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SEGURANÇA DE VOO EM RISCO 

LATAM PRECARIZA MÃO DE OBRA

Mecânicos brasileiros e latino-americanos 
denunciam pela segunda vez a troca de 
profissionais habilitados por pessoal sem 
formação técnica

10 anos da Lei Maria da Penha
Feministas manifestam preocupação sobre Projeto 
de Lei que dá poderes ao delegado ao invés do juiz

Perigo à saúde do trabalhador
Aeroviários no setor de bagagens são expostos 

diariamente a dejetos de aeronaves

Foto: Divulgação
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Os jogos Olímpi-
cos e Paralímpi-
cos Rio 2016 que 

iniciam em agosto darão 
uma ampla visibilidade ao 
Brasil. Circularão 11 mil 
atletas, membros de dele-
gações e turistas de 206 paí-
ses. Esse público soma mais 
de 1 milhão de passageiros 
que devem circular pelos 
39 aeroportos envolvidos 
na operação, destacando o 
Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, principal porta 
de entrada. 

Um tema que nos pre-
ocupa muito é a segurança 
de voo, capa do nosso Cone-
xão Cumbica. 

Há uma tentativa da in-
dústria do setor aéreo em  
precarizar a profissão de 
mecânico e isso coloca em 
risco a segurança de voo, é 
gravíssimo!

Recentemente, compa-
nheiros mecânicos de ma-

nutenção de aeronaves da 
LATAM da América do 
Sul enviaram uma carta 
de alerta ao presidente da 
companhia, o chileno Enri-
que Cueto.

Eles denunciam a inten-
ção da empresa em substi-
tuir mecânico habilitado, 
com licença para trabalhar 
em aviões, por encarrega-
dos de operação de plata-
forma -- posto criado so-
mente para baixar custos 
de manutenção. 

Essa precarização da 
mão de obra pode acarretar 
consequências desastrosas 
e colocar em risco a vida 
e a integridade das pesso-
as que voam nos aviões da 
companhia. O mais grave 
é que essa é a segunda vez 
que eles alertam a empresa 
que, por sua vez, não tomou 
nenhuma providência.

Enfrentamento
Há relatos que estão 

sendo implantados planos 
de demissões por algumas 

empresas aéreas que já 
atingiram os Aeroportos de 
Congonhas, Galeão e Bra-
sília. Supervisores e líderes 
de manutenção com mais 
de 25 anos de experiência e 
dedicação são descartados 
sem piedade.  

Temos participado das 
ações da rede LATAM, com 
a participação do com-
panheiro Orisson Melo, 
mecânico com 33 anos de 
experiência, e vamos nos 
mobilizar contra a ganân-
cia das empresas, que, em 
nome do lucro, precarizam 
as relações de trabalho. 

O Sindigru vai agir con-
tundentemente contra as 
empresas que não respei-
tarem a segurança de voo 
e seus trabalhadores. É im-
portante que todos os me-
cânicos fiquem atentos às 
convocações do Sindicato. 
Juntos, somos fortes!

*Rodrigo Maciel presi-
dente do Sindigru.

O Sindigru tomou 
conhecimento 
que a LATAM, 

no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos, está 
fazendo demissões desu-
manas. Um dos casos, a 
aeroviária assinou o pe-
dido de férias, comprou 
passagens, fez planos com  
a família e  percebeu algo 
errado quando o dinheiro  
de seu descanso não havia 
caído na conta. Ao questio-
nar o RH da empresa, foi 
informada que estava de-
mitida.  Em    outro caso, 
a trabalhadora estava com 

problemas de saúde, não ti-
nha condições plenas para 
desempenhar suas funções, 
mas mesmo assim, a  chefia 
a chamou e comunicou seu 
desligamento. 

Isso é maldade das che-
fias e falta de respeito! Até 
onde vai a falta de humani-
dade da LATAM? Para nós, 
do Sindigru, cabem as per-
guntas: qual a verdadeira 
LATAM? A que humilha, 
impõe, assedia e demite? 
Ou aquela que diz ser com-
preensiva, preocupada com 
o bem estar profissional e 
social de seus trabalhado-

res? Acreditamos que essas 
atitudes não fazem parte da  
política da empresa e sim 
atos isolados de chefias que 
não sabem lidar com suas 
atuais funções. Esses maus 
gestores estao levando a 
empresa a perder seus re-
sultados sobre a produtivi-
dade de seus trabalhadores.

Grave denúncia

Recentemente, o  Sin-
dicato recebeu outra grave 
denúncia. Trata-se de ges-
tores com histórico com-
plicados, fato que resultou 

em processos contra a LA-
TAM. Em ações movidas 
por trabalhadores, a em-
presa foi condenada a pa-
gar  indenizações por da-
nos morais. 

A empresa foi responsa-
bilizada por perseguição e 
descaso de alguns gestores.

Onde está a gerência da 
LATAM que não esta ven-
do tudo isso? Será que mais 
processos vão ter que apa-
recer responsabilizando a 
empresa por atitudes indi-
viduais de seus gestores?

Esse tipo de atitude é la-
mentável. 

Chefias fazem demissões 
desumanas, CHEGA!

GRU

  Sindicato mais forte
Os companheiros Ivanildo Marques de Oliveira e Reginaldo Vieira da Silva, trabalhadores na LATAM nos setores de 

Rampa e Limpeza,  foram eleitos diretores sindicais em eleição ocorrida em junho, no Aeroporto.
Também foram eleitos os companheiros Edinaeldo dos Santos Cunha, da Gol e Paulo Rogério Costa, da Azul.  
Eles representarão os aeroviários e lutarão pelo cumprimento e respeito à Convenção Coletiva de Trabalho no local 

de trabalho. 
Com esses novos companheiros, a Direção do Sindigru vai continuar ampliando as conquistas para a categoria. 
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C                                  erca de 120 traba-
lhadores na LA-
TAM do setor de 

embarque de bagagens de 
voos no Aeroporto de Gua-
rulhos correm sérios riscos    
de contraírem uma doença 
ocupacional. 

A razão é que o local fica 
próximo à Croaca, local da 
administração aeroportuá-
ria, que fica entre os Termi-
nais 2 e 3, onde são despeja-
dos os dejetos das aeronaves.

Segundo o diretor de 
Comunicação e técnico 
em segurança do trabalho, 
Franklin Dias (foto), a si-
tuação é preocupante. “Esse 
local na época da gestão da 
Infraero ficava isolado e de-
pois que a concessionária 
GRU Airport assumiu e fez 
reformas no Aeroporto o lo-
cal ficou exposto. Na Croaca 
exala um cheiro muito forte 
de urina/fezes das cabines 
dos aviões. O cheiro é insu-
portável”, denuncia.

O dirigente adverte que 
o local apresenta riscos am-
bientais expostos, em espe-
cial, o biológico. “Cabe a 
pergunta: Quem vai se res-
ponsabilizar se um traba-
lhador adquirir uma doença  
ocupacional nesse ambiente 
de trabalho: a concessioná-
ria ou a empresa? Será que 
vamos ver o trabalhador 
adoecer por falta de atitu-
des preventivas e não cor-
retivas.? Onde encontra-se 
o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho?”, 
questiona. 

Risco à 
saúde

Chega de demissões
Levantamento preli-

minar do Sindigru mostra 
que as empresas aéreas 
estão aumentando as de-
missões. 

Durante o período de 
janeiro a junho de 2016, 
foram registrados mais 
de 400 desligamentos no 
Aeroporto de Guarulhos, 
sendo que só 50% foram 
na LATAM. 

Mas esse número pode 
até dobrar, pois o Sindi-
gru não tem conhecimen-
to sobre as demissões de 
trabalhadores com menos 
de um ano de empresa.  

A consequência desse 
verdadeiro desmonte é a 
sobrecarga de trabalho, 
aumento de doenças ocu-
pacionais, pois a maioria 
das vagas não é reposta. 

O Sindigru está atento 
a essa prática e tomará as 
medidas cabíveis. 

Os trabalhadores na 
Líder recusaram a pro-
posta de 5% da empresa. 
Eles    reivindicam 10% em         
todas as cláusulas econô-
micas para repor a inflação 
medida pelo INPC, entre 
dezembro de 2014 e no-
vembro de 2015, abono   
salarial e a compensação de 

duas cláusulas sociais.
O Sindigru orientou          

a categoria a aguardar            
o desdobramento da ne-
gociação entre a FENTAC/
CUT e o Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Táxi 
Aéreo (SNETA) no Tribu-
nal Superior de Trabalho 
(TST), em Brasília. 

A Direção do Sindigru 
apoia a Chapa 1 cutista 
dos Aeroviários de Reci-
fe “Uma história de Con-
quistas”, encabeçada pelo 
companheiro Erivaldo, 
Barriga. O pleito acontece 

nos dias 9 e 10 de agosto. 
“A Chapa 1 tem plenas 

condições para liderar essa 
nova jornada. Parabeni-
zamos a todos que estão  
à frente da luta dos aero-
viários de Recife”, frisa.

Todo apoio à Chapa 1

Proposta recusada

“Não à precarização da mão de obra”

Orientamos aos tra-
balhadores na TAM que 
não assinem nenhuma 
ordem de serviço, sem an-
tes consultar o Sindicato. 

Técnicos de seguran-
ça do trabalho estão so-
licitando assinatura em 
uma ordem de serviço, 
na qual consta que os tra-
balhadores da pista não 
estão sujeitos à exposição 
a agentes químicos nem 
biológicos. 

Para nós, é muito sus-
peito solicitar assinatura 
dos trabalhadores neste 
documento.

Em caso de dúvida, 
procure o Sindicato.Ivanildo (TAM) Reginaldo (TAM) Edinaeldo (Gol)
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Se não fosse a luta 
do Sindigru, hoje 

as aeroviárias não 
teriam o direito à 
licença-maternidade de 
180 dias. Após muita 
resistência por parte 
das empresas, o Sindica-
to conseguiu arrancar na 
mesa de negociações esta 
cláusula, que valorizou a 
mãe aeroviária.

Viu algum 
deles?

Ligue para 
(11) 3337 3331

James Wesley Guedes dos Santos

10 anos da Lei Maria da Penha

O Senado aprovou 
no início de ju-
lho um Projeto 

de Lei (PLC 7/2016), de 
autoria do deputado fede-
ral Sérgio Vidigal (PDT/
ES) e que tem como rela-
tor o senador Aloysio Nu-
nes (PSDB/SP), que modi-
fica a Lei Maria da Penha 
(LMP). 

A mudança prevê que o 
delegado determinará me-
didas protetivas às vítimas, 

ao invés de um juiz. 
Apesar dos problemas 

da lentidão na Justiça, não 
justifica repassar esta fun-
ção para os delegados, que 
já têm muitas atribuições.

O Sindigru e entida-
des feministas lutam pelo 
aperfeiçoamento da LMP,  
defendem a reestruturação 
dos órgãos especializados 
e  melhor capacitação dos 
atendentes para atender 
com respeito as  mulheres 

vítimas de violência. 

Governo Golpista

Essa ameaça acontece  
neste governo golpista de 
Temer, por isso, as mu-
lheres aeroviárias devem 
se unir para denunciar e 
combater as ações desse 
governo ilegítimo. 

Para o Sindigru, é  um 
absurdo mexer em uma 
Lei favorável às mulheres, 

que precisa  ser aperfeiço-
ada, mas desta forma sem 
debate com os principais 
setores envolvidos é um 
retrocesso.

Qualquer mudança na 
LMP tem que ser ampla-
mente debatida com os 
movimentos feministas, 
com a sociedade civil, com 
os órgãos públicos do sis-
tema judiciário e organis-
mos de política para as 
mulheres.

No dia 6 de agosto, a 
Lei Maria da Penha, cria-
da nas gestões de Lula/
Dilma, completa 10 anos 
no país. 

Considerada uma das 
três leis mais avançadas 
do mundo, a LMP tornou 
mais rigorosas as penas 
contra crimes de violência 
doméstica.

Um aliado nesta luta 
é  o disque-denúncia 180,  
que funciona 24 horas, 
e graças a esse serviço as 
vítimas estão tendo mais 
coragem de denunciar 
seus agressores. Pesqui-
sa recente do Governo 
Federal  releva que só no 
Carnaval de 2016, as de-
núncias cresceram cerca 
de 221%!

Você sabia?

A contribuição 
assistencial, que 

é aprovada em assem-
bleia todo ano depois da 
Campanha Salarial, ga-
rante direitos trabalhis-
tas e sociais para você e 
seus  dependentes? 

Neste ano, a contri-
buição foi descontada do 
seu holerite em duas ve-
zes: 1% em março e 1% 
em maio. Esse dinheiro é 
repassado para o Sin-
dicato continuar a luta 
em defesa de melhores 
condições de trabalho e 
mais direitos.

 O desconto é peque-
no perto da grandeza das 
conquistas. Contribua e 
participe do Sindicato, 
quem ganha é você!

Aperfeiçoar sim, retroceder jamais! 

Sindigru está engajado nesta luta!
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