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Pilotos da TAP farão greve 
neste sábado (9/8)

Os pilotos da companhia 
aérea TAP, em Portugal, 
FRQ¿UPDP�D�JUHYH�GH����KRUDV�
marcada para este sábado (9 de 
agosto). 

Segundo o jornal Público, o 
Tribunal Arbitral do Conselho 
Económico e Social determinou 
como serviços mínimos para a 
greve a realização dos voos de 
regresso a Portugal, além de 
onze ligações a outros países. 
São também obrigatórios os voos 
de emergência, militares ou de 
Estado. As imposições do tribunal 
limitam de forma ostensiva o 
direito de greve dos trabalhadores, 
analisa a direção do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre.

A greve dos pilotos da TAP em 
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Novo surto de Ebola exige maior 
rigidez no contato com aeronaves

Um novo surto do vírus Ebola já deixou 887 mortos entre os 1.603 casos suspeitos. As vítimas foram 
registradas na Guiné, Libéria, em Serra Leoa e na Nigéria. Dois americanos infectados, um médico e uma 
missionária, estão sendo tratados nos EUA. Segundo a OMS, essa epidemia do Ebola é a pior desde 
a descoberta do vírus nos anos 70. O Ebola é transmitido pelo sangue e também por secreções, que 
SRGHP�¿FDU�QR�DPELHQWH�HP�TXH�RV�LQIHFWDGRV�
estiveram, como as aeronaves. O Ministério da 
Saúde, no entanto, ainda não passou nenhum 
QRYR�SURFHGLPHQWR�GH�¿VFDOL]DomR�j�$QYLVD��
O órgão disse que os aviões que vêm para a 
manutenção não passam, necessariamente, por 
VXD�¿VFDOL]DomR�

A expansão de um vírus, atingindo vários 
países, normalmente se dá pelo transporte aéreo 
de passageiros. Os trabalhadores, no entanto, tem 
contato com as aeronaves e podem se contaminar, 
principalmente com os dejetos. Os aeroviários que 
realizam a limpeza das aeronaves são os que estão 
mais em risco. O Sindicato alerta que, diante da 
epidemia, o uso de EPIs se torna indispensável.

Portugal é um protesto contra a 
piora das condições de trabalho na 
companhia e visa fazer com que 
o governo receba os sindicalistas 

para discutir a situação da 
empresa. O impasse entre o 
Sindicato dos Pilotos da Aviação 
Civil (SPAC) e a aérea continua.
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Expediente

Sindicato defende reivindicações 
em reunião com o SNEA

MÉDICA DO TRABALHO - Em 12 de agosto (terça), 
não haverá atendimento com a Dra. Virgínia Dapper.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
participou, no último dia 30, da reunião bimestral 
com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
(SNEA). Na reunião, que contou com a participação 
de outros sindicatos de trabalhadores do setor aéreo, 
os sindicalistas defenderam alteração no texto da 
cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho que 
versa sobre o vale alimentação. 

O objetivo é garantir, em todas as empresas do 
setor, o pagamento de cesta básica por até 180 dias 
para trabalhadores em condições de afastamento, 
seja por licença médica, licença maternidade, férias e 
outros casos. 

Os sindicatos também pediram a inclusão de um 
abono para custeio das despesas com maquiagem 
para as aeroviárias. E que as empresas aéreas 
garantam condições para os aeroviários deslocarem-
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se do e para o trabalho, nos períodos noturno e de 
madrugada, quando não há transporte público local. 
2�61($�¿FRX�GH�DSUHVHQWDU�DV�UHLYLQGLFDo}HV�jV�
companhias aéreas. A próxima reunião bimestral 
acontece em 10 de setembro. 

TAP ME abre inscrições 
para a CIPA

Está aberto o processo eleitoral para a escolha 
dos futuros integrantes da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) da TAP ME. 

A CIPA visa garantir condições de trabalho que 
respeitem a saúde e a segurança do trabalhador, e 
os cipeiros precisam ser pessoas comprometidas 
com os colegas, não com a direção da empresa. 
'R�FRQWUiULR��D�&,3$�SHUGH�VXD�H¿FiFLD��SRLV�D�
¿VFDOL]DomR�¿FD�SUHMXGLFDGD�SHORV�LQWHUHVVHV�GRV�
patrões. 

As inscrições dos candidatos a cipeiro vão de 5 a 
19 de agosto. A eleição acontece em 21 de agosto, e 
a posse, em 23 de setembro.

Gol e Azul farão relatórios 
sobre ruídos nas esteiras
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 

aguarda o relatório sobre o ruído nas esteiras do 
check in da Gol. A companhia já realizou a medição. 

Além da Gol, as esteiras da Azul também 
apresentam ruído excessivo. Nesse caso, a 
companhia ainda está providenciando o equipamento 
de medição para realizar a aferição e o relatório. 
Após receber os documentos, o Sindicato irá solicitar 
reunião com a Infraero, em busca de uma solução 
para o problema.

Desaposentação deve ser julgada nesse semestre
O processo de desaposentação segue tramitando no Supremo 

Tribunal Federal (STF). Desde 9 de abril, a ação está conclusa com o 
relator, ministro Roberto Barroso. A previsão é de que o julgamento seja 
marcado para este semestre.

O objetivo é decidir se é válida a desaposentação, que é a renúncia do 
benefício previdenciário, para a obtenção de um novo mais favorável.O 
SUHVLGHQWH�GR�6XSUHPR��PLQLVWUR�-RDTXLP�%DUERVD��Mi�D¿UPRX��VHJXQGR�
matéria do G1, que o assunto é uma das prioridades do tribunal.
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