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MULHER

A Federação Nacio-
nal dos Trabalhado-
res em Aviação Civil 

da CUT (FENTAC/CUT) e os 
sindicatos filiados dos aero-
viárias e aeronautas fizeram 
um grande gol de placa. Com  
ousadia e criatividade, o mote da  
Campanha Salarial 2014/2015 
desafia as empresas aéreas a valo-
rizarem seus trabalhadores. Ou-
tro eixo complementar  à  Cam-
panha é o “Chega de Ganhar 
Mal, Queremos mais Direitos e  
Aumento real”. 

A Campanha ganhou uma 
forte adesão dos aeroviários e 
aeronautas (leia Capa do Cone-

xão Cumbica) em todos os Aero-
portos, destacando aqui o nosso: 
o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos.

É muito bom, iniciarmos 
uma Campanha com este espíri-
to de união e solidariedade, laços 
fundamentais para vencermos a 
barreira do capitalismo, que visa 
apenas o lucro e não valoriza a 
parte mais importante, que são 
os trabalhadores. 

Vale lembrar que foi com esta 
mesma garra que na Campa-
nha Salarial passada, que durou 
quase seis meses de negociações 
difíceis e marcadas por intran-
sigências por parte das compa-
nhias aéreas, que conseguimos 
duas conquistas importantes: a 
ampliação da Licença-Mater-
nidade de 120 para 180 dias e a 
melhoria no valor do teto na ces-
ta básica (R$ 294,30 para todos 

que ganham até R$ 3.429,89), 
sem desconto para os trabalha-
dores. Ambos direitos entrarão 
em vigor a partir de 1º dezembro 
deste ano para toda categoria ae-
roviária.

Agora nesta Campanha que-
remos avançar cada vez mais. Os 
trabalhadores na aviação civil, 
que são responsáveis pela segu-
rança no voo, merecem acom-
panhar os ganhos e avanços das 
companhias aéreas.

Esse é o nosso papel lutar e 
defender de forma intransigente 
os seus direitos e cobrar das em-
presas que cumpram o seu: valo-
rizar os trabalhadores, pagando 
salários dignos, com melhores 
condições de trabalho e empre-
gos de qualidade.

Orisson Melo, presidente do 
SINDIGRU/CUT
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Falhas no TPS 3 colocam em risco 
a saúde dos aeroviários
Esta não é a primeira recla-
mação contra a GRU Airport. 
Os Terminais 1 e 2 também 
registraram problemas

Quem trabalha nos bal-
cões de check-in do 
novo Terminal de Pas-

sageiros 3 (TPS-3) no Aeropor-
to Internacional de Guarulhos 
corre o risco de sofrer um grave 
acidente, além de comprometer a 
segurança no voo. 

O Terminal entrou em fun-
cionamento em maio deste ano, 
atende em média 250 mil pas-
sageiros por dia somente voos 
internacionais e é administrado 
pela concessionária privada GRU 
Airport.

Uma vistoria realizada em ou-
tubro por dirigentes do Sindigru 
constatou a situação alarman-

te. As esteiras de bagagens, por 
exemplo, não funcionam, quem 
carrega as malas do passageiro 
são os próprios funcionários das 
companhias aéreas. “O ambien-
te é preocupante. Vimos muitas 
mulheres e homens carregando 
malas que chegam a 40 quilos”, 
denuncia Rodrigo Maciel, dire-
tor jurídico.

Também foram verificados 
que cerca de 40% das balanças 
que medem o peso das bagagens 
estão quebradas e não há espaço 
adequado para os aeroviários tra-
balharem, tendo, que pular uma 
esteira para outra para chegar ao 
local de trabalho. “Há riscos de 
prender suas roupas ou sapatos 
nas esteiras de bagagens, causan-
do graves acidentes”.

Aproximadamente, dois mil 
trabalhadores das companhias 
TAM, Gol e das internacionais 

foram transferidos dos Terminais 
1 e 2, que hoje estão em reforma 
e deve durar 18 meses, para o 
TPS3.

Providências
O Sindicato enviou o relató-

rio das irregularidades à GRU 
Airport e cobrou uma solução 
urgente. Essa, porém, não é a pri-
meira reclamação. No início da 
reforma dos Terminais 1 e 2, os 
check-ins também passaram por 
problemas semelhantes. 

GT quer saber as 
profissões na aviação

Foto: Sindicato

Sindicato faz parte do 
CMAS

A dirigente Debora Caval-
canti foi eleita para o Conse-
lho Municipal de Assistência 
Social da cidade

A diretora de comuni-
cação do Sindicato, 
Débora Cavalcanti, 

tomou posse, no dia 2 de  se-
tembro, no Conselho Municipal 
de Assistência Social da cidade 
de Guarulhos (CMAS). “É mui-
to gratificante fazer parte desde 
conselho”, destaca a dirigente.

O Conselho é composto por 

28 membros que representam 
os segmentos de: atendimento à 
infância e adolescência; institui-
ções de promoção social; entida-
des da área do portador de defi-
ciência; áreas do serviço social; 
associações dos doentes crônicos 
e/ou deficientes; sindicatos e re-
presentantes de instituições de 
atendimento à criança/adoles-
cente e de instituições de atendi-
mento ao idoso.

Os membros atuarão no biê-
nio 2014/2016, no qual vão de-
liberar e fiscalizar as ações da 
CMAS.

No caminho 
certo  

EXPEDIENTE :

SINDIGRU Na  
TV GUaRUlhoS

Agora, você pode acompa-
nhar nossas notícias também 
na tevê e na internet. 

O Sindicato firmou uma 
parceria com o programa Tri-
buna Livre, apresentado pelo 
jornalista Roberto Samuel, que 
é transmitido pela TV Guaru-
lhos. 

Na atração, os dirigentes 
debatem as principais lu-
tas da categoria aeroviária. 
O Tribuna Livre vai ar pela 
NET canais 3 e 20 e também 
pode ser acessado pelo site:  
www.tvguarulhos.tv.br

O povo brasileiro esco-
lheu Dilma Rousseff 
presidenta! 

O diferencial desta campanha, 
que garantiu a permanência do 
projeto democrático e popular, 
foi o povo nas ruas, capitaneado 
pelo amplo trabalho de mobili-
zação da CUT em todo País e o 
movimento sindical cutista deu o 
seu recado, com suas bandeiras e 
camisetas vermelhas defendendo 
a continuidade do processo de 
transformação social do País.

Aécio tinha parte importante 
dos jornais do seu lado, Dilma 
tinha o povo. A vitória de Dilma 
é a vitória dos movimentos social 
e sindical, da militância e da ju-
ventude organizada e mobilizada 

que, apesar da campanha feita 
pela mídia para desestimular a 
participação deles na política, foi 
às ruas defender suas posições, 
dizer que tem lado. E o lado dessa 
juventude é o nosso lado, é o lado 
do povo, da classe trabalhadora, 
de toda a sociedade.

A eleição acabou, mas a luta 
da militância e da juventude con-
tinua. É verdade que Dilma ven-
ceu, mas o governo continua em 
disputa. A coalização que venceu 
as eleições, capitaneada por Dil-
ma, tem também representantes 
de setores conservadores e tere-
mos, em 2015, uma das bancadas 
mais resistentes a mudanças da 
história no Congresso Nacional. 
E como sempre ressaltamos, a 

maior parte da pauta dos/as tra-
balhadores/as não está direta-
mente subordinada à presidência 
da República e, sim, ao Congres-
so.

Nosso papel é dar condições 
para que a presidenta faça um 
governo progressista e de es-
querda. O Estado tem de cum-
prir o seu papel e garantir mais 
segurança, educação e saúde de 
qualidade, moradia, mobilidade 
urbana. Essas políticas públicas 
que continuamos necessitando e 
que devem ser muito mais conso-
lidadas no segundo mandato de 
Dilma.  

Vagner Freitas, presidente 
nacional da CUT

Vitória  do Brasil

Diretores do Sindigru apoiam Dilma 

A FENTAC participa do debate, que reú-
ne também representantes das empre-
sas aéreas e dos administradores de 
aeroportos

A Secretaria de Relações do Trabalho 
(SRT), órgão ligado ao Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), criou um Grupo de 
Trabalho (GT) que mapeará todas as fun-
ções que atuam nos aeroportos do País. Os 
trabalhos iniciaram, no dia 5 de outubro, e 
são coordenados pela SRT. Estima-se que 
mais de 100 mil trabalhadores atuem na 
aviação brasileira.

Para realizar este levantamento, o MTE  
convidou representantes dos trabalhadores, 
das empresas aéreas, dos aeroportos e das 
concessionárias.

Participam pela FENTAC/CUT, o diri-
gente, Rodrigo Maciel, e o diretor financei-
ro, Orisson Melo. Outra entidade cutista que 
integra o GT é o Sindicato Nacional dos Ae-
roportúarios (SINA/CUT).

Uma das profissões responsáveis pela se-
gurança no voo é a do aeroviário, que é regu-
lamentada pelo Decreto Lei número 1.232, 
de 22 de junho de 1962.

Foto: Divulgação

Esteira quebrada

Foto: Divulgação

Peso não é identificado

Funcionária carrega mala

Fotos: Sindicato 

Legenda: Orisson durante a entrevista
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As negociações com o SNEA 
iniciaram e o Sindicato orienta 
que é fundamental a união de 
todos para conquistar o ganho 
real

A Campanha Salarial dos 
aeroviários e aeronau-
tas filiados à Federa-

ção Nacional dos Trabalhadores 
em Aviação Civil filiada à CUT 
(FENTAC) ganhou forte adesão 
no Aeroporto Internacional de  
Guarulhos e nos principais aero-
portos do País.

Com os slogans “Desafio a em-
presa a me valorizar” e “Chega 
de Ganhar Mal, Queremos mais  
Direitos e Ganho real”, milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras com-
partilharam suas fotos em apoio à 
Campanha. 

A ação foi aprovada no Se-
minário de Planejamento da  
Federação, realizado em setembro, 
em São Paulo. A atividade reuniu 
dirigentes do Sindicato Nacional 
dos Aeronautas (SNA/CUT) e dos 
Sindicatos regionais dos Aeroviá-
rios de Guarulhos, Porto Alegre,  
Campinas, Recife e do Sindicato 
Nacional dos Aeroviários (SNA/

CUT), que representa 22 estados.

Criatividade
A diretora de Comunicação do 

Sindigru, Débora Cavalcanti, con-
ta que a FENTAC inovou a sua es-
tratégia de comunicação, usando 
a criatividade. “A ideia do desafio 
para as empresas aéreas foi desper-
tar a curiosidade e a meta foi atin-
gida. Em Guarulhos, os aeroviários 
curtiram a campanha, colocaram 
os botons e vestiram a camisa. Essa 
ação mostra para as empresas que 
estamos muito unidos”, explica.

Além dos trabalhadores, diri-
gentes dos Sindicatos cutistas da 
Construção Civil, dos Condutores 
e o prefeito de Guarulhos, Sebas-
tião Almeida, também apoiaram a 
Campanha.  

Débora ressalta que a criação 
do hotsite (endereço nesta página) 
e o Gibi “Embarque com Seguran-
ça” foram outras estratégias que 
fortaleceram a divulgação da Cam-
panha junto  à categoria e aos pas-
sageiros.

Reajuste com ganho real
As pautas de reivindicações fo-

ram entregues, no dia 30 de setem-

bro, para o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA). As 
negociações iniciaram no dia 20 de 
outubro. 

A FENTAC reivindica reajuste 
salarial de 11% e a aplicação deste 
índice nos itens econômicos, além 
da criação de um piso para agente 
de Check-in e o fornecimento de 
maquiagem, que chega a consumir 
cerca de 10% do salário da aero-
viária (confira mais ao lado). “Co-
bramos do SNEA que agilizem as 
negociações, para que não se esten-
dam como na data-base passada, 
cujo acordo foi fechado em junho 
deste ano”, relata o presidente do 
Sindigru e diretor financeiro da Fe-
deração, Orisson Melo.

O presidente da FENTAC/CUT, 
Sérgio Dias, concorda e frisa que  a 
valorização no salário é fundamen-
tal para melhorar a qualidade de 
vida e de trabalho do aeroviário e 
aeronauta. 

Melo enfatiza que uma forte 
mobilização na base conquistará o 
reajuste com aumento real. A data-
-base das categorias é 1º de dezem-
bro e no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos estão em Campanha 
cerca de nove mil aeroviários.

Aeroviários aceitam o Desafio 
e compartilham Campanha

Nossas Reivindicações
 - Reposição da Inflação com aumento 

real de 11%;
- Reajustes nos pisos salariais de 11% 

para: auxiliares de serviços gerais e de ma-
nutenção de aeronaves; agente de proteção; 
operador de equipamento; mecânico de 
manutenção de aeronaves e despachante/
agente de check-in/aeroporto;

- Criação de piso para agente de check-
-in;

- Vale-refeição R$ 16,65 para os aeroviá-
rios com jornada de trabalho de até 6 horas, 

e de R$ 22,71 para os demais;
-Seguro de vida: total ou parcial, no va-

lor de R$ 20.000,00;
- Fornecimento de cosméticos quando 

exigido;
- Cesta básica de R$ 326,67;
- Jornada de trabalho de 36 horas sema-

nais, exceto para os aeroviários que façam  
funções administrativas, que neste caso 
será de 40 horas semanais;

- Creche e/ou escola de educação infantil 
para filhos de aeroviários e aeroviárias.

Foto: Vanessa Barboza/Mídia Consulte
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 www.aeronautaseaeroviarios.com.br

Envie sua Selfie

Direcionado ao passageiro, o Gibi mostra a importân-
cia de cada trabalhador (a) desde o agente de check-in 
ao comandante da aeronave.

Faça parte da nossa Campanha Salarial, 
mandando sua foto do seu celular.

Ao acessar o site, ele se transformará em 
um aplicativo de envio de fotos. 

Se preferir pode usar o código ao lado 
ou vá direto para o link:

http://aeronautaseaeroviarios.com.br/enviarfotos Código para acessar o siteFoto: Beatriz Chaves/Mídia Consulte
Foto: Cláudia Fonseca/SNA

Débora Cavalcanti, diretora de 
Comunicação do Sindigru

1ª Rodada de negociação entre a FENTAC e o SNEA

Seminário de Planejamento da FENTAC



Agora ele e Djailson querem enganar 
os trabalhadores, pedindo anulação 
do acordo. O Sindigru alerta para não 
assinar lista dos pelegos

A carapuça do ex-dirigente pelego, 
Fabio Borges, caiu. A foto ilus-
trada nesta matéria comprova 

que ele participou e aprovou junto aos tra-
balhadores na TAM o acordo vitorioso do 
pagamento da periculosidade.

Borges e também o pelego Djailson Ca-
valcanti, ambos funcionários na Swissport, 
continuam tentando colher assinaturas dos 
funcionários da TAM com o objetivo de 
anular o acordo judicial. “Alertamos a to-
dos para que não se deixem enganar e não 
assinem nada, porque estão indo contra a 
decisão da Juíza Federal do Trabalho”, in-
forma nota do Sindigru.

Se o trabalhador assinar a lista dos pele-
gos se tornará cúmplice e responderá pelo 
crime de litigância de ma fé, ou seja, en-
ganar a Justiça para receber a mesma coisa 
duas vezes. 

Na época do acordo, a juíza federal do 
trabalho, Dra. Sandra dos Santos Brasil, fez 
questão de consultar todos os funcionários. 

O Sindigru já impetrou processo civil e 
criminal contra o Fábio e Djailson 

RAIO-X
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Trabalhadores correm riscos 
de acidentes, trabalham em 
jornadas abusivas e sofrem 
com assédio moral

Aeroviários na compa-
nhia Aerolíneas Ar-
gentinas trabalham 

em situações degradantes. O 
Sindigru constatou as irregula-
ridades em assembleia, realizada 
em outubro com a categoria, no 
Aeroporto.

Dirigentes relatam que a 
empresa tem mais de 100 fun-
cionários e não possui uma Co-
missão Interna de Prevenção de  
Acidentes (CIPA), além dis-
so não fornece Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), 
uniformes e descumpre a jor-
nada de trabalho, excedendo o 
número de horas trabalhadas  
diariamente. 

“Também apuramos que a 
Aerolíneas não respeita o inter-
valo de descanso entre a jornada, 
excede o número de dias traba-
lhados semanais, altera escalas 
e há denúncias de gestores que 
praticam assédio moral, coagin-
do os trabalhadores a cumprirem 
as mudanças arbitrárias de tur-
nos”, conta o diretor jurídico do 
Sindicato, Rodrigo Maciel.

O Sindigru vai notificar a 
companhia e cobrará esclare-
cimentos e providências sobre 

os problemas. “Se não tivermos  
uma posição da empresa, uma 
nova assembleia acontecerá e de-
bateremos a organização da pa-
ralisação”, avisa Maciel.

Adicional de Periculosidade
Outro tema apresenta-

do em assembleia na Ae-
rolíneas foi o processo (nº 
1001212.94.2014.5.02.0316) mo-
vido pelo Sindicato na Justiça 
que reivindica o pagamento do 
direito ao Adicional de periculo-
sidade aos Mecânicos de Manu-
tenção de Aeronaves e aos Des-
pachantes Operacionais de voos. 
Outras funções de risco também 
serão incluídas na ação.

Ex-dirigente pelego 
aprova acordo e  
agora rói a corda

Aerolíneas Argentinas não 
respeita direitos

Dirigentes de países da Amé-
rica do Sul fortaleceram la-
ços contra a precarização no 
trabalho

Com a finalidade de de-
bater a realidade dos 
trabalhadores na LAN 

e TAM nos diversos países da 
América do Sul, dirigentes da 
Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Aviação Civil (FEN-
TAC/CUT) e dos sindicatos dos 
aeroviários e aeronautas do Bra-
sil, Paraguai, Chile, Argentina, 
Peru, Colômbia, Equador e Pa-
namá se reuniram, nos dias 3 e 4 
de novembro, em Lima, no Peru.

Organizado pela Red Sindical  
LATAM/ITF (Sindicato dos tra-

balhadores na LATAM ), os sin-
dicalistas trocaram experiências 
e reforçaram a solidariedade no 
combate à precarização do traba-
lho e à prática antissindical ado-
tada pela LAN Equador, que de-
mitiu a companheira tripulante, 
Jimena Lopez, fundadora e Se-
cretária Geral do SITA (Sindica-
to de Trabajadores de Aerolane).

Novos protestos 
Segundo o presidente da 

FENTAC, Sérgio Dias, os países 
participantes definiram novos 
atos em apoio à readmissão de 
Jimena.  “Essa postura da LAN 
Equador é inaceitável. Estamos 
juntos na luta desta companheira 
que é uma líder engajada  na luta 
pelos direitos das mulheres e em 
defesa dos trabalhadores na avia-

ção do seu País”, relata.
O presidente do Sindigru e 

diretor financeiro da Federação, 
Orisson Mello, socializou as ir-
regularidades trabalhistas come-
tidas pela empresa Aerolíneas 
Argentinas no Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos, solicitou 
apoio aos companheiros e infor-
mou as reivindicações da Cam-
panha Salarial do setor aéreo no 
Brasil. 

Avianca
No final do Encontro da Red 

Sindical LATAM/ITF, dirigentes 
brasileiros e colombianos se reu-
niram e aprovaram uma maior 
integração entre os trabalhadores 
da AVIANCA/TACA no sentido 
de promover ações em defesa dos 
direitos.

Red Sindical LATAM/
ITF realiza Encontro

ISS Facility Services quer sus-
pender o pagamento do adicio-
nal por considerar que não há 
mais riscos aos trabalhadores 

O Sindicato se reuniu com a 
empresa terceirizada, res-
ponsável pela conserva-

ção e  limpeza no  Aeroporto, para 
tratar do fim do pagamento de adi-
cional de periculosidade aos  sepa-
radores de carga. 

De acordo com a ISS, o risco foi 

eliminado, conforme laudo pericial 
feito por uma empresa contratada.  
A empresa também se comprome-
teu a repassar  o valor de R$ 116 
aos trabalhadores  como forma de  
prêmio por produtividade. 

No entanto, o Sindigru entra-
rá com uma ação judicial para que 
um perito nomeado pela Justiça do 
Trabalho faça uma nova apuração. 
“A partir disso, vamos definir se 
tem ou não a necessidade de man-
ter o adicional de periculosidade”, 
afirma o presidente do Sindicato,  
Orisson Melo. 

Aeroviários na Air Special  
fazem homologações 

De forma irresponsável, a em-
presa encerrou as atividades e 
não comunicou a categoria

Uma ação judicial movida 
pelo Sindigru contra a 
Air Special, empresa pres-

tadora que atuava no Terminal de 
Cargas (TECA) do Aeroporto, be-
neficiou cerca de 400 trabalhadores.

A empresa, que operava há dois 
anos no TECA, não teve seu con-
trato renovado pela concessionária 
GRU Airport e, simplemente, fe-

chou as portas e não pagou os tra-
balhadores. “O encerramento das 
atividades aconteceu em setembro. 
Passaram-se 90 dias e a empresa não 
havia feito as homologações. Em ra-
zão do não pagamento das verbas 
rescisórias, muitos aeroviários es-
tavam passando por necessidades”, 
conta o diretor jurídico, Rodrigo 
Maciel.

O Sindigru cumpriu mais uma 
vez o seu papel. “A categoria com-
provou que nós fazemos a luta acon-
tecer”, concluiu o dirigente.

Dirigentes do Sindigru fazem protesto em frente ao check-in da companhia LAN no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos - GRU Airport 

Sindicato questiona fim da 
periculosidade na Justiça

Foto comprova que Fábio apoiou acordo de  
periculosidade da TAM

DESAFIO
Trabalhadores da Swissport desafiem o 

Djailson a largar a mão da chefia e entrar 
com processo de periculosidade contra a 
empresa. 

Eles não dão a mínima para os trabalha-
dores e estão de olho no que é dos outros.

 Como eles podem querer cuidar da 
periculosidade dos outros se nem a deles 
cuidam?

Terminal de Cargas do GRU Airport  (TECA)

Sindicalistas do Brasil e da América do Sul na atividade em Lima, no Peru  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Sindicato

Foto: Divulgação



   

Por falta de conhecimento, os aero-
viários não exigem este direito. A 
CAT é obrigatória para acidentes de 
qualquer gravidade

A aplicação dos conceitos eco-
nômicos para medir o valor 
da saúde e da vida humana 

em nosso aeroporto é uma das situações 
dentro da saúde ocupacional que mexe 
muito com nossas emoções. 

Partindo desse princípio, nós do Sin-
dicato dos Aeroviários queremos deixar 
bem claro a importância da Comunica-
ção de Acidente do Trabalho (CAT) na 
vida laboral da nossa categoria. A CAT 
está prevista no artigo 169 da Conso-
lidação das Leis de Trabalho (CLT), 
na Lei 8213/1991 (que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência 
Social) e na Lei Estadual nº 9505/1997, 
que disciplina os serviços de saúde do 
trabalhador do SUS.    É, portanto, um 
direito fundamental na comprovação de 
acidentes de trabalho e doenças ocupa-
cionais que o trabalhador adquiriu no 
exercício de suas atividades. 

Acidentes
Acidente de trabalho é todo aquele 

ocorrido no ambiente de trabalho ou a 
serviço da empresa que causa lesão cor-
poral ou perturbação funcional provo-
cando morte, perda/redução temporá-
ria ou permanente da capacidade para o 
trabalho.

São também considerados os aciden-
tes de trajeto, os que ocorrem quando o 
trabalhador se dirige de casa para o tra-
balho ou do trabalho para casa, confor-
me artigo 21 da Lei 8213/91.

É de grande importância que o tra-
balhador saiba o que é manipulado em 
seu ambiente de trabalho, quais são os 
riscos que oferecem e como está a sua 
saúde e segurança. A empresa deve in-
formar aos trabalhadores sobre os riscos 
existentes nesse ambiente, sobre o que 

está sendo feito para eliminar ou redu-
zir estes riscos e como cada trabalhador 
deve proceder diante dos riscos que ain-
da existem. 

Conhecimento
Como está a empresa em que você 

trabalha em relação a essas situações?   
Percebemos uma enorme falta de co-
nhecimento por parte da categoria ae-
roviária, que não sabe como proceder 
quando são deparados com algum aci-
dente no seu local de trabalho. Há a dú-
vida, motivada pela falta de informação, 
que reportar  tal situação à empresa será 
punido ou coisa semelhante. Esse fato 
tem nos preocupado muito.  

Também notamos uma enorme falta 
de comprometimento por parte de al-
guns profissionais da saúde em orientá-
-los e educá-los quanto a essas situações. 
Por que a CAT está perdendo a sua iden-
tidade em nosso aeroporto sendo que é 
a principal ferramenta de estatísticas de 
acidente de trabalho e de trajeto da Pre-
vidência Social? 

Nossa resposta: queremos acreditar 
que não é devido ao enquadramento 
da empresa nos três níveis de risco que 
a mesma é obrigada a contribuir com o 
INSS podendo aumentar ou diminuir de 
acordo as estatísticas de acidentes.  Saiba 
que a CAT deve ser emitida para aciden-
tes de qualquer gravidade, mesmo sem 
afastamento. 

A Lei nº 8.213/91 é clara e determina 
no artigo 22 que todos os acidentes  de-
vem ser comunicados. Por que não es-
tão sendo preenchidos no devido prazo? 
O que há por trás disso?  Você sabia que 
se houver omissão quanto ao não pre-
enchimento desse documento por parte 
do empregador ele poderá ser multado? 

Fique atento trabalhador, faça valer 
seus direitos, lembre-se: segurança é um 
dever de todos. 

 
Franklin Dias, Técnico em Seguran-

ça do Trabalho e Diretor Sindical.

A importância da 
Comunicação de  
Acidente de Trabalho
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