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Segurança de voo na corda bamba

A precarização do trabalho 
que vem sendo promovida no 
Brasil, devido à terceirização, 
vem prejudicando muito as 
condições de trabalho na aviação 
civil, como a iniciativa das 
empresas de subtrair os postos 
de trabalho dos aeroviários que 
atuam como mecânicos de pista, 
sendo essa uma atividade vital 
para a prevenção de acidentes 
e a segurança de voo, tanto de 
passageiros como dos tripulantes 
e demais trabalhadores dos 
aeroportos.

Por decisão das empresas, 
com a anuência da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), 
vem sendo implementada no 
país a retirada desse função nas 

aéreas. O Sindicato participou de 
uma audiência pública, na Câmara 
dos Deputados, em 23 de agosto, 
com a presença de dirigentes 
sindicais da aviação, incluindo 
a Fentac/CUT, e mecânicos 
de manutenção de aeronaves, 
além da Anac e da Associação 
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Participe da Campanha Salarial 2016
Na próxima quinta-feira (8/9), será realizada a 

primeira assembleia para discussão da campanha 
salarial para o período 2016. É muito importante 
a presença da categoria, para que, junto com o 
Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre e demais 
entidades ligadas à Fentac/CUT, sejam construídas 
as estratégias de luta e fortalecido o movimento 
dos trabalhadores, através do  envolvimento de 
todos(as).

Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), para discutir o tema, e 
defendeu a manutenção dessa 
função nas companhias. Na 
ocasião, o diretor do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas Mário 
Amato ressaltou a importância 
TXH�HVVH�SUR¿VVLRQDO�WHP�SDUD�D�
segurança de voo e os pilotos.

No último dia 30, o Sindicato 
fez um ato no Aeroporto para 
os trabalhadores e passageiros, 
informando sobre a importância 
do mecânico de pista. A entidade 
conta com o apoio da categoria 
para reforçar a conscientização 
de toda a comunidade aeroviária 
sobre a importância desse tema 
e os prejuízos causados pela 
precarização do trabalho no setor, 
que começa pela terceirização e 
passa pela retirada dos postos de 
trabalho dos mecânicos de pista. 

Nesta assembleia, serão debatidas e decididas 
as reivindicações da categoria, como o índice para 
R�UHDMXVWH�GRV�LWHQV�HFRQ{PLFRV�H�D�PRGL¿FDomR�RX�
criação de cláusulas sociais da Convenção Coletiva 
de Trabalho. A crise política que vem pautando 
o cenário nacional deve tornar as negociações 
ainda mais difíceis, apesar dos balanços positivos 
das empresas, o que torna a participação e o 
engajamento da categoria ainda mais importantes. 
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Expediente

Aeroviário é injustamente 
criminalizado por acidente na Latam

A Polícia Civil indiciou o 
trabalhador que dirigia o trator da 
Latam pela morte do colega de 
empresa, no Aeroporto Salgado 
Filho. O aeroviário será indiciado 
por homicídio culposo, onde não 
há intenção de matar. 

Segundo a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
�657(���RV�SUR¿VVLRQDLV�QmR�
deveriam estar ali naquele 

momento por duas razões: o EPI 
era inadequado e chovia muito, 
com raios próximos demais da 
altura do solo. O laudo elaborado 
pela SRTE foi esclarecedor 
quanto às causas do acidente e 
deixa claro que o trabalhador foi 
induzido ao erro pela empresa. 
O Sindicato não concorda com o 
indiciamento e está apoiando o 
trabalhador e a família da vítima. 

$�HQWUHJD�GR�3HU¿O�
3UR¿VVLRJUi¿FR�3UHYLGHQFLiULR�
(PPP) está demorando até 
quatro meses na TAP ME. Este 
documento é indispensável para 
a aposentadoria do trabalhador, 
que vem sendo, em muitos casos, 
extremamente prejudicado pelo 
longo tempo de espera que a 
empresa impõe para a entrega 
do documento. O Sindicato tem 
conseguido, em menos tempo, em 
empresas falidas, o PPP para os 
ex-funcionários.

Ações do Sindicato 
garantem direitos
Ainda em 1998, antes mesmo 

de ocorrer o fechamento da Vasp, 
o Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre ingressou com uma 
ação coletiva visando a garantia 
dos direitos dos trabalhadores que 
atuavam na companhia. Agora, 
a entidade e os trabalhadores 
colhem os frutos dessa luta. Esta 
semana, o Sindicato começou a 
realizar o pagamento dos valores 
oriundos de um dos processos, no 
qual a entidade representou 148 
aeroviários da extinta empresa. 
A ação teve a sua tramitação na 
Justiça dentro da normalidade, 
porém passou alguns anos 
paralisada. Agora, com os 
recursos obtidos com a venda 
de um patrimônio do grupo Vasp, 
os trabalhadores estão sendo 
¿QDOPHQWH�SDJRV�

GRUPOS DE APOIO -  A psicóloga Inaiara 
Kersting não irá atender na sede esta semana. 
Para compensar essas datas, excepcionalmente, 
na semana que vem, ela irá atender na segunda e 
na quinta-feira, das 14h às 15h30min e das 16h às 
17h30min.

$¿QDO��TXDO�R�
papel da Anac no 

Aeroporto?
A Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac) é responsável por 
¿VFDOL]DU�H�UHJXODU�D�LQIUDHVWUXWXUD�
aeroportuária no país, mas não 
é isso que vem acontecendo no 
Aeroporto Internacional Salgado 
Filho, em Porto Alegre (RS). 

$�$QDF�GHYHULD�¿VFDOL]DU�H�
realizar um trabalho preventivo 
no Aeroporto, ajustando 
procedimentos e equipamentos 
para a redução de acidentes, 
mas o órgão não executa 
essas funções, que são de sua 
responsabilidade. Muitas questões 
vitais referentes a normas de 
trabalho acabam tendo que ser 
tratadas pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE). 

PPP é prioridade

(Q¿P�XP�DPELHQWH�
DGHTXDGR�GH�WUDEDOKR

Depois de muitas reclamações 
do Sindicato dos Aeroviários de 
3RUWR�$OHJUH��¿QDOPHQWH�D�UHIRUPD�
do vestiário da TAP ME saiu da 
promessa e está se tornando 
realidade. O ambiente, que era 
insalúbre, receberá mudanças.

Novamente um 
SESMT ausente

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre não entende 
por que em alguns setores da 
TAP ME o SESMT não aparece. 
O setor de Galvanoplastia 
não recebe visitas do Serviço, 
quando deveria. Outros setores 
que também deveriam receber 
visitas frequentes para que 
seja realizada a prevenção de 
acidentes e a devida manutenção 
da infraestrutura, também não são 
vistos pelo SESMT, colocando em 
risco os trabalhadores. 

O Sindicato segue cobrando da 
empresa melhorias na atuação do 
SESMT.


