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EDITORIAL

Falta de estacionamento
também é insegurança
Em um Estado que não
mantém dignamente sequer
sua polícia, e anuncia isso
publicamente, não é de
se espantar o aumento da
criminalidade. Mas o brutal
assassinato da colega Mineia
Machado, que atuava como
terceirizada da Infraero no setor
de informações, no Aeroporto
Salgado Filho, vítima de
sequestro quando ia entrar no
carro estacionado na rampa de
acesso ao Embarque, reforça o
que o Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre e tantas outras
entidades sindicais ligadas à
aviação civil vêm alertando há
anos: falta segurança para
os trabalhadores e usuários
dos aeroportos, o entorno
dos aeródromos é inseguro, o
acesso é difícil, a falta de vagas
de estacionamento para os
trabalhadores os expõe a riscos
diariamente.
O assalto ou sequestro ocorreu
às 2h, na saída do trabalho. Se
houvesse um estacionamento
para os trabalhadores, os próprios
atuariam protegendo uns aos
outros, pois os funcionários
saem por turnos, em grupos.
Por isso, vamos ampliar
nossa luta para que haja uma
área de estacionamento para
trabalhadores, gratuita ou com
mensalidades acessíveis.
Não podemos pagar para
trabalhar, nem morrer para
trabalhar. O Sindicato vem
travando essa discussão com a
Infraero e as companhias aéreas

há anos, mas a situação só piora,
na contramão da ampliação
de vagas para automóveis nos
terminais. Os trabalhadores
precisam ser prioridade!
A a segurança do entorno do
Aeroporto Salgado Filho precisa
ser reforçada, para evitar roubos
de carro, assaltos, sequestros.
Principalmente de madrugada,
quando os riscos tornamse maiores. A retomada das
operações do posto de vigilância
da Polícia também é essencial.
Essa luta é maior que o RS;
abrange todo o país, através da

Mas precisa da mobilização de
todos/as, inclusive dos usuários,
para que não tenhamos que
conviver com a violência.
Estamos sendo brutalizados!
Precisamos reagir!
Não podemos tolerar nenhuma
omissão das autoridades nesse
caso, seja a punição dos bandidos
que cometeram esse crime atroz,
seja a tomada de atitude visando
as mudanças necessárias para
ampliar a segurança do complexo
aeroportuário, para que outros
trabalhadores ou passageiros
não sejam também vítimas desse
descaso.

Mineia: vítima de acidente de trabalho
As empresas contratantes são responsáveis pelo trabalhador durante o trajeto
(percurso) de casa para o trabalho e vice-versa. O Sindicato se solidariza
com familiares, colegas e amigos da aeroviária Mineia Machado, vítima de
um acidente de trabalho (trajeto), e está à disposição da família através da
assessoria jurídica. É importante ressaltar que Mineia estava saindo da sua
jornada de trabalho em direção à sua casa quando foi abordada pelos bandidos.

Sindicato não assina acordo de
alteração da jornada na TAP ME

Data-base do Táxi
Aéreo é tema de
audiência no TST

O Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre não irá assinar nenhum acordo com
a TAP ME visando a alteração da jornada
dos mecânicos que atuam em regime de
Minor Check.
A alteração da jornada foi proposta pela
empresa ao Sindicato, mas a entidade já
informou a decisão. O Sindicato também já se reuniu com os mecânicos
para debater o tema.

O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre participa, em
22 de junho, de audiência de
conciliação no Tribunal Superior
do Trabalho, na ação de dissídio
coletivo movida contra o Sindicato
Nacional das Empresas de Táxi
Aéreo. Não houve acordo na
campanha e os trabalhadores
que atuam no segmento estão
com os salários defasados desde
dezembro de 2015. A Fentac/

Participe da SIPAT no Salgado Filho
na última semana de junho
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre reforça a importância de
ampla participação dos trabalhadores que atuam no Aeroporto Salgado
Filho durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que
acontece de 27 de junho a 1º de julho, no Auditório do TPS1.
Haverá palestras, atividades culturais, além de ginástica laboral
nos locais de trabalho. O Sindicato participa através da psicóloga
Inaiara, que realiza palestra no dia 29, pela manhã. É essencial que as
empresas liberem os trabalhadores para participarem das atividades.
O Sindicato alerta que a segurança de trabalhadores e usuários que
utilizam o Aeroporto também deveria fazer parte dos temas da SIPAT.

Em defesa da Previdência Social
A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social foi
relançada e está percorrendo os 23 estados brasileiros para reforçar
a luta pela Previdência Social pública e solidária, em defesa da
manutenção dos direitos sociais, da gestão transparente e do equilíbrio
e deputados federais de diversos partidos, dentre eles o senador Paulo
sejam mantidos os direitos sociais e previdenciários.
As centrais sindicais do RS estão unindo esforços com a frente e
realizam a primeira atividade unitária que será uma audiência pública
no próximo dia 20, às 14h, na Casa do Gaúcho, no Parque da
Harmonia, em Porto Alegre. Participe!

participam da audiência, em
Brasília.

Comissão discute
escalas e folgas
O Sindicato participa, em
23 de junho, de reunião da
comissão paritária criada para
discutir o regime de escala 5x1
e 6x2 e as folgas. A comissão
reúne representantes do
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA), da Fentac/
sindicatos de trabalhadores
defendem a escala 5x1 e já
apresentaram proposta nesse
sentido a todas as empresas.
A expectativa é de que o SNEA
apresente a proposta das aéreas
nessa reunião.

Curta nossa página:
facebook.com/aeropoa

Retratação
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara Cível do Foro
Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº 001/1.12.0071803, vem pela presente RETRATARSE perante o Dr. Eduardo Zippin Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste sindicato, bem como no
de se desculpar publicamente com o Dr. Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre,
9 de março de 2016. Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.
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