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Sindicato lança campanha nacional
por aviação civil mais segura
Foi iniciada uma campanha
nacional em defesa da aviação
segura. Depois da audiência
pública na Assembleia Legislativa
do RS e da audiência com o
Ministério do Trabalho (MTE), o
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre participou de reunião com
o senador Paulo Paim para tratar
dos problemas na aviação.
A pauta da reunião com o
senador foram as reivindicações
da categoria, relacionadas à
segurança de vôo, e o excesso
de terceirizações na aviação,
principalmente no setor de
embarque e transporte de
bagagem. “O acidente aéreo
normalmente é investigado pelos
órgãos competentes no local
onde ocorreu a queda, mas
nós sabemos que o acidente
aéreo não se dá somente por
uma causa”, ressalta a direção
do Sindicato. Também foram
debatidos os prejuízos causados
pela retirada dos mecânicos
de manutenção de pista, os
problemas com os contratos da
Infraero e a fadiga dos pilotos.
“O Sindicato está na linha
de frente para denunciar
os problemas históricos da
aviação, como a precarização do
trabalho nas empresas aéreas,
o excesso de terceirizações
órgãos competentes, que leva ao
sucateamento da infraestrutura da
aviação civil nacional”, completa a
direção sindical.
Através da Fentac/CUT, será
solicitada uma audiência pública
no Senado, onde será lançada
a frente parlamentar mista em
defesa da aviação segura.

Superintendência do Trabalho
autua TAP ME por irregularidades
A vigilância constante dos diretores
sindicais e as denúncias feitas por
trabalhadores da TAP ME vêm
comprovando irregularidades no
cumprimento das normas de saúde e
segurança do trabalho. O Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre vem, há muito tempo, tentando resolver
essas questões através do diálogo com a empresa, incluindo
o projeto de melhoria de 2009, que sequer foi implementado.
“Precisamos continuar vigilantes quanto às questões de segurança
individual e coletiva dos trabalhadores e exigir da TAP ME condições
As três autuações feitas pela Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE, antiga DRT) contra a TAP ME
foram por: deixar de apresentar e discutir o documento-base do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e suas alterações
e complementações junto à Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA); utilizar equipamento de proteção individual (EPI)
sem efetuar a seleção de equipamento adequado tecnicamente
ao risco que o trabalhador está exposto (NR-9); deixar de realizar
exames complementares no exame médico ocupacional (NR-7).

Curta nossa página:
facebook.com/aeropoa

Folga agrupada e escalas são
direitos do aeroviário
Coletiva de Trabalho (CCT) dos aeroviários possui itens que tratam
direitos do trabalhador e não podem ser descumpridas.
Cláusula 18 - FOLGA AGRUPADA
Os aeroviários que prestam suas jornadas de trabalho em regime de
escala gozarão de uma folga agrupada. Essa folga agrupada consiste
em conceder, em meses alternados, como folga, sem que isso importe
em prejuízo das demais folgas normais, o sábado imediatamente
anterior, ou a segunda-feira posterior ao domingo reservado para folga
do funcionário.
Cláusula 20 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ESCALA
O aeroviário que trabalhar em regime de escala deverá ser
comunicado da mesma, pela empresa, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias.
20.1 – Após a publicação da escala não será permitido sua alteração,
salvo motivo de força maior;
20.2 – O descumprimento pela empresa do item anterior (20.1),
desobriga o empregado do cumprimento da escala alterada.

Sipat 2016
O Sindicato participou da SIPAT
(Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho) para
os trabalhadores que atuam no
Aeroporto Salgado Filho. De
forma geral, o evento foi positivo,
mas o Sindicato acredita que o
local antigo (no meio do saguão)
permitia uma maior participação
da comunidade aeroportuária.

Empossada nova
gestão do SNA
Foi eleita e empossada a nova
direção do Sindicato Nacional dos
Aeroviários (SNA), cuja gestão
vai até 2019. Representantes
da direção do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
prestigiaram a posse, desejando
sucesso aos companheiros que
estarão a frente do SNA.

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
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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