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Assembleias  
de Prestação de Contas 

acontecem nesta quinta-feira (2)
Na quinta-feira (2),  

o Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre receberá em sua 
sede (Rua Augusto Severo, 82) 
as Assembleias de Prestação 
de Contas Extraordinária, com 
primeira chamada às 14h e 
segunda chamada às 14h30 e 
Ordinária, com primeira chamada 
às 15h e segunda chamada 
às 15h30, trata-se de uma 
Assembleia de Prestação de 
Contas diferente das realizadas 
nos últimos anos.

Isso porque dado o estado 
avançado da pandemia nesta 
mesma época no ano passado, 
não foi possível promover este 
mesmo encontro na sede sindical. 
Assim como muitos sindicatos que 
representam trabalhadores,  
o Sindicato adiou a sua prestação 
de contas.

As assembleias 
acontecerão em duas etapas: a 
Extraordinária, que avaliará a 
prestação de contas do exercício 
de 2019, e a Assembleia 
Ordinária, que avaliará a 
Prestação de Contas do exercício 
de 2020 e a previsão para o 
exercício de 2021.

Ambas as assembleias 
apresentarão um panorama da 
situação financeira da entidade  
em cada exercício.  

A apresentação será feita pelo 
contador do Sindicato, como 
tradicionalmente ocorre em todas 
assembleias deste tipo.

Para a direção sindical, é 
importante a presença de todos 
os trabalhadores para que “juntos 
possamos enxergar como está  
a saúde financeira do Sindicato”. 
Segundo os diretores, essa 

assembleia é fundamental para  
o próximo período que viveremos, 
a transição entre pandemia e um 
eventual retorno da normalidade 
no Salgado Filho.

“Aguardamos a presença de 
todos, em conjunto seremos 
responsáveis por decidir os rumos 
deste Sindicato”, finaliza 
a direção.

Sua presença  
é muito importante!
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Expediente

EDITORIAL FENTAC: Mecânicos 
de Manutenção tem seus empregos 

ameaçados; segurança de voo está em risco
A história é conhecida em 

diversos setores no Brasil. Num 
primeiro momento a função 
é sucateada, muitas vezes 
terceirizada, e enquanto isso as 
empresas agem politicamente 
para retirar mais direitos dos 
trabalhadores. O fim muitas 
vezes acaba sendo a extinção 
desses empregos, inclusive com 
legislações que permitam essa 
mudança.

A bola da vez é o Mecânico 
de Manutenção, profissional 
responsável por fazer a checagem 
da aeronave antes do voo e 
também por fazer qualquer 
serviço que seja verificado como 
necessário.

Há a informação de que as 
empresas aeroviárias estão 
agindo juntamente das entidades 
reguladoras para pressionar pela 
retirada da exigência da presença 
desse profissional nos aeroportos, 
inclusive com reuniões para 
discutir o tema.

Para a FENTAC, o absurdo 
se dá não somente no campo da 
extinção de empregos importantes 
de profissionais qualificados, 
mas sobre o que está em jogo, a 
segurança de voo. Uma vez que 
não temos este trabalhador para 
checar a aeronave, o voo está 

automaticamente me risco.

“Se traçarmos um paralelo 
simples entre viajar de carro 
e viajar de avião, poderíamos 
comparar ir de São Paulo para 
Recife sem antes verificar itens 
básicos do carro. A diferença 
é que não há acostamento 
no céu, uma vez que hajam 
problemas, eles podem ser fatais”, 
afirma a direção da entidade.

Semelhantemente ao que 
aconteceu nos anos de 2016 
e 2017, onde houve o mesmo 
movimento das empresas 
para retirar os Mecânicos de 

Manutenção de Aeronaves das 
pistas dos aeroportos brasileiros, 
a FENTAC está se mobilizando 
juntamente de seus sindicatos 
filiados.

O objetivo é pressionar as 
autoridades através de ofícios 
e reuniões, alertando também 
a sociedade e a comunidade 
aeroportuária dos perigos da 
ausência desse profissional. 
“Faremos ações no sentido de 
proteger não somente nossos 
trabalhadores, mas também todos 
que pegam um voo no Brasil e 
desejam chegar no seu destino 
com vida”, finaliza a entidade.

Sede reabre para atendimentos nesta quarta (1°) - Inicialmente com atendimentos das 9h às 
16h30, a entidade não mais terá os plantões jurídicos anteriormente ofertados, assim como evitará 
a aglomeração de trabalhadores no interior da sede. Só será permitida a entrada de trabalhadores que 
estiverem usando máscara. “Contamos com a colaboração de todos os trabalhadores para que este 
retorno seja o mais seguro e tranquilo possível”, pontuam os diretores sindicais.”


