na próxima terça-feira (16). O atendimento será realizado 
na sexta-feira (19), às 15h30.

EDITORIAL

Campanha sindical apresentou 
resultados nas urnas.

Campanha Salarial 
2018/2019 é ganho 

real e garantir direitos
O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre está se preparando 
para iniciar a Campanha Salarial 
2018/2019. Este é o começo 
de uma caminhada que deve 
ser das mais difíceis já trilhadas 
pelos aeroviários. Isto porque, 
se no ano passado a Reforma 
Trabalhista era um elemento novo 
nas negociações e ainda não era 
praticada pelas empresas, agora 
essa Reforma é uma realidade.

Por isso, a garantia dos direitos 
dos trabalhadores aeroviários 
é um dos nortes da Campanha 
Salarial 2018/2019, juntamente 
com o ganho real nos salários 
e índices econômicos. Para 
a diretoria do Sindicato, “a 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) é uma conquista enorme 
para a categoria e nós não 
abriremos mão dela”. 

“Esta será uma Campanha 
dura, mas nós acreditamos que 
com a mobilização das categorias 
aeroviária e aeronauta, que 
devem abraçar esta luta, nós 
iremos conseguir conquistar o 
nosso objetivo”, afirma a diretoria 
do Sindicato. 
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Expediente

Saúde mental do trabalhador é 
uma prioridade do Sindicato

Aeroviários devem fazer o recadastramento na Petros

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre é parceiro 
da categoria na luta para 
a manutenção da saúde 
mental. Trabalhadores 
que sofreram e sofrem de 
problemas relacionados à 
saúde mental sempre terão 
apoio da entidade, seja com 
o atendimento dos diretores 
ou através dos convênios 
disponibilizados. 

Na categoria, já foram 
registrados casos em que o 
próprio ambiente de trabalho foi 
apontado como causa para o 
desenvolvimento de doenças, 
e é sobre isso que falaremos 
neste texto.

Em forma de pressão, de 
xingamentos, de insinuações 
ou perseguição, o assédio 
moral pode causar grandes 
danos na saúde mental 
dos trabalhadores. Essas, 
por serem formas mais 
explícitas de assédio moral, 
são as caracterizações mais 
conhecidas destas práticas, 
mas segundo o site Jusbrasil, 

sobrecarga de trabalho e 
cobranças excessivas também 
podem ser consideras como 
assédio moral.

Para o Sindicato, esta é uma 
pauta importante sobre a qual 
não devemos estabelecer um 
tabu. 

Seja causada por problemas 
no ambiente de trabalho ou 
não, doenças como depressão 
e transtorno de ansiedade 
generalizada são questões 
sérias que devem receber 
atenção. 

O Sindicato é amigo do 
aeroviário na luta contra 
esses transtornos, e para 
isso, disponibiliza atendimento 
conveniado com a Psicóloga 
do Trabalho Inaiara Kersting, 
na Avenida 24 de outubro, n° 
111, sala 605. Para marcar 
atendimento, o trabalhador 
deve entrar em contato através 
do e-mail ina.sm@terra.com.br 
ou pelo WhatsApp (51) 99441-
5202. Se sócio da entidade, 
o aeroviário deve levar a sua 
carteirinha.

Começou, nesta quinta-
feira (8), a campanha 
para recadastramento dos 
aeroviários que utilizam o plano 
de previdência da Petros, 
o TAPMEPrev. Segundo 
a empresa, o processo é 
obrigatório e só pode ser feito 
pelo site www.recadastramento.
petros.com.br. Em alguns 
momentos, na manhã da terça-
feira (9), o site apresentou 

instabilidade.
Para efetuar o 

recadastramento, é necessário 
que o aeroviário tenha em 
mãos a sua matrícula e senha 
da Petros, RG e CPF próprios e 
de seus vinculados, certidão de 
casamento e comprovante de 
escolaridade de dependentes 
que estejam cursando 
faculdade. Mais informações 
sobre os documentos 

necessários podem ser 
encontradas no site do fundo 
de previdência.

O Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
reforça a importância desse 
recadastramento, já que sem 
ele, os trabalhadores podem 
deixar de receber o benefício. 
O prazo para a realização do 
procedimento encerra-se no dia 
30 de novembro.

Aposentados 
confraternizam  

em almoço  
no Sindicato

Nesta quarta-feira (3), 
os aeroviários aposentados 
participaram de mais um 
almoço de confraternização 
na sede do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre. 
Com início às 11h, o encontro 
contou com a participação de 
cerca de 130 trabalhadores 
aposentados. O Sindicato 
serviu os tradicionais salsichão, 
galeto, chope e refrigerante 
para todos os presentes.

Para a entidade sindical, 
é muito bom contar com a 
parceria dos aposentados, 
pessoas que construíram o 
Sindicato do zero, além de 
participar da história da aviação 
no Rio Grande do Sul e no 
Brasil.  
O Sindicato reforça que, neste 
mandato iniciado no dia 1° 
de outubro, novas atividades 
envolvendo os aposentados 
da categoria serão planejadas 
pelos diretores responsáveis 
por esta área.


