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Banheiros do Salgado Filho são alvo 
de solicitações dos trabalhadores

Os trabalhadores do aeroporto 
solicitaram e recentemente essas 
solicitações foram atendidas. 
Os banheiros do setor lonado 
da Latam foram reformados e 
entregues para os trabalhadores. 
Houve a substituição do que 
estava quebrado, reparos e 
também uma limpeza nestes 
sanitários. 

Paralelamente a esta demanda, 
com a ampliação dos terminais, 
outras acabaram surgindo. 
Uma parceria entre o Sindicato 
e o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (Sesmt) da 
Latam e da Gol foi estabelecida 
para requerer para a Fraport a 
instalação de um sanitário no pátio 
do aeroporto. “O que acontece é 
que nessas obras de ampliação 
dos terminais não foram previstas 
estruturas de água e esgoto, ou 
seja, não temos ali banheiros 
e bebedouros, mas estamos 
junto do Sesmt das empresas 

para pedir uma mudança nessa 
situação”, afirma a diretoria do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre.

A entidade sindical reitera que 
questões de Saúde e Segurança 
fazem parte das prioridades desta 
gestão. “Reforçamos que os 

trabalhadores devem denunciar 
para o Sindicato quando 
acontecem situações deste tipo, 
como precariedade ou falta de 
alguma estrutura. Se formos 
comunicados destes problemas 
podemos viabilizar soluções”, 
afirma o Sindicato.

Atendimento está disponível na sede 
e no aeroporto durante toda a semana

minutos do aeroporto, o 
atendimento está disponível de 
segunda à sexta-feira das 9h às 
17h. 

A entidade oferece também 
atendimentos Jurídicos na sede 
nos setores Cível, Trabalhista e 
Previdenciário. Terça e quarta 
são os dias de atendimentos 
Trabalhistas e Previdenciários 
respectivamente, realizados 
das 16h às 17h pelo escritório 
Camargo Catita e Maineri 
Advogados Associados. Já nas 
quintas-feiras é a vez da Doutora 

Juçara Moraes Lopes atender os 
aeroviários com questões da área 
Cível, das 14h30 às 17h. 

O Sindicato também possui 
outros convênios e serviços, além 
dos reformados e bem equipados 
salões de festa da sede. Tudo 
isso e mais pode ser conferido 
no site da entidade, o www.
aeroviarios.org.br. Venha até a 
sede, converse com os diretores, 
conheça nosso espaço e, se ainda 
não é nosso sócio, te associa!

Não é somente em sua sede 
histórica que o Sindicato dos 
Aeroviários pode atender os 
trabalhadores de Porto Alegre. 
Desde o início deste ano está 
funcionando um atendimento 
diferenciado para os aeroviários 
dentro do próprio Salgado Filho, 
no segundo andar do TPS2. 
Segundas, quartas e sextas-feiras 
das 9h às 12h30, terças das 9 às 
16h e quintas das 13h30 às 16h 
são os horários de atendimento 
local. Já na sede (Rua Augusto 
Severo, 82), que fica a poucos 

Parte interna do banheiro do setor lonado, que é de responsabilidade da 
Latam foi reformada. Pedidos de reparos externos, de responsabilidade 
da Fraport, também foram encaminhados. 
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Expediente

“Trabalhador deve atentar às entrelinhas”, 
alerta Sindicato sobre FGTS

Em artigo divulgado na 
segunda-feira (19), a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 
esclareceu dúvidas que tomaram 
os trabalhadores desde que o 
governo divulgou a possibilidade 
de saques do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
Reconhecendo a necessidade 
destes esclarecimentos, o 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre vem reproduzir e repercutir 
estas informações em suas redes. 

Como afirma a CUT, serão 
dois tipos de saque que serão 
oferecidos pelo governo. O 
primeiro saque, de até R$ 500 da 
conta individual do trabalhador a 
partir do mês de setembro, não 
traz maiores consequências para 

o beneficiário além da subtração 
do valor do Fundo. Já o saque-
aniversário, que será liberado 
em abril de 2020, restringirá o 
direito do trabalhador de sacar 
o total do FGTS quando for 
demitido, o que, do ponto de vista 
do Sindicato, trata-se de uma 
arapuca para o trabalhador já que 
“esta restrição no valor total do 
FGTS caso o cidadão opte pelo 
saque-aniversário não está sendo 
devidamente divulgada”. 

Para o Sindicato, é importante 
que o trabalhador coloque na 
balança o que lhe é mais útil 
financeiramente, porém considera 
importante ressaltar que o FGTS, 
conquista histórica da classe 
trabalhadora, pode vir a ser muito 

útil em caso de demissão, e que, 
em momentos de necessidade, 
muitos trabalhadores já foram 
socorridos pelo saque deste 
Fundo. Além disso o Sindicato 
frisa que medidas como essa 
são meros paliativos e não 
serão capazes de mudar o 
cenário econômico e do trabalho 
no país, ambos em situações 
preocupantes. 

“O trabalhador deve atentar 
às entrelinhas dessas medidas”, 
afirma a entidade. “Devemos 
estar atentos para que não 
sejamos enganados. Estão 
nos prometendo uma virada 
econômica, mas estão tirando 
nossos direitos enquanto

Curso para Comissário e mais:  
novos convênios já disponíveis 

para aeroviários
Com o intuito de agregar 

mais vantagens para os sócios 
da entidade, o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre está 
permanentemente em busca de 
novos convênios para ofertar para 
a categoria. Nesta semana, a 
escola Aerosul passa a integrar a 
carta de convênios da entidade. 
Além da escola, o salão de 
beleza Studio Duo também está 
confirmado como parceiro do 
Sindicato. Em breve também 
serão fechadas parcerias com 
uma escola preparatória para 
Enem e vestibular e uma clínica 
odontológica.

A Aerosul, tradicional escola 
para Comissários de Voo e 
Pilotos, oferecerá descontos 

substanciais para os sócios 
da entidade aeroviária no seu 
Curso de Comissários de Voo 
e em seu simulador. Por saber 
que quem trabalha na aviação 
é muitas vezes apaixonado pelo 
setor e busca se qualificar para 
crescer, o Sindicato foi atrás 
desta parceria para prover ao seu 
sócio esta facilidade, tornando-se 
um incentivador do crescimento 
profissional do trabalhador. 

Já o Studio Duo, na Avenida 
Cristóvão Colombo, 351, oferece, 
em todos seus procedimentos, 
no mínimo 10% de desconto, 
podendo ter um porcentual ainda 
maior em alguns serviços. Com 
serviços para homens e mulheres, 
esta parceria é considerada 

importante pelo Sindicato já que 
muitas empresas exigem dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
uma apresentação, mas não 
subsidiam esses cuidados. 

Para os diretores da entidade 
sindical, é fundamental que o 
trabalhador dê retorno sobre 
as parcerias que estão sendo 
fechadas e também “nos procurem 
para sugerir novos convênios, pois 
assim focamos nossa busca por 
parceiros no que é de interesse do 
nosso sócio”, afirma a diretoria.

Além dos novos convênios, 
é possível conferir no site 
do Sindicato as assessorias 
Jurídicas, de saúde e todas as 
outras parcerias oferecidas pela 
entidade.


