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Trabalhadores em Transportes
definem pauta de lutas unificada

O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre participou, de 26
a 29 de abril, do 1º Congresso
da CNTTL/CUT, realizado em
Votorantim (SP). Durante o
evento, que reuniu cerca de
150 dirigentes, foram discutidos
temas como conjuntura nacional
e internacional e as lutas e
organização dos modais do

Participe do
bate papo no
Dia Nacional
da Mulher
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, sobre saúde
da mulher. A data marca o Dia
Nacional da Mulher.

ramo dos Transportes.
A CNTTL/CUT reúne
entidades ligadas aos
modais de transporte
rodoviário, ferroviário,
metroviário, moto-táxi,
portuário, fluvial, viário,
aéreo e do setor de
cargas.
No Congresso, foi
aprovado um documento,
com a posição e as
bandeiras de luta dos
trabalhadores do Transporte,
para ser entregue à Presidência
da República. O objetivo do
documento é fazer com que
a governo debata suas ações
voltadas ao Transporte e preserve
os direitos dos trabalhadores.
No setor aéreo, é preciso
enfrentar sérios problemas,
como a fadiga, dobra de

turnos, acidentes de trabalho,
precarização do trabalho,
terceirizações, política de céus
abertos e as novas concessões de
aeroportos, a começar por Porto
Alegre, Salvador e Florianópolis.
No Congresso, foi eleita a
nova gestão da entidade. O
companheiro Paulo Estausia foi
reeleito presidente da CNTTL. O
diretor de Saúde do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre, Paulo
Rodolfo, foi eleito diretor geral.
O aeroviário Nilton Oliveira Mota
Santos (Sindicato Nacional dos
Aeroviários) e os aeroportuários
Mara Meyre e Marcelo Tavares
(Sindicato Nacional dos
Aeroportuários) também integram
a gestão, respectivamente, na
Secretaria Geral, Secretaria
Nacional da Mulher e Secretaria
de Relações Internacionais.

TRF rejeita embargos da União
e mantém antecipação de tutela
para aposentados do Aerus
No dia 27 de abril, os desembargadores da 6ª Turma
do Tribunal Regional Federal, em Brasília, rejeitaram
os embargos da União e mantiveram a antecipação de
tutela conquistada pelos participantes do Aerus.
Aposentados e pensionistas do Aerus junto com
dirigentes da Fentac e lideranças das comissões de
aposentados nos estados acompanharam o julgamento.
Com a decisão, o desembargador Daniel Paes Ribeiro irá despachar
pela liberação dos valores do mês de março depositados pela União em
benefício dos aposentados.
Questões como as viúvas de 2006 até agora, os elegíveis e a taxa de
administração de 5% que vem sendo retida pelo Aerus também deverão
ser analisadas pela Justiça.

1º de maio de mobilização contra
o PL 4330 (PL da Escravidão)
O 1º de maio de 2015 será
uma data para os trabalhadores
unirem-se contra a tentativa de
rasgar a CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) promovida pelo
Congresso Nacional. O PL 4330,
das Terceirizações, passou na
Câmara dos Deputados, e agora
será apreciado no Senado. É
preciso barrar essa proposta,
defendida pelo empresariado,
que vai contra todos os direitos
conquistados pelos trabalhadores.
É preciso reverter também
as MPs 664 e 665, decretadas
pelo governo federal no início
de 2015, reduzindo direitos dos
trabalhadores.
Nesse 1º de maio, precisamos
ir às ruas mostrar que estamos
fortes o suficiente para derrubar
essas medidas antes que seja
tarde demais. Do contrário,
vamos amargar por muitos anos
as perdas desses direitos. É
surpreendente que algumas
centrais sindicais estejam

Reunião com
presidente da TAP ME
será no dia 7
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre reúne-se com o
diretor-presidente da TAP ME,
Nestor Koch, e a vice-presidente
Gláucia Loureiro, no dia 7 de maio.
O Sindicato irá discutir com a
TAP ME temas como campanha
salarial, privatização do grupo TAP,
acidentes e incidentes de trabalho
na base de Porto Alegre, assim
como defender as demandas da
categoria.

Expediente

apoiando o PL 4330, das
terceirizações, pois ele acaba
com o vínculo empregatício,
com a formação do trabalhador,
enfraquece a representação

sindical, amplia os acidentes de
trabalho, precariza salários e
benefícios.
Vamos fazer desse 1º de maio
o dia de unidade rumo à greve
geral.
A CUT-RS, CTB, NCST e a
Coordenação dos Movimentos
Sociais promovem o evento do 1º
de maio, a partir das 14h, na Usina
do Gasômetro. O ato político e
cultural contará com shows de:
Zamba Ben, Mariposas, Bloco da
Diversidade, Cia do Improviso,
bateria da Imperadores do Samba.
A entrada é gratuita e haverá
passe livre nos ônibus.
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 33434302 (veja anúncio ao lado), ou
para os advogados trabalhistas,
de segunda a sexta-feira, pelo
fone 3211-4233.

Seminário do FSST debate saúde
e segurança do trabalho
A direção do Sindicato participou do
seminário do Fórum Sindical de Saúde do
Trabalhador (FSST) para marcar o 28 de
abril - Dia Mundial em Memória às Vítimas
de Doenças e Acidentes do Trabalho.
Houve seminário, das 9 às 17h. Mais
informações: www.fsstrs.org.br.
CIPA GOL - As eleições para a escolha dos cipeiros
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa) da Gol foram realizadas de 22 a 28 de abril. O
Sindicato aguarda a apuração dos votos.
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