
O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre convida a categoria 
para um bate-papo com a Dra. 

Virgínia 
Dapper, no 
dia 30 de 
abril, às 17h. 
O evento 
marca o Dia 
Nacional 
da Mulher e 
irá debater 
a saúde da 
mulher.
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Câmara aprova emendas ao 

PL 4330 da terceirização

A festa em comemoração 
aos 30 anos de fundação do 
Sindicato será 
realizada em 
29 de maio, a 
partir das 17h, 
na sede, com o  
tradicional pão 
com salsichão 
e chope à 
vontade. 

Os convites começarão a ser 
vendidos em breve e custarão de 
R$ 5,00 a R$ 20,00.

Sindicato 

comemora 30 anos

Bate-papo no  

Dia da Mulher

Foi realizada, nesta quarta-feira 
(22/4), a votação das emendas 
ao PL 4330, que regulamenta 
a terceirização no mercado de 
trabalho no Brasil. Enquanto no 
Congresso os políticos costuravam 
um acordo para levar as emendas 
à votação em Plenário, nas 
ruas as centrais convocavam os 
trabalhadores para mais um dia de 
luta em várias capitais. 

Com a aprovação do texto 
base mais as emendas, o PL 4330 
liberou a terceirização do trabalho 
QD�DWLYLGDGH�¿P��H[FHWR�QR�VHWRU�
público. A proposta põe em risco 
todas as conquistas expressas na 

CLT, já que as empresas vão usar 
o artifício da terceirização para 
burlar direitos e economizar na 
folha de pagamento. 

A precarização das condições 
de trabalho para quem atua como 
terceirizado já é uma realidade, 
e o cenário tende a piorar 
dramaticamente, se o PL passar 
no Senado e for sancionado. 

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre participou de todos 
os atos contra o PL realizados 
no Aeroporto Salgado Filho. 
Os sindicatos de aeroviários, 
aeroportuários e aeronautas 
ligados à Fentac também 
participaram dos protestos em 
várias cidades brasileiras. Agora, 
a luta continua, ainda mais difícil. 
Na aviação, o índice de acidentes 
entre terceirizados é bem maior 
na comparação com contratados 
diretos. Os direitos trabalhistas, 
como FGTS e férias, também 
são mais desrespeitados pelas 
empresas terceirizadas.

Sindicato participa de 

encontro da ITF com 

trabalhadores da Latam

Dirigentes da Fentac e dos 
sindicatos que integram a 
Federação participaram, nos dias 
13 e 14 de abril, do Encontro 
dos Trabalhadores da Rede 
Latam (fusão entre a chilena LAN 
Airlines e a brasileira  TAM Linhas 
Aéreas). A atividade promovida 
pela Federação Internacional dos 
Trabalhadores em Transportes 
(ITF) foi realizada em Santiago, no 
Chile.

O evento reuniu aeroviários e 
aeronautas do Brasil, Paraguai, 
Chile, Argentina, Peru, Colômbia, 
Equador e Panamá. Foram 
discutidos temas como: adicional 
de periculosidade, campanha 
VDODULDO��TXHVW}HV�HVSHFt¿FDV�
dos aeronautas, PL 4330, 
aliança da Avianca/Taca, práticas 
antissindicais, entre outros. 
Também foram compartilhados os 
calendários de luta das entidades, 
além do apoio à greve dos 
trabalhadores da Lan Express, 
que estão sofrendo com péssimas 
condições de trabalho e baixos 
salários. 

Foi realizada uma marcha até  
o palácio do governo chileno, onde 
foi entregue uma carta endereçada 
à presidente da República, 
Michelle Bachelet , alertando 
sobre os possíveis atrasos e 
cancelamentos de voos da LAN e 
TAM durante a Copa América.

No evento, os secretários da 
saúde dos sindicatos ligados 
à Fentac propuseram que o 
seminário internacional de saúde 
do trabalhador, que será realizado 
por iniciativa da ITF, aconteça no 
Brasil. Os participantes aprovaram 
a proposta e o seminário foi 
marcado para agosto, no Rio de 
Janeiro.

Agência Câmara

Deputados contrários ao PL 4330 exibem réplica da CTPS
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Expediente

O Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador (FSST) 
realiza, em 28 de abril, um seminário no Auditório da Fetag/
RS (R. Santo Antônio, 121). O evento marca o Dia em 
memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A 
atividade inicia às 8h e terá palestras e debates. Inscrições 
pelo e-mail: contatofsst@gmail.com. Veja abaixo a 
programação:

8h - Inscrições
8h30 - Abertura
9h - Saúde mental: psic. Nilva Zorzi e Dr. Álvaro Merlo
10h - Agrotóxicos: Dra. Virgínia Dapper
11h - Cerest Estadual e Municipal
12h - Almoço
13h30 - FSST: Advogado João Lucas de Mattos, 
médico do trabalho Rogério Dornelles
15h - Judiciário: Des. Raul Sanvicente, procurador do 
MPT Ricardo Garcia, juiz do Trabalho Luiz Antonio 
Colussi
16h30 - Divulgação do Realidade em Rede
��K���&HUWL¿FDGRV

FSST divulga programação 

do dia 28 de abril

Um trabalhador da TAP ME 
sofreu um acidente há uma 
semana, na madrugada da quarta-
feira (15/4), e está hospitalizado 
com risco de sequelas graves na 
mão. 

O colega Pedro Pereira 
foi levado ao pronto-socorro 
municipal, logo após sofrer 
o acidente, mas somente na 
VH[WD�IHLUD��QR�¿QDO�GD�WDUGH��D�
empresa o encaminhou para um 
especialista. A demora prejudica 
suas chances de recuperação. 

Apesar de ferido e 
hospitalizado, Pereira está 
preocupado com a situação dos 
colegas, que continuam usando 
o equipamento que o feriu, sem 
TXH�WHQKDP�VLGR�LGHQWL¿FDGRV�RV�
motivos que geraram o acidente.

Aeroviário sofre acidente grave na TAP ME 

H�¿FD�GRLV�GLDV�D�HVSHUD�GH�XP�HVSHFLDOLVWD
O Sindicato está 

acompanhando de perto o caso 
e vai questionar a TAP ME 
sobre a demora no atendimento 
especializado. O Sindicato quer 
saber: Como está a investigação 
do acidente? Foi emitida 
CAT para o trabalhador? Por 
que não havia ninguém do 
SESMT naquele horário? Os 
equipamentos eram adequados? 
O macaco estava aferido? 
Estavam sendo cumpridas as 
normas de segurança?

“O rápido atendimento, da 
forma correta, é crucial para as 
vítimas de acidente de trabalho, 
mas a TAP ME demorou para 
atender adequadamente o 
trabalhador. É importante que 
a empresa preste a assistência 

necessária, assim como 
investigue, proteja os funcionários 
TXH�XVDP�R�PDTXLQiULR��YHUL¿TXH�
o que ocorreu e como evitar que 
um novo acidente se repita”, 
explica a direção do Sindicato. 

O fato corrobora a percepção 
dos trabalhadores de que faltam 
técnicos no SESMT da TAP ME. 
2�Q~PHUR�GH�SUR¿VVLRQDLV�DWHQGH�
à legislação, mas não dá conta da 
demanda na empresa. Também 
falta assistente social para atender 
funcionários e familiares em caso 
de doença ou acidente relacionado 
ao trabalho. 

No dia 7 de maio, o Sindicato 
tem reunião com a direção da 
empresa e irá questionar essa 
situação, assim como levar outras 
demandas dos aeroviários.

Dois delegados 
eleitos em 
assembleia irão 

representar o Sindicato no 1º 
Congresso da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes e Logística  
(CNTTL), que acontece de 26 a 
29 de abril, em SP. O evento irá 
debater a conjuntura do ramo dos 
Transportes e eleger a direção 
da Confederação. A Fentac e os 
RXWURV�VLQGLFDWRV�¿OLDGRV�WDPEpP�
participam.

CNTTL realiza 

Congresso em SP

JURÍDICO - Para tirar dúvidas sobre 
as ações coletivas contra a TAP ME, 
TAM e Gol, o aeroviário pode ligar para 
o Sindicato, às segundas e terças-
feiras, pelo fone 3343-4302, ou para os 
advogados trabalhistas, de segunda a 
sexta-feira, pelo fone 3211-4233.

FALTAM 
25 DIAS 
PARA A 
SIPAT
NO 

SALGADO 
FILHO


