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SRTE notifica Latam e Infraero por irregularidades
A companhia Latam e a
Infraero foram autuadas pela
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE-RS),
na última segunda-feira (22/8),
após uma investigação sobre a
morte de um trabalhador, ocorrida
em julho deste ano.
A autuação apontou
irregularidades em atividades
realizadas na pista do Aeroporto
Salgado Filho, contrariando
as normas de segurança. Na
notificação, a SRTE proibiu a
Latam de realizar operações
de reboque de aeronaves com
o uso de tratores agrícolas,
permitir que trabalhadores
executem serviços na pista sem
o colete sinalizador (refletivo) ou

atuem em dias de tempestades
com raios abaixo de 3 km. As
proibições seguem os padrões
internacionais estabelecidos pela
IATA (Associação Internacional de
Transporte Aéreo).
A notificação é resultado da
investigação feita pela SRTE
sobre o acidente e morte do
aeroviário mecânico de aeronave
atropelado na pista do Aeroporto
Salgado Filho. O avião da Latam,
um A320, estava sendo rebocado
por um trator. O acidente
aconteceu durante a madrugada,
sob forte chuva.
A companhia aérea, conforme
a investigação, não teria fornecido
equipamento de sinalização
noturna e usava, de forma

Entenda as mudanças previstas na
Previdência Social: é o seu futuro em jogo!
Na próxima terça-feira (30), às 17 horas, na sede (R. Augusto
Severo, 82), o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre promoverá
uma palestra sobre as mudanças propostas pelo presidente
interino, Michel Temer, na Previdência Social do país. A palestra
será ministrada pela advogada previdenciária Marilinda Fernandes.
O Sindicato convida a todos a participarem da atividade, que será
gratuita, para entenderem como a reforma proposta pelo governo em
exercício poderá afetar não só os já aposentados e os afastados por
motivo de doença, mas as futuras gerações que desejam um dia se
aposentar no Brasil.
Com a possível reforma, a idade mínima para a aposentadoria
pode aumentar, a pensão por morte pode ser reduzida para 70% e os
reajustes da previdência desvinculados do aumento do salário mínimo.
“O trabalhador deve manter-se informado sobre essas mudanças, para
que possa mobilizar-se junto a seus colegas, na luta contra a supressão
dos seus direitos”, ressalta o Sindicato.

ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO DE SÓCIOS
O Sindicato solicita aos sócios(as) que compareçam na sede, entre
os dias 13 a 16 de setembro, para o recadastramento.
No momento, o recadastramento será apenas para os sócios ativos.
Em breve, serão chamados exclusivamente os inativos.

improvisada, um trator para
rebocar as aeronaves, dentre
outras irregularidades.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre vem acompanhando
de perto as investigações e deu
suporte à SRTE, indicando um
mecânico de pista com mais de
30 anos de experiência e um
diretor sindical para acompanhar a
vistoria do local do acidente.
As conclusões do caso foram
encaminhados pela SRTERS à Polícia Civil, Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac),
Ministério Público do Trabalho e
Aeronáutica.
A direção sindical questiona:
“onde estava a Anac que não
fiscalizou as áreas de trabalho?”

Atenção exfuncionários da
antiga Vasp
Em relação ao processo
0091000-73.2004.5.04.0012,
de 2004, por determinação
do juiz da 12ª Vara, os
trabalhadores que participam
desse processo (veja listagem
completa dos substituídos
em www.aeroviarios.org.br)
deverão apresentar-se na
sede do Sindicato, a partir
de segunda-feira (29/8), com
os seguintes documentos
(originais e cópias): RG,
CPF, CTPS com as devidas
anotações do Contrato
de Trabalho, PIS/PASEP e
comprovante de residência.
A entrega dessa
documentação é exclusiva
para esse processo. A falta de
qualquer documento acima
irá impossibilitar, por ordem
judicial, a retirada do cheque.

Campanha Salarial

Faça parte desta luta!
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, juntamente com os
sindicatos cutistas de aeroviários, o Sindicato Nacional dos Aeronautas
e a Fentac/CUT já estão construindo o lançamento da campanha
salarial 2016/2017. A assembleia para a discussão da pauta que será
defendida junto às empresas aéreas será realizada, em Porto Alegre,
em 8 de setembro, com primeira chamada às 16h30min e segunda
chamada às 17 horas.
O Sindicato ressalta a importância do comparecimento da categoria,
pois “só com o envolvimento dos trabalhadores e com união, apoiando
as ações da entidade e participando ativamente, é que teremos uma
campanha salarial forte, com chances de sucesso nas negociações”.

“Bom mandato, novos
cipeiros!”
Já foram apurados os votos da eleição dos
novos cipeiros da TAP ME. O Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre deseja aos eleitos(as) um bom trabalho
nessa gestão. “Que os novos integrantes da comissão atendam às
demandas da categoria, atuando junto ao SESMT nas questões de
saúde e segurança.
É importante que a categoria cobre dos cipeiros uma atuação
comprometida com os interesses dos trabalhadores, assim como leve
até eles as suas demandas. “O Sindicato seguirá atuando de forma
atenta, diante de qualquer situação de risco nas áreas de saúde e
segurança, e está à disposição dos cipeiros e da categoria, como
parceiro nessa luta”, ressalta a direção da entidade.
Atenção EDUARDO PEIXOTO DE JESUS, ex-funcionário da Varig:
comparecer urgentemente ao Sindicato para tratar de seus créditos.
Grupo GEVAR convida para confraternização no galpão da antiga
Fundação, nesta quinta-feira (25), às 17 horas.

Atenção extrabalhadores da Air-all
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre convoca os
trabalhadores abaixo listados para
comparecerem à entidade, a fim
de tratarem da ação judicial, de
1998/99, movida contra a Air-all
Serviços Aeroportuarios Ltda. São
eles:
Adriano Correia da Silva, Adriano Goulart
de Aguiar, Alessandro Galhart, Carlos
Alberto dos S. Schmidt, Cesar Rodrigues
Gouveia, Claudio Inocêncio G. Oliveira,
Claudio M. da Silva Seffrin, Douglas Laguna
Peixoto, Eloi Teresinha Silva Domingos,
Euclides Pereira Mariano, Everaldo do
Couto, Everton Lottici, Felipe Nunes Vieira,
Gefferson de Oliveira Padilha, Gelson
José Zielinski, Gilmar Pacheco Fernandes,
Iedo Francisco do Couto, Jair da Rosa
Rodrigues, João Batista A. Fernandes,
Josadir Batista Pinheiro, Leandro de
Oliveira, Leandro Jacobowski da Silva,
Leandro Nunes Magalhães, Lisandro
Gonçalves Vargas, Manoel Luiz Pacheco
Ferreira, Marli Rocha, Nilson André Garcia
da Silva, Oscar Poncio Barbosa, Paulo
Roberto de Deus Murillo, Roberto da Silva
Costa, Setembrino L. S. de Oliveira, Valdecir
Alves Roldão e Vera Lucia Cardoso da Silva.

Privatização barra
melhorias no TPS2

O Sindicato esteve no TPS2
e constatou que as esteiras
mecânicas que foram colocadas
pela Infraero à disposição da Azul
não estão sendo utilizadas devido
a problemas de ergonomia. As
esteiras são curtas e não estão na
altura das balanças de pesagem
de bagagem. Em conversa
com os responsáveis, a direção
sindical ouviu que não serão mais
realizados investimentos no local
devido à futura privatização do
Aeroporto. “O ruído excessivo
continua, e aguardamos a
colocação do redutor de ruídos.
Caso o problema não seja
resolvido, nós iremos realizar
uma denúncia”, afirma o a direção
sindical.
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