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Greve Geral acontece 
no dia 30

Esses são números de uma pesquisa que foi feita entre os dias 
23 e 27 de maio pelo Instituto Social de Pesquisa e Acessibilidade 
(Ipesa), sob encomenda da CUT-RS. 

Os dados comprovam a falta de legitimidade que o governo Michel 
Temer possui, tendo seus projetos rejeitados e sua saída exigida pelos 
brasileiros.

Frente a esses índices e à adesão obtida na última Greve Geral, no 
dia 28 de abril, a CUT, demais centrais e o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre convocam a classe trabalhadora para que neste dia 
30 de junho façamos mais uma grande manifestação por #ForaTemer 
e #DiretasJá.

No dia 20, um ato preparativo está marcado para a Esquina 
Democrática, em Porto Alegre, e até lá, estão marcados atos no 
Aeroporto Salgado Filho e diversas panfletagens.

Barrar as reformas é fundamental para toda classe trabalhadora

82,6% dos brasileiros querem eleições diretas já
72,4% são contra a reforma da Previdência Social

62,4% são contra a reforma trabalhista

Por que a Gol 
é sempre 

um caso à parte?
Ações que tramitam em velocidade extremamente lenta e a compra da marca Varig desassociada dos 

passivos trabalhistas são dois exemplos de exceções quando se fala na Gol Linhas Aéreas.
Recentemente, o site do jornal Valor Econômico noticiou que o empresário Henrique Constantino, um 

dos fundadores da empresa, falou aos procuradores da República que Michel Temer teria avalizado uma 
contribuição ilegal de R$ 10 milhões, que seriam utilizados em campanhas eleitorais do seu partido, o PMDB. 
Também recentemente, no início deste mês, o ex-deputado Eduardo Cunha endereçou mais perguntas a 
Michel Temer e, em uma delas, questiona o relacionamento de Henrique Constantino e o atual presidente do 
Brasil.

Que políticos possuem relações promíscuas com empresas e que essa relação envolve um jogo de 
interesses, o atual escancaramento dos escândalos da Lava Jato não deixa dúvidas. 

O Sindicato deseja perguntar ao trabalhador: e se esse jogo de interesses não te afetar apenas 
indiretamente, mas diretamente, tirando direitos, atrasando pagamentos judiciais, prejudicando reajustes e 
PPR?
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Expediente

Sindicato cobra atuação da Infraero 
no Salgado Filho

Problemas atingem tanto o Terminal 1 como o Terminal 2 do 
Aeroporto Salgado Filho. No terminal mais antigo, o TPS2, as chuvas 
das últimas semanas afetaram o funcionamento de uma das esteiras 
que esteve sem funcionar. Já no TPS1, as esteiras da empresa Gol 
apresentam problemas como ruídos e travamentos, e o ar condicionado 
da loja de passagens da Avianca também apresenta falhas. Todos 
esses problemas, como são parte da infraestrutura aeroportuária, são 
de responsabilidade da Infraero. 

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre já solicitou um encontro 
que reúna Infraero, empresas que atuam no aeroporto e representação 
sindical, para que esses problemas sejam discutidos. 

Trabalhadores da Latam 
recebem uniformes

Após meses de cobrança por parte do Sindicato e de reclamações 
dos trabalhadores, os funcionários da Latam receberam novos 
uniformes e capas de chuva. Esses equipamentos são essenciais e 
tratam-se de itens de segurança pessoal, e chegam agora em épocas 
onde já faz frio, o que aumenta a necessidade de seu uso.

Na última reunião bimestral entre sindicatos de trabalhadores e 
patronais, em São Paulo, a Latam já havia anunciado que distribuiria 
os equipamentos para seus funcionários. O Sindicato orienta que o 
aeroviário deve sempre denunciar a falta desses itens de proteção, 
assim como se suas condições de uso estão inaceitáveis.

Aeromot/Brant
persiste em rotina 

de desrespeito
Continua a rotina de atrasos 

na Aeromot/Brant. Salários e 
cesta básica não estão em dia. A 
situação tem se repetido desde o 
ano passado e não parece haver 
solução prevista pelos gestores da 
empresa.

O Sindicato recomenda ao 
aeroviários da Aeromot/Brant 
que procure a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
na Avenida Mauá, 1013, no Centro 
Histórico, em Porto Alegre, e 
denuncie a situação a qual vêm 
sendo submetido nos últimos 
meses. O Sindicato também já 
realizou denúncia.

TAP ME não cumpre 
depósito do FGTS

Em reunião recente, a diretoria da TAP ME afirmou para os diretores 
do Sindicato que, no dia 31 de maio, os depósitos do FGTS haviam 
sido efetuados. Infelizmente, os trabalhadores podem comprovar que, 
até o momento, os valores dos dois últimos meses ainda não foram 
depositados. 

Muitos aposentados da TAP ME contam com seus depósitos de 
FGTS como se fossem salário, tendo compromissos para honrar com 
esse dinheiro. 

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre alerta que, devido a 
mudanças aprovadas pelo STF, o novo prazo para o trabalhador cobrar 
depósitos não realizados no FGTS é de 5 anos, prazo que antes era 
de 30 anos. Portanto, é importante que mesmo o trabalhador que não 
utilize mensalmente esses recursos acompanhe seu saldo para verificar 
se está recebendo corretamente. 

Na tarde desta terça-feira, o novo gerente de RH da empresa 
afirmou que os depósitos referentes de um dos mêses atrasados foram 
realizados, e devem estar disponíveis em até 5 dias.

O Sindicato espera que a empresa cumpra com sua palavra e com 
os direitos trabalhistas de seus funcionários, e também que ela explique 
para seus aposentados o porque deste atraso. Atingidos pelas 

chuvas podem 
requerer comprovante

Atenção, população atingida 
pelas chuvas: os Centros 
Administrativos Regionais 
(CARS) da Defesa Civil na Zona 
Norte de Porto Alegre estarão 
fornecendo uma declaração 
de que a área foi prejudicada. 
O telefone para contato é o 51 
3374-4420, e o atendimento 
funciona das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Os interessados deve 
levar documento de identidade e 
comprovante de residência.

Faleceu na última 
sexta-feira (9) nosso 
colega Edson Fernando 
Domingues, funcionário 
aposentado do setor 
de EIA da TAP ME. O 
Sindicato lamenta a morte 
do trabalhador e deseja 
força para a família nesse 
momento tão difícil.


