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SINDICATO MÓVEL:  
diretores atuarão em plantões nos 

setores, veja as próximas datas

Como primeira ação de 2021,  
o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre está 
reimplementando o Sindicato 
Móvel, plantões que ocorrerão 
dentro das empresas, nos 
setores, para que as dúvidas 
dos trabalhadores sejam 
sanadas, reivindicações sejam 
ouvidas e para que sugestões 
sejam recebidas pelos diretores 
sindicais.

Já praticado anteriormente pela 
entidade em outros períodos, o 
Sindicato Móvel retorna em 2021 
para que a direção sindical esteja 
mais próxima dos trabalhadores, 
atendendo-os em seu ambiente  
de trabalho, podendo ajudar  
a categoria presencialmente  
no que for necessário. 

A direção do Sindicato afirma, 
“percebemos que a categoria no 

Salgado Filho tem vontade de  
se aproximar da entidade,  
e estamos fazendo a nossa parte 
para que os trabalhadores tenham 
esse acesso facilitado”.  
Os diretores sindicais ainda 
afirmam que turnos ou setores 
que não forem visitados podem 
sugerir a presença do Sindicato 
Móvel através das redes sociais 
ou pelos telefones do Sindicato.
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Expediente

Novo momento da pandemia  
requer cuidados extras

Um ano após os primeiros 
casos de covid-19, a pandemia 
está tão aguda quanto em 
momentos de pico de infecções 
em 2020. Em Manaus, nesta 
terça-feira (13), segundo 
informações do site UOL, foram 
realizados 198 enterros, recorde 
que bateu o maior número 
registrado anteriormente, de 167, 
em abril do ano passado. Nesta 
quarta (14), o jornal Folha de São 
Paulo noticiou que o oxigênio, 
capaz de ventilar os pacientes 
entubados, havia se esgotado na 
capital amazonense.

 
Segundo o jornal Zero Hora, Porto 
Alegre bateu o maior número 
de internados da última semana 
nesta terça (13). Ao todo, 274 
pessoas estão em Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTI), 
totalizando 87,2% dos leitos 
ocupados. Paralelamente, 
segundo o colunista Diogo 
Schelp do UOL, a nova gestão 

da cidade encomendou estoques 
de hidroxicloroquina, ivermectina 
e azitromicina para o que chama 
de “tratamento precoce” para 
covid-19. Para seguir este 
tratamento, o cidadão de Porto 
Alegre deve assinar um termo 
atestando estar ciente que não 
existem comprovações científicas 
da eficácia destes medicamentos.

No Salgado Filho, vidros foram 
instalados no Check-in para isolar 
os trabalhadores dos passageiros, 
porém alguns aeroviários 
reclamam que não conseguem 
ouvir o que é dito pelos clientes,  
o que faz com que haja uma 
aproximação para que haja 
entendimento. O Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
entende que, mesmo a rodoviária 
da capital, que tem uma estrutura 
menor, possui falantes para que 
a comunicação seja facilitada nos 
guichês. A entidade irá averiguar  
a possibilidade de instalação 

deste recurso no local.
 

O Sindicato reforça seu pedido 
de cuidado para toda categoria. 
A entidade recomenda que, para 
que esta situação que vive a 
cidade de Manaus não se repita 
em Porto Alegre, toda a população 
reforce a rotina de precauções, 
com o uso de máscaras 
adequadas, higienização de 
superfícies com álcool e também 
com higienização das mãos com 
água e sabão.


