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SINDICATO MÓVEL:  
ronda dos diretores traz 

resultados para a categoria
Nos últimos 15 dias,  

o Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre visitou diversos 
setores das empresas que 
operam no Salgado Filho 
e constatou problemas junto 
aos trabalhadores. Essas 
demandas foram rapidamente 
tratadas pela direção do sindical, 
o que levou a resolução imediata 
ou encaminhada para estes 
problemas. Nesta matéria,  
a entidade traz dois exemplos 
destas ações.

Manutenção e 
Almoxarifado da Gol 

tem seus salários 
corrigidos

O problema que estava 
ocorrendo, conforme constatado 
pela entidade sindical, era que 
no sistema da empresa constava 
que estes trabalhadores estavam 
realizando jornadas parciais. Com 
essa jornada reduzida registrada, 
os aeroviários estavam recebendo 
menos e também não estavam 
com seu Vale Refeição em dia. 

A partir dessa conversa com  
o setor de Recursos Humanos  
da Gol, o problema foi corrigido  
e os valores foram depositados, 
quitando essa diferença entre 
trabalhadores e empresa.

O Sindicato pede que seja 
informado para os diretores 
qualquer questão do tipo, como 
descontos indevidos ou falta de 
pagamento de direitos como o 
Vale Refeição. 

Reunião com a Latam discute assédio, 
horas extras e mais questões

Em reunião na quinta-feira 
(21), a direção do Sindicato 
e a Dra. Renata Chalegre, 
assessora jurídica Trabalhista, 
reuniram-se com representantes 
da área Trabalhista Sindical de 
Recursos Humanos e da Área 
de Manutenção e com o Gerente 
de Manutenção e Recovery – 
Regional Sul/Sudeste.

A reunião estava prevista 
desde a mediação realizada no 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) para tratar das denúncias 
de assédio moral feitas de forma 
anônima para o Sindicato. No 
encontro, foram discutidos os 
casos de assédio moral, que, 
conforme apurado pela direção 
sindical, diminuíram. Segundo a 
direção do Sindicato, “parece que 
houve uma melhora por parte dos 
líderes dos setores, mas estamos 
acompanhando a situação de 
forma preventiva”.

Essa melhora foi constatada 
depois de uma visita aos 
setores realizada pela direção. 
Porém, na ação do Sindicato 
Móvel, foram verificadas outras 
questões, que também foram 
discutidas na reunião. A falta de 
novos uniformes para o setor de 
rampa, a ausência de containers 
do tipo vestiário para o setor 
de Cargas e alternativas para o 
cartão ponto foram discutidas. 
Sobre esse último problema, 
estuda-se uma forma de dar mais 
controle sobre as horas extras 
para os trabalhadores.

O Sindicato considerou  
a reunião positiva, e afirma que 
“estamos fazendo a nossa parte 
que é ouvir os aeroviários  
e cobrar a empresa. 
Esperamos que soluções sejam 
apresentadas em curto prazo 
pelos representantes da aérea”, 
finalizam os diretores sindicais.

Diretores participaram de briefings e visitaram setores em janeiro.
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Expediente

Sindicato orienta sócios da Latam  
sobre homologações

Em reunião virtual nesta 
terça-feira (26) com o setor de 
Recursos Humanos (RH) da 
Latam , que fica em São Paulo, o 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre, através de sua diretoria, 
alinhou formas de agilizar a 
homologação dos sócios da 
entidade. Vale lembrar que a 
homologação é a certificação 
de uma rescisão de contrato de 
trabalho por parte da diretoria do 
Sindicato.

Para maior rapidez nesse 
processo, a entidade recomenda 
que os trabalhadores possuam, 

no momento da homologação, 
já instalado em seu celular 
os aplicativos da Carteira de 
Trabalho Digital, para dar baixa no 
contrato de trabalho e encaminhar 
o Seguro Desemprego, e o 
aplicativo da Caixa Econômica 
Federal, para consulta do FGTS.

Outra recomendação da 
entidade é que os trabalhadores 
possuam sempre guardadas 
suas vias dos exames médico 
demissional e periódico. Para isto, 
o aeroviário deve sempre solicitar 
a sua via destes exames quando 
for realiza-los.

A direção da entidade ainda 
reforça que a homologação é 
um direito de todos os sócios 
do Sindicato garantido tanto na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) quanto no Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) da Latam. “A 
homologação é importantíssima 
pra que o trabalhador saia da 
empresa sem nenhuma dúvida 
e com todos os seus direitos em 
dia”, pontua a entidade que ainda 
afirma que esse procedimento é 
sempre realizado com diretores 
experientes, capazes de verificar 
todas as questões que envolvem 


