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Sala do Sindicato no TPS2 está 
com atendimento ampliado

Desde a última segunda-feira 
(12), o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre está atendendo 
em mais horários em sua sala 
no segundo andar do TPS2 
do Salgado Filho. Segundas, 
quartas e sextas-feiras das 9h 
às 12h30, terças das 9 às 16h e 
quintas das 13h30 às 16h são os 
novos horários de atendimento à 
categoria no local.

“O que está acontecendo 
agora é que estamos ampliando 
o atendimento que já havia sido 
instalado no início deste ano”, 
afirmam os diretores do Sindicato. 
Para a entidade, esta extensão 
dos atendimentos é mais um 
passo em direção a uma maior 
aproximação entre a entidade que 
representa os aeroviários e o sítio 
aeroportuário.

Também com o intuito de 
reforçar a presença sindical, 
as reuniões que envolvem os 
diretores sindicais das empresas 
que operam no aeroporto serão 
realizadas nesta mesma sala, 
possibilitando a execução de 

mais atividades nos mesmos dias 
dessas reuniões. “Nossa ideia 
é aproveitar a reunião desses 
diretores para também visitar 
os briefings e as trocas de turno 
dos trabalhadores, retomando 
e realizando mais edições 
do Sindicato Móvel”, afirma a 
diretoria sindical. A partir de agora, 
homologações também serão 
realizadas na sala, facilitando 
este processo e beneficiando os 
trabalhadores.

A entidade também aposta 
na colaboração dos aeroviários 
para que iniciativas como essas 
sejam ainda mais ampliadas. 
“Queremos a participação da 
categoria, queremos ajudar 
no que podemos, com nossas 
assessorias e convênios. Mais 
próximo da categoria, essa 
parceria nos deixa ainda mais 
fortes”, afirma o Sindicato.

Aeroviários devem atualizar 
cadastro junto ao CCM

em momentos de necessidade 
como, por exemplo, quando 
valores ficam disponíveis para 
retirada. 

Para atualizar o cadastro é 
necessário enviar para o e-mail 
ccm@ccm.adv.br os seguintes 
dados: Nome completo, CPF, 
RG, número e série da Carteira 
de Trabalho, PIS, profissão, 
nome da mãe, telefone celular, 
telefone fixo e/ou telefone para 
recado, endereço completo 

com CEP, estado civil e data de 
nascimento.

O Sindicato agradece a todos 
trabalhadores pela gentileza 
de auxiliar a assessoria jurídica 
trabalhista da entidade nesta 
atualização cadastral. Além disso, 
a entidade relembra que dúvidas 
sobre esse envio de informações 
podem ser tiradas através do 
telefone (51) 3211-4233.

A pedido do escritório 
Camargo, Catita e Maineri 
Advogados Associados, o 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre pede que todos os 
trabalhadores que participam de 
ações trabalhistas vinculadas a 
este escritório entrem em contato 
via e-mail para atualização 
de cadastro. O motivo dessa 
atualização é dificuldade que o 
escritório está tendo em entrar em 
contato com esses trabalhadores 



      é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302 
NOVO NÚMERO: 3326-0930 - www.aeroviarios.org.br - atendimento@aeroviarios.org.br  
Diretor Resp.: Osvaldo Rodrigues (osvaldocanoas@gmail.com). O conteúdo deste veículo é de inteira  
responsabilidade da direção do Sindicato. Editado em 13/08/2019. Tiragem: 250 exemplares.

Expediente

Demandas da Latam recebem 
atenção do Sindicato

Nesta terça-feira (13), diretores 
do Sindicato conversaram 
com o encarregado do setor 
de Manutenção de Aeronaves 
da Latam e fizeram uma 
apresentação da entidade, assim 
como repassaram demandas dos 
trabalhadores de Porto Alegre. 
Para o Sindicato, “o diálogo é 
muito importante e sempre será 
nosso método de preferência 
para a resolução de problemas”. 
Juntamente a reunião, novidades 
e atualizações no andamento de 
outras demandas também foram 
informados ao Sindicato.

Uma questão muito antiga, o 
relógio-ponto no setor do lonado 
da Latam, foi finalmente resolvida 
recentemente. A instalação 
desse equipamento, fruto de 

uma cobrança do Sindicato 
junto a empresa, trouxe para os 
trabalhadores do setor o melhor 
controle de suas horas.

Outra mudança muito solicitada 
pelos trabalhadores deste setor 
da Latam, melhores condições 
nos banheiros, também recebe 
a atenção do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre. 
Quanto a esta demanda, já 
foram solicitadas para a empresa 
melhorias no local, que devem 
começar em breve, no próximo 
dia 16 de agosto. Segundo 
informações da empresa, todo 
o material para reformar os 
banheiros já está comprado.

A entidade solicita para os 
trabalhadores que repassem 
demandas que envolvam 

quaisquer áreas do trabalho, 
seja Saúde, Segurança, ou que 
envolvam direitos garantidos na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
ou da legislação trabalhista. 
“É muito importante para nós 
diretores do Sindicato que os 
trabalhadores nos procurem para 
relatar situações que precisam de 
atenção. Muitos problemas nós só 
conseguimos saber e buscar uma 
solução caso os aeroviários nos 
ajudem no mapeamento dessas 
questões” afirma a diretoria da 
entidade. Relatos de problemas 
podem ser feitos diretamente para 
os diretores na empresa, na sede 
do Sindicato, na sala sindical no 
segundo andar do TPS2 ou ainda 
através do telefone (51) 3343-
4302.

Aeroviários juntos em defesa das NR
Lançado na última semana, o 

manifesto em defesa das Normas 
Regulamentadoras (NR), assinado 
pelo Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre, pela Fentac/
CUT e por diversas entidades, 
encabeçado pelo Fórum Sindical 
de Saúde do Trabalhador (FSST), 
defende a manutenção dessas 
NR, legislações que, na visão 
dessas entidades, são muitos 
importantes para todos os 
trabalhadores.

O motivo da publicação deste 
manifesto é a recente afirmativa 
do Presidente Jair Bolsonaro que, 
em seu Twitter, comunicou que 
o objetivo do Governo Federal 
seria de reduzir em até 90% a 
quantidade de NRs. A redação 
deste manifesto é do Fórum 
Sindical de Saúde do Trabalhador 
(FSST).

Segundo dados 
do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), 
entre 2012 e 2018 
foram 4,5 milhões 
de acidentes de 
trabalho no Brasil, 
o que representaria 
um acidente a cada 
49 segundos, 16 mil 
mortes, sendo uma 
morte a cada três 
horas e 43 minutos, 
e mais de 38 mil 
amputações.

Para o Sindicato, participar 
desse manifesto e dessas 
atividades, como o ato da última 
sexta-feira (9), faz parte da missão 
fundamental desta entidade, 
que é cuidar dos interesses 
dos trabalhadores. Segundo o 
Sindicato, a Saúde e a Segurança 

estão e sempre estarão entre as 
prioridades da entidade, e mudar 
as NR é afetar diretamente essas 
prioridades. O Sindicato afirma 
que continuará participando 
das atividades e continuará 
defendendo as NR, já que 
considera-as fundamentais para o 
bom trabalho no País.

Diretores participaram de reunião 
que antecedeu ato na última sexta-feira (9).


