
Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXIX - Edição 536

Após determinação do 
ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Ives 
Gandra Filho, foi retomada, 
na última quinta-feira (10/12), 
as negociações da campanha 
salarial com o Sindicato 
Nacional das Empresas Aéreas 
(SNEA). 

Na ocasião, as empresas 
apresentaram uma proposta 
de reajuste 0% em troca de 
uma “suposta” garantia de 
manutenção dos empregos até 
1º de dezembro de 2016. Os 
sindicatos de trabalhadores e a 
Fentac/CUT rejeitaram a proposta 
por unanimidade. Os sindicatos 
também questionaram o SNEA 
sobre a alta rotatividade no setor 
e a falta de contratações para 
atender a demanda. Além disso, 
UHD¿UPDUDP�TXH�RV�WUDEDOKDGRUHV�
têm direito ao reajuste salarial 
SDUD�GDU�FRQWD�GD�LQÀDomR�H�GLDQWH�
das exigências de produtividade 
cada vez mais altas por parte das 
empresas.

Estudos do Dieese apontam 
que aeronautas e aeroviários 
levaram doze anos para acumular 
9,79% de ganho real e levariam 
mais uma década para recuperar 
o poder de compra nos salários se 
aceitassem a proposta do SNEA. 

As próximas rodadas de 
negociação acontecem nos dias 
17 de dezembro, 14 e 22 de 
janeiro, quando as negociações 
GHYHP�VHU�FRQFOXtGDV��D�¿P�GH�
atender determinação do TST.

Sindicatos e Fentac/CUT retomam 
negociações com SNEA

CAMPANHA SALARIAL

Entidades seguem na luta por aumento real e consideram inadimissível proposta  
das aéreas de reajuste de 0% em troca de “suposta” garantia de empregos

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre tem um compromisso 
fortíssimo com a saúde e a 
segurança dos trabalhadores. 
Contudo, a entidade discorda 
da forma como a TAP ME está 
exigindo o uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). 

Há denúncias de que 
aeroviários estão sendo obrigados 
a assinar ocorrências de trabalho 
quando saem dos seus postos e 
vão para outro setor sem levar o 
EPI. 

O Sindicato entende que o 
EPI é obrigatório no exercício da 
função de risco, para evitar danos, 
mas não precisa ser carregado 
pelo aeroviário quando ele faz 
um trajeto a outro setor que não 
oferece riscos. A entidade irá 
tomar providências contra essa 
medida, considerada abusiva, mas 
ressalta a importância do uso de 
EPIs para salvaguardar a vida e a 
saúde do trabalhador/a. 

TAP ME faz exigência 
abusiva de uso de EPI

MAIS DOIS ACIDENTES 
Nos últimos dias, outros dois 

aeroviários da TAP ME sofreram 
acidentes. Um deles atua no 
setor de Mecânica e foi realizar a 
remoção de um bucha de um trem 
GH�SRXVR��$�FKH¿D�GHWHUPLQRX�
TXH�¿]HVVH�R�SURFHGLPHQWR�FRP�
um cano, aplicando força, sem a 
prensa, que seria o equipamento 
adequado para isso. Uma lasca 
da bucha se rompeu e cravou no 
braço do trabalhador. 

O segundo aconteceu com uma 
aeroviária da Galvanoplastia, que 
WURSHoRX�HP�XP�¿R�H�PDFKXFRX�
o braço. Esses acidentes 
reforçam a ideia de que a TAP 
ME atua de forma equivocada em 
relação à segurança no trabalho: 
se preocupa em advertir o 
trabalhador de forma abusiva, mas 
QmR�VH�RS}H�j�SUiWLFD�GDV�FKH¿DV�
de obrigar a execução de serviços 
de forma inadequada, pondo em 
risco a vida dos trabalhadores.
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Expediente

Há poucos 
funcionários 
para dar conta 
do serviço no 

setor de Rampas da Gol em 
Porto Alegre. Afora a pressão, 
a sobrecarga e assédio moral 
sofrido pelos trabalhadores, a Gol 
vem exigindo que alguns batam 
ponto e voltem para o trabalho 
quando não conseguem terminar 

Aeroviários da Gol sofrem 
com sobrecarga e assédio

uma tarefa dentro da sua jornada, 
o que é ilegal. Se não terminam o 
serviço, são advertidos, perdendo 
benefícios como passagens.

O Sindicato também considera 
extremamente injusta a decisão 
da aérea de suspender as férias 
em janeiro e fevereiro. A medida 
só vale para os trabalhadores, 
pois as férias dos gerentes não 
foram suspensas.

Os bancários de São Paulo 
participam de um projeto que 
visa agilizar as perícias médicas 
dos trabalhadores que têm direito 
ao auxílio-doença. A experiência 
piloto foi anunciada pelo secretário 
especial da Previdência Social, 
Carlos Gabas. Em acordo de 
cooperação com a Prefeitura 
de SP, os bancários que forem 
atendidos no SUS, através dos 
Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST), 
não precisarão passar pela 

Projeto piloto em SP permite 
perícia médica via SUS

Desde 
outubro, os 
aeroviários 
da TAM 
aguardam pelos novos armários 
prometidos pela empresa, para 
prover um armário individual para 
cada trabalhador.

A medida é reivindicada pelos 
aeroviários, que hoje precisam 
levar para casa seus uniformes e 
EPIs, todos os dias, uma vez que 
QmR�Ki�DUPiULRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�
deixar o material na empresa. 

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre vem, há meses, 
cobrando providências da TAM e 
irá denunciar o caso ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

Aeroviários da TAM 
continuam sem 

armários

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre reuniu-se com 
representantes dos setores e 
GH¿QLX�FRQMXQWDPHQWH�RV�QRYRV�
preços para locações na sede. A 
partir de 2 de janeiro, os preços 
passam a ser os seguintes:

Churrasqueira pequena
 * Gratuito para eventos  

de grupos (empresas e setores)
* R$ 50,00 para particulares

Salão de festas do térreo
 * Sem churrasqueira: R$ 125,00  
* Com churrasqueira: R$ 175,00

Espaço Cultural 14 Bis
 * R$ 425,00 (uso até às 24h)

Atenção aos 
novos preços para 
locações na sede

primeira perícia do INSS para 
começar a receber o benefício. 
O atendimento no CEREST 
valerá como perícia e deverá 
agilizar esse serviço, medida 
extremamente importante diante 
da greve dos peritos do INSS, que 
já dura 103 dias e deixa mais de 
700 mil auxílios-doença retidos.

A cooperação prevê ainda 
monitoramento da saúde da 
categoria e vigilância dos riscos 
relacionados ao trabalho por meio 
do sistema municipal de saúde.

O secretário especial da Previdência Social, Carlos 
*DEDV��FRQ¿UPRX�j�)HQWDF�&87��QD�QRLWH�GH�WHUoD�IHLUD�
(15/12), a liberação dos recursos do orçamento federal 
para a quitação dos benefícios do Aerus, no valor de 
R$ 368,26 milhões. Os valores devem ser depositados 
nesta quarta-feira (16) ao Instituto Aerus. A Fentac/CUT 
e as comissões de aposentados comemoram a vitória. 

$HUXV��3UHYLGrQFLD�FRQ¿UPD�
liberação dos recursos

NOVO CONVÊNIO - 2�6LQGLFDWR�¿UPRX�FRQYrQLR�FRP�D�+'��SDUD�
uso de nove churrasqueiras, de forma gratuita, para os associados. 
Para utilizar o serviço é preciso agendar pelo fone 3061-9428 e 
apresentar a carteira de sócio. 

Alcoólicos Anônimos

(51) 3226-0618


