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Olá Otávio Augusto,
Segue a resposta referente ao protocolo nº 220804-000256 registrado
em nosso sistema. 
Para acessar sua pergunta em nosso site de suporte, clique aqui

Descrição do Cliente

Ofício SIMARJ à RIOGaleão 04-08-2022

Cliente (04/08/2022 14:14)
Of. Pres. 001/04082022 

À RIOgaleão. 
A/C Sr. Diretor-Presidente. 

Na data de hoje recebemos denúncias gravíssimas de total
desrespeito aos trabalhadores do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro, que estão sendo tratados por essa concessionária
sem a devida tutela e zelo à saúde, à incolumidade, higiene e à
vida.      

Com efeito, os bebedouros foram removidos das áreas de
trabalho operacional e esteiras de bagagem. Os que sobraram
estão desligados e sem manutenção, conforme fotos ao final. Os
banheiros estão sujos e abandonados, tornando o uso
impossível. 

Na qualidade de presidente desse combatente e atuante
sindicato laboral, solicito uma ação imediata, restabelecendo a
higiene sanitária e o fornecimento de água potável, sob pena de
fazermos a comunicação às autoridades competentes, a
divulgação do material em mídias sociais e a organização de um
grande ato com os trabalhadores nas áreas de acesso dos
passageiros das companhias aéreas. 

Certo da vossa compreensão e diligência imediata.      

Atenciosamente, 

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2022. 

Otávio Augusto Pires Gonçalves. 
Presidente
 
OBS: Anexo com fotos.

Resposta (19/08/2022 09:51)
Olá, Otávio. Esperamos que esteja bem!
 
Sentimos pela demora em retornar. Esclarecemos que nossos bebedouros passarão por
um processo de adequação e serão reabertos gradativamente.
 
Em relação aos banheiros das esteiras de bagagens são limpos e abastecidos uma vez
em cada turno, sendo necessário uma limpeza fora desse horário, o nosso whatsapp
está disponível em todos os banheiros para que possamos solicitar limpeza imediata.
 
Permanecemos à disposição.
 
Abcs,
Vivian Kasakewitch
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