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Sindicato e trabalhadores 
buscam reativação  

do aeromóvel

Conversas com o poder público, com a Trensurb 
e agora uma petição organizada por aeroviários 
são os esforços que estão sendo empreendidos por 
Sindicato e categoria nesse momento para buscar a 
reativação do aeromóvel que liga a Estação Aeroporto 
do Trensurb ao Terminal 1 do Salgado. 

Com a maior flexibilização do comércio e de 
serviços promovida pela Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
espera que os serviços do aeromóvel sejam também 
retomados. Para a direção sindical,  
“não faz sentido que, por exemplo, o trem funcione,  

Aeroviários da Latam demitidos, que tenham saído da empresa através de Plano de Demissão Voluntária 
ou que tenham sido desligados de outras formas e que foram prejudicados pela ausência de anotação de 
aviso prévio em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) poderão reparar esse engano.

Os interessados em realizar a correção podem procurar o representante de Recursos Humanos da 
aérea na próxima terça-feira (8), das 9h até as 16h, nas dependências da empresa no Salgado Filho, com 
acompanhamento de diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre afirma que “ter o seu documento preenchido de forma correta 
é um direito do trabalhador” e que esta anotação é prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). A 
entidade e a Assessoria Jurídica Trabalhista Camargo, Catita & Maineri (CCM) recomendam essa revisão.

Desligados da Latam devem atualizar a CTPS

o aeroporto funcione, mas os aeroviários não tenham 
este serviço para facilitar seu traslado”. 

Em contato com a empresa, uma das justificadas 
do Trensurb para manter o serviço inoperante foi  
a ausência de janelas no vagão. Em contrapartida,  
o Sindicato afirma que o trajeto, que agora deve ser 
realizado a pé pelos aeroviários, torna-se perigoso.  

Até o fechamento dessa edição de Aerofolha,  
a petição digital citada nesta matéria não havia sido 
encerrada, contando com mais de 700 assinaturas. 
Assim que a petição for encerrada pelo seu autor,  
o Sindicato a encaminhará para o poder público.
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Expediente

Índice de sindicalizados é o menor desde 
2012, aponta IBGE

Segundo reportagem baseada em um estudo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgada pela Folha de São Paulo na última 
quarta-feira (26), 2019 foi o ano com menor número 
de trabalhadores sindicalizados no Brasil desde 
o começo do estudo, iniciado em 2012. Todas as 
regiões do País, comércio, indústria e setor público, 
registram queda no número de trabalhadores 
sindicalizados.

 
Para o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre a 
realidade também não foi diferente. A convergência 
criada pelos fatores fechamento da TAP ME e 
aprovação da Reforma Trabalhista de 2017 foi 
crucial para uma diminuição drástica do número de 
associados da entidade.

Hoje, o Sindicato conta apenas com os 
trabalhadores do Salgado Filho para a sua 
sobrevivência, e para os diretores sindicais, 
“sindicatos são patrimônios dos trabalhadores, são 
os aeroviários que constroem nossa entidade. Em 
tempos de dificuldade, também cabe a eles não 
deixar que essa luta termine”.

Frente a esse quadro do Trabalho no Brasil, o 
Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre pede 

Convênio com lancheria está disponível para aeroviários

que os trabalhadores se mobilizem para fortalecer 
a entidade, “já estamos vendo a categoria mais 
envolvida conosco em nossas lutas, mas para 
sobreviver neste período precisamos de ainda mais 
apoio”, afirmam os diretores da entidade.

Buscando sanar queixas dos trabalhadores do 
Salgado Filho sobre preços e disponibilidade de 
lanches, o Sindicato foi atrás de um convênio com 
alguma lancheria localizada no entorno dos terminais. 

Com preços mais baixos que oferecido pelos 
restaurantes da praça de alimentação, a lancheria 
Gelos Bar passa agora a integrar a lista de 
estabelecimentos conveniados ao Sindicato. Como 
benefício, todos os pedidos acima de R$ 50 serão 
isentos de taxa de entrega, possibilitando assim 
que um conjunto de trabalhadores possam fazer um 
pedido sem esse custo.

O Sindicato reafirma que está aberto para as 
necessidades dos trabalhadores, e afirma que a 
categoria “pode nos falar sobre suas necessidades 
que nós buscaremos atende-las”.


