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Aeroviários devem atentar 
aos cuidados individuais na 

pandemia da COVID-19
É preciso que empresas forneçam recursos 

para higienização das superfícies de trabalho e das 
mãos, que o Estado forneça testes, orientações e 
uma boa gestão, mas o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre vem neste texto apelar para que os 
trabalhadores também façam a sua parte.

Chegaram até a entidade através de 
trabalhadores relatos sobre falta de uso de máscaras 
por parte da categoria, isto dentro das dependências 
das empresas. Para o Sindicato, a entidade pode 
cobrar das aéreas por insumos para proteção, pode 
cobrar das autoridades por medidas que auxiliem na 
prevenção, mas esses esforços de nada adiantarão 
caso as medidas individuais de proteção não sejam 
tomadas.

Uso permanente de máscara fora da segurança 
do lar, higienização frequente das mãos, distância 
mínima entre as pessoas, para as autoridades e para 
o Sindicato essas são ações individuais que são não 
só obrigatórias, mas uma questão de consideração 
com a saúde individual e coletiva.

Durante a pandemia, a entidade sindical está em 
contato permanente com as companhias que operam 
em Porto Alegre para garantir que os trabalhadores 
tenham recursos disponíveis, mas não existem 
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recursos capazes de prevenir o vírus que seja se os 
aeroviários se expuserem em ambientes fechados 
sem máscara.

Este editorial é um apelo do Sindicato para cada 
aeroviário: em consideração a sua saúde e a saúde 
dos seus colegas, não desrespeite as orientações, 
previna-se.

A caixa de entrada do e-mail faleconosco@aeroviarios.org.br 
continua aberta para recebimento de produtos e serviços os quais  
os aeroviários desejem anunciar. Lembrando que para ter seu 
anúncio publicado no site e nas redes sociais da entidade, os 
aeroviários devem enviar nome do produto ou serviço, valores, 
telefone para contato, descrição e duas fotos preferencialmente 
quadradas. Essa é uma iniciativa do Sindicato para ajudar os 
aeroviários a reforçar a renda em um momento de corte de jornadas 
e corte de salário. A entidade relembra que o serviço está disponível 
somente para sócios.

Classificados Aeroviários estão abertos para anúncios
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Expediente

Sindicato busca novos sócios  
em momento de dificuldades financeiras

Que o Sindicato passa por dificuldades financeiras 
nos últimos anos não deve ser novidade para a 
categoria. Em muitas matérias neste boletim e no 
site, a entidade falou sobre o período que se iniciou 
com o fechamento da TAP ME na capital, período 
esse que trouxe a diminuição drástica da receita 
sindical. Agora, no período de pandemia, o corte na 
arrecadação do imposto sindical de 1% para 0,5% 
proposto pela diretoria do Sindicato em sensibilidade 
aos cortes salariais juntamente das demissões que 
vem acontecendo tornaram a situação ainda mais 
delicada.

O Sindicato está buscando diminuir suas 
despesas, buscando inclusive economia na 
manutenção da sede, assessorias e funcionários, 
mas conforme a direção da entidade, “esse esforço 
somente terá efeito se for somado a uma mobilização 
da categoria, com um aumento da quantidade de 
sócios”.

Nesse período de pandemia, a direção vem 
somando esforços para manter os serviços o 
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mais próximo possível da normalidade, seguindo 
os decretos da Prefeitura e seus protocolos, 
dando continuidade ao trabalho no Salgado Filho. 
Assembleias foram realizadas, homologações de 
sócios continuam sendo feitas, entregas e depósitos 
de valores provenientes de processos judiciais 
também seguem, e além desses serviços que já 
aconteciam antes da pandemia, novos trabalhos 
estão sendo conduzidos, como a vigilância sobre os 
protocolos das empresas e a tentativa de reativação 
do aeromóvel.

Através da reafirmação dessa atividade do 
Sindicato e de seu comprometimento de seguir 
executando um bom trabalho mesmo em período de 
pandemia e de dificuldade de recursos, a entidade 
pede que os trabalhadores já sócios mantenham-se 
no quadro e motivem seus colegas a associarem-
se, e pede que os aeroviários que ainda não se 
associaram a procurarem a direção sindical para 
preencher uma ficha de sindicalização. “É o nosso 
futuro que está em jogo nesse momento”, afirma a 
direção sindical.

Nestas segunda (20) e quarta-feira (22), foram 
aprovados pela categoria em assembleias realizadas 
pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre os 
Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) das empresas 
aéreas Copa e Total.

Realizadas na sede do Sindicato e também no 
Salgado Filho, as votações aconteceram de forma ágil 
e seguindo orientações de segurança, como o uso de 
máscaras e a realização em espaços amplos, para 
maior segurança da categoria.

Com a aprovação das propostas, os aeroviários 
de ambas as empresas agora possuem cláusulas 
que regem a remuneração, o afastamento do local 
de trabalho e os direitos trabalhistas nos próximos 
meses. Gol, Latam, Azul, Aerolíneas, Total e Copa 
são o grupo das empresas que atualmente possuem 

ACTs da Copa e Total são aprovados em assembleia

ACTs vigentes relacionados a pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19).

O Sindicato agradece a participação de todos 
os trabalhadores nos processos de assembleia e 
encaminhará as documentações das votações para 
os órgãos responsáveis.
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