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Latam omite-se na abertura de CAT
de trabalhador em Porto Alegre
As instruções do Ministério
do Trabalho contidas na NR-4,
na Portaria 3.214/78, obrigam
as empresas a terem Serviços
Especializados em Segurança
e em Medicina do Trabalho
- SESMT, com profissionais
especializados (médico e
engenheiro do Trabalho, técnico
de Segurança do Trabalho) na
quantidade necessária ao risco.
Este órgão é responsável,
junto com a CIPA, em investigar
o acidente de trabalho, para que
não ocorra novamente, e solicitar
a abertura da Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT).
Feita pelo médico do Trabalho
(ou médico conveniado, ou
contratado), a CAT, conforme a lei,
é essencial para que o trabalhador
possa ter cobertura, caso a lesão,
mesmo não parecendo grave,
possa no futuro provocar dano.
A CAT deve ser totalmente
preenchida para que tenha
validade junto ao INSS. Houve um
acidente na Latam em que não
abriram a CAT de um trabalhador
da Rampa que caiu de cima de
uma esteira, que acionou sozinha,

de uma altura de mais ou menos
1,5 metros, bateu a cabeça, cóccix
e braço, e teve sangramento.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre, ao entrar em contato
com a empresa para saber se foi
aberta a CAT, recebeu a resposta
de que não abriram porque o
trabalhador não teve nenhuma
lesão mais grave, mesmo sendo
socorrido pela ambulância e
levado para o Pronto Socorro de
um hospital com muita dor, onde
fez exames, como raio x.
Novamente, o Sindicato
entrou em contato com a Latam,
cobrando uma posição, e a
responsável pela Segurança
Operacional disse à entidade que
iria abrir uma CAT parcial (que não
terá nenhuma validade perante
os órgãos responsáveis para fins
de registro) porque não tem a
CID. No entanto, cabe à empresa
e ao seu médico do Trabalho
acompanhar o trabalhador
analisando os exames e lesões,
abrir a CAT total e colocar a CID
(com ou sem afastamento).
O Sindicato chegou a ouvir
da empresa, demonstrando sua

grave omissão de
responsabilidade,
que o trabalhador
deve ir atrás
do médico plantonista do
hospital que foi atendido para
pegar um atestado com CID e
procurar o Sindicato para que dê
continuidade ao atendimento.
O Sindicato não só orienta esse
trabalhador a buscar seus direitos,
como reafirma que a entidade vai
fazer a denúncia dessa omissão
a todos os órgãos competentes,
em relação a esse descaso da
Latam. A entidade orienta todos
os trabalhadores que, se ocorrer
algum acidente de trabalho,
procurem a CIPA e cobrem do
SESMT que faça seu trabalho e,
caso isso não ocorra, denunciem
ao Sindicato.
Para agravar a situação, a
informação que o Sindicato tem
é de que o RH da Latam não
possui funcionários em Porto
Alegre, onde também falta médico
do Trabalho, sendo que a base
possui cerca de seiscentos
funcionários, entre aeroviários e
aeronautas.

Gol descumpre CCT no
pagamento das horas extras

Loja da Avianca finalmente
tem cadeiras ergonômicas

O Sindicato está atento ao não cumprimento por
parte da Gol do item 10.3 da CCT. A empresa vem
pagando o valor correto apenas para quem faz
horas extras em domingo ou feriado, e pagando
irregularmente como horas normais as horas
extras cumpridas durante a semana. O descaso da
companhia em não cobrar da Infraero o conserto
das esteiras levou o Sindicato a denunciá-las aos
órgãos competentes.

Depois de muita cobrança do Sindicato, a Avianca
finalmente disponibilizou cadeiras adequadas aos
padrões ergonômicos aos funcionários da Loja no
Aeroporto Salgado Filho. Agora, eles podem trabalhar
sem riscos à saúde. Essa é mais uma vitória da luta
em defesa dos direitos dos trabalhadores. O Sindicato
relatou à Avianca a posição da Infraero em relação ao
ar-condicionado, para agilizar a solução do problema.

Johnny Oliveira

Gato Preto vence I Torneio de
Futebol 7 do Sindicato

Aconteceu no último sábado
(26/8), o I Torneio de Futebol 7 do
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre. O evento contou com a
participação de dez equipes na
competição, além da realização
de um jogo amistoso de futebol

feminino.
O 1º lugar ficou com o time
Gato Preto, seguido da equipe
Armagedon (2º) e da equipe
Segundo Turno (3º). Houve
também premiação para goleador
e goleiro menos vazado. Os
outros times participantes foram
União da Vila, Equipercloro,
Esperança, Latam Cargo, Foi Po
Push, Laranja Mecânica e 14 Bis.
O Sindicato agradece a
participação de todos e destaca
que o evento teve um grande
público e muita disciplina por parte
das equipes. A entidade espera
que as aeroviárias participem da
próxima edição, para que possam
competir também times femininos.

Johnny Oliveira

Aeroviário descobre que tinha
30 mil a receber de ação trabalhista
O aeroviário Cleber Flech da
Rosa descobriu que havia vencido
uma ação trabalhista movida pelo
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre ao ler matéria no jornal
Zero Hora sobre o processo. Ele
recebeu 30 mil reais, valor que
aguardava desde 2004. Quitou
dívidas e adquiriu bens. Na foto,
o trabalhador ao lado de diretores
sindicais, na sede da entidade.

Sindicatos e Fentac/CUT dão início à campanha
salarial 2017 de aeroviários e aeronautas
A campanha salarial unificada de aeroviários e aeronautas para a data-base de 1º
de dezembro de 2017 já começou. De 15 a 17 de agosto, diretores do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre estiveram reunidos, em São Paulo, com representantes de
todos os sindicatos ligados à Fentac/CUT, na oficina de planejamento da campanha.
A sugestão das entidades a ser levada às assembleias é de reajuste salarial de 5%. A
projeção do Dieese é de uma inflação no período somando 3,06%. Assim, 5% significam
aumento real de 1,95% mais a reposição da inflação. A pauta deve ser entregue
ao sindicato patronal em 20 de setembro. Em Porto Alegre, a Assembleia Geral da
Campanha Salarial 2017 acontece em 13 de setembro, na sede e em frente à TAP ME.

Aeromot/Brant persiste
em atrasar salários
Os salários da Aeromot/Brant
continuam atrasados.
Já houve processo da
empresa contra o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre por
ter denunciado, no Aerolha,
as irregularidades trabalhistas
sofridas pelos aeroviários.
Todavia, é obrigação e
direito do Sindicato denunciar
irregularidades cometidas pelas
empresas onde atua a categoria.
Dizer, por exemplo, que os
trabalhadores demitidos ainda
não tiveram suas rescisões
homologadas, nem receberam
suas indenizações e que, por
conta disso, entraram na Justiça
contra a Aeromot/Brant. O
Sindicato segue atento e tomando
as medidas cabíveis em defesa
dos direitos dos aeroviários.

Psicóloga do Trabalho
A psicóloga Inaiara Kersting
atende no consultório, na Rua
24 de outubro, 111, cj. 605, no
bairro Moinhos de Vento, em Porto
Alegre.
O agendamento pode ser
realizado pelos telefones (51)
99441.5202 (whats) e 3379.0004,
ou pelo e-mail ina.sm@terra.
com.br. Mais informações pelo
site www.inasm5.wixsite.com/
psidotrabalho.
A psicóloga é especialista
em assédio moral, organização
do trabalho, adoecimentos e
afastamentos, acidentes de
trabalho, preparação para a
aposentadoria e faz também
atendimento domiciliar.

Médica do Trabalho
A Dra. Virgínia Dapper
atenderá essa semana no dia 1º
de setembro (sexta-feira).
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Sindicato obtém avanços para categoria
em reunião com a direção da TAP ME

A

direção do Sindicato dos
Aeroviários de Porto
Alegre reuniu-se, na
nessa quarta-feira (30/8), com a
direção da TAP ME. Na reunião
houve avanços em vários temas
que vêm sendo demandados
pelos trabalhadores. Veja
abaixo, por tópicos, os
assuntos da reunião.
• Boa parte da discussão foi
pautada pelo assédio moral,
e a presidenta da empresa,
Gláucia Loureiro, reforçou que
há uma determinação muito
firme da TAP ME, após as
inúmeras denúncias feitas pelo
Sindicato, no sentido de coibir
novos casos de assédio.
• Sobre o refeitório, foi
destacado pelo Sindicato
que a Risotolândia continua
oferecendo um serviço de baixa
qualidade para os trabalhadores,
e que apesar das reuniões do
comitê estarem acontecendo, os

erros continuam se repetindo.
• Sobre o uso de EPIs nas
áreas de risco, a presidenta
da TAP ME afirmou que há
uma determinação expressa
para que os engenheiros de
segurança exijam de todos o
uso dos EPIs e o respeito das
normas, inclusive dos clientes
da empresa, que circulam nos
hangares e outras áreas.
• Outra demanda do Sindicato,
de que a empresa construa
um acesso ao setor ETE,
também foi atendida. A empresa
está orçando a construção da
pavimentação que dará acesso
ao setor.
• Em relação ao Plano de Saúde,
a TAP ME informou que está
em tratativas com a Unimed
Porto Alegre, mas ainda não há
nenhuma negociação definida.
• Outra reivindicação - a reforma
do setor de Galvanoplastia depois de muita cobrança, foi

finalmente atendida, e a área já
encontra-se em obras. Inclusive
será construída uma sala extra
para que os trabalhadores
fiquem menos expostos aos
produtos químicos.
• Houve importante avanço
nas discussões foi sobre as
carteiras de Mecânico da
Anac. A empresa já paga a
primeira taxa da habilitação.
Se o trabalhador é reprovado e
precisa fazer de novo o processo
de habilitação, a segunda e a
terceira tentativa, agora, serão
financiadas pela TAP ME,
sendo o valor da taxa pago pela
empresa e depois descontado,
em cinco parcelas, da folha de
pagamento do aeroviário.
Também foi combinado que as
próximas reuniões acontecerão
às quintas-feiras, quando a
presidenta encontra-se em Porto
Alegre, para que sua participação
seja presencial, e não mais por
vídeo-conferência.

180 pessoas participaram,
nessa quarta-feira (30/8),
da confraternização dos
aeroviários aposentados,
na sede do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre.
O evento contou com
almoço e palestra com
a aeronauta aposentada
Graziella Baggio, líder na
luta dos aposentados do
Aerus.

Divulgação

Aposentados participam de confraternização na sede

