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22 de junho - Dia do Aeroviário (Veja no verso o artigo em homenagem à data)

Sindicato na luta para reverter a
insegurança na aviação brasileira
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre está na luta
para construir uma ampla
mobilização da sociedade
civil organizada e denunciar a
insegurança na aviação civil
brasileira.
Além do assassinato brutal
da aeroviária Mineia Sant’Anna,
há cerca de uma semana, que
evidencia os riscos que os
trabalhadores/as do Aeroporto
Salgado Filho enfrentam devido à
falta de estacionamento para os
funcionários e de policiamento e
vigilância adequados ao complexo
aeroportuário e à região, os
trabalhadores enfrentam vários
outros riscos cotidianamente.
Dentre eles estão a sobrecarga
e a precarização do trabalho,
inclusive em setores vitais à
segurança operacional e de voo,
como o Raio X do Aeroporto,
terceirizado pela Infraero.
Para enfrentar essa situação,
o Sindicato está fazendo uma
denúncia ao Ministério Público
do Trabalho e fomentando a
realização de uma audiência
pública, reunindo o órgão, outros
sindicatos de trabalhadores do
setor aéreo, o sindicato dos
técnicos em radiologia (por causa
do Raio X) e entidades civis.
A insegurança nos aeroportos
afeta a toda a comunidade:
trabalhadores, passageiros,
taxistas, familiares e amigos

Família de Mineia fez ato no sábado

que trazem os passageiros ao
terminal. Medidas como a redução
do número mínimo de comissários
de voo nas aeronaves, promovida
pela Anac a pedido das
companhias aéreas (para baixar
custos), e a extinção da função
responsável pelo check list com os
pilotos também colocam em risco
a segurança de voo.
O objetivo da audiência é
denunciar à população os perigos
que estão correndo sem saber e
lutar para reverter esse cenário.
O excesso de terceirizações
gera também alta rotatividade
e prejudica o treinamento dos
trabalhadores.
Além disso, as terceirizações
vêm ocorrendo sem levar em
conta o histórico de diversas

empresas que desrespeitam
direitos trabalhistas e deixam
passivos enormes, que precisam
ser pagos pela Infraero e pelas
aéreas. A Anac também falha ao
Agentes de Proteção (APACs) e
estimula mais pessoas a participar
do que o mercado comporta em
termos de vagas, e cobra caro
pelos cursos de 80h. A Anac
obriga os trabalhadores a realizar
e a passar esses cursos para
manterem seus empregos. Os
APACs, apesar de toda a luta
dos sindicatos para reverter essa
situação, continuam com a corda
no pescoço por causa dessa
exigência da Agência, refratária às
demandas dos trabalhadores.

Aeroviários/as com muito
orgulho: feliz dia para todos/as
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre
felicita a categoria nesse 22 de junho, Dia do
Aeroviário. A data marca a assinatura do Decreto

22 de Junho

Dia do
Aeroviário
precisamos estar ainda mais unidos em defesa da

para enfrentar esse cenário, em um país que parece estar retomando
o caminho da desigualdade, para dar mais direitos aos patrões e retirar
que todo o esforço que tivemos e continuamos a realizar, no sentido

e nossos direitos.

Sete centrais sindicais se unem para
defender previdência pública
Pela primeira vez, sete centrais sindicais se unem para enfrentar
as propostas do atual governo federal, visando reformar a Previdência
incluindo a CLT. Em audiência pública na Comissão de Direitos
Humanos do Senado, realizada no dia 20 de junho, em Porto Alegre,
as centrais se reuniram para organizar uma ampla mobilização e ações
comuns em defesa dos direitos sociais e trabalhistas dos brasileiros, na
luta para derrubar o programa “Ponte para o Futuro”.
A audiência foi organizada pelo senador Paulo Paim e reuniu CUT,
CTB, Intersindical, CSP Conlutas, Força Sindical, Nova Central Sindical
e UGT. As mudanças propostas pelo governo interino incluem alterar a
idade mínima das mulheres para a aposentadoria (que passaria para
65 anos), desvincular o reajuste do salário mínimo e da aposentadoria
e privilegiar as negociações entre sindicatos e empresas em relação às
leis existentes (permitindo acordos aquém dos direitos já garantidos).
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participou da audiência
trabalhistas, nesse momento crucial da História do nosso país. Para ler
a matéria na íntegra, acesse: http://goo.gl/bYGwnE.

19ª SIPAT
O Sindicato convida a categoria
a participar da 19ª SIPAT (Semana
Interna de Prevenção a Acidentes
de Trabalho) que será realizada
no Aeroporto Salgado Filho, de 27
de junho a 1º de julho, no Auditório
do TPS1. A entidade ressalta
a importância das empresas
liberarem e incentivarem os
trabalhadores a participarem das
palestras e atividades.
A palestra da psicóloga Inaiara
Kersting será realizada na quartafeira (29/6), às 9h10, e irá abordar
a saúde mental no trabalho.
Veja a programação completa
em www.aeroviarios.org.br.
GEVAR - O grupo convida para
confraternização, nesta quintafeira (23/6), às 17 horas, no antigo
CTG da Fundação Ruben Berta.
PING PONG - O Sindicato
convida os associados/as para
um encontro de Ping Pong, na
sede, nesta quinta-feira (23/6),
às 17 horas. O evento vai reunir
aeroviários e metalúrgicos. Em
breve, o Sindicato irá promover
um campeonato para sócios/as.
Mais informações com a diretora
Cláudia.

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 RETRATAR-SE perante
o Dr. Eduardo Zippin Knijnik e perante
toda a categoria aeroviária, das notícias
veiculadas no “site” deste sindicato, bem
como no “Aerofolha”, em 22.03.12, a respeito
Zippin Knijnik, solicitando sejam as mesmas
desconsideradas, a par 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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