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Aeroviários da TAP ME são vítimas de
descarga elétrica durante temporal
Nesta segundafeira (12/9) à
noite, quatro
trabalhadores
da TAP ME que atuavam junto
a uma aeronave em frente ao
hangar 4 sofreram uma descarga
elétrica oriunda de um raio que
atingiu as imediações. Todos
foram atendidos no hospital e
depois liberados, a princípio,
sem sequelas. “Felizmente, eles
escaparam de um incidente que
poderia ter tido consequências
fatais. O caso demonstra mais
uma vez que a TAP ME não se
preocupa como deveria com os
procedimentos de segurança do
trabalho. Mais uma vez a empresa
falhou com os trabalhadores”,
alerta a direção do Sindicato.
Nesse dia, desde às quatro
horas da tarde, a Defesa Civil
informava a iminência de um
temporal, com queda de raios
e tempestade de ventos fortes.
Às 18 horas, o tempo estava
totalmente fechado, com início de
chuva e raios. Os trabalhadores
executaram o serviço na aeronave
às 20 horas, quando mandaram
eles fecharem o avião pois o
temporal estava se formando.
O Sindicato alerta que chefes
e supervisores têm obrigação
VASP - O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre convoca os exfuncionários da Vasp Joelson Luiz
Rassweisler e Robson Cristiano da
Rosa Silva a contatarem a sede, para
fornecerem dados, para que possa ser
dado prosseguimento ao processo em
execução.

de se programar para cumprir
os procedimentos de acordo
com os avisos da Defesa Civil.
“O que vemos é que não há
treinamento feito pela empresa
para isso”, diz o Sindicato. A
entidade irá denunciar o incidente
à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE).
AUDIÊNCIA NA SRTE - O
Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre participa, na sextafeira (16/9), às 10 horas, de
audiência com a TAP ME, na
SRTE. A mediação foi solicitada
pela empresa e tem como
pauta o horário de trabalho dos
funcionários. O Sindicato não
sabe qual a mudança ou proposta
que a TAP ME pretende defender,
ou para quais setores ela se
aplicaria, mas já adianta que não
irá aceitar nenhuma alteração sem
antes discutir e deliberar sobre a
proposta junto com a categoria,
em assembleia.
ATROPELAMENTOS - Dois
aeroviários que atuam junto à
TAP ME foram atropelados, nesta
terça-feira (13/9), por uma moto,
na esquina da XVIII de Novembro
com a Edu Chaves. Eles foram
levados ao hospital e depois

liberados. O Sindicato explica que
houve, nesse caso, um acidente
de trajeto relacionado ao trabalho.
A entidade vem lutando há anos
junto à empresa, Prefeitura e
EPTC para melhorar a sinalização
neste cruzamento, considerado
extremamente perigoso,
principalmente para os pedestres.
“Vemos azuizinhos atrás das
árvores para multar os carros,
mas nenhum para auxiliar os
pedestres no cruzamento, que não
tem sequer faixa de segurança.
Já abrimos pedido na EPTC e
até hoje não obtivemos resposta.
Precisamos nos mobilizar ainda
mais para reverter essa roleta
russa”, destaca a entidade,
que fará um ato público com os
trabalhadores, em breve, por
melhorias no local.
REFEITÓRIO - O Sindicato vai
encaminhar denúncia aos órgãos
competentes, diante da falta de
ação da TAP ME para garantir o
mínimo de higiene e qualidade
na alimentação do refeitório.
A entidade e os trabalhadores
vêm lutando para que a empresa
corrija esses problemas, ou
distribua ticket alimentação. Os
aeroviários seguem extremamente
insatisfeitos.

CUT-RS organiza atos e paralisações em
defesa da CLT e da Previdência no dia 22
A CUT-RS e as demais CUTs no país irão realizar um grande dia
nacional de luta, em 22 de setembro, contra a retirada de direitos dos
trabalhadores. “Vamos virar esse jogo”, afirmou o presidente da CUTRS, Claudir Nespolo. Devido ao ato, a reunião setorial de Trem de
Pouso e Mecânica, na sede do Sindicato, será transferida de data.

Aeroviários e aeronautas dão a
largada na campanha salarial dia 21
A campanha salarial unificada de aeroviários e aeronautas 2016
será lançada, daqui uma semana, no dia 21 de setembro, no Aeroporto
de Guarulhos (SP), com ato a partir das 6 horas. O Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre participa do lançamento da campanha,
ao lado das demais entidades filiadas à Federação Nacional dos
Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac/CUT).
No dia 15 de setembro, as empresas aéreas receberão a pauta de
reivindicação dos trabalhadores, que será entregue junto ao Sindicato
Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA). A pauta foi aprovada pelos
trabalhadores em todas as bases dos sindicatos filiados à Fentac/
CUT. Em Porto Alegre, os aeroviários participaram da assembleia
do Sindicato no dia 8 e aprovaram, além da pauta, a contribuição
assistencial (de 1% + 1% de um salário), a ser descontada somente
após a conclusão das negociações com as companhias aéreas.
Este ano, as negociações irão envolver tanto os itens econômicos
quanto os sociais da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Para
os índices econômicos, os aeroviários reivindicam 14% de reajuste
salarial, 14% de aumento sobre os pisos e 20% de aumento na cesta
básica e ticket refeição, entre outros. Também serão reivindicados
novos itens sociais, como o pagamento de medicações e procedimentos
médicos em caso de acidente de trabalho e um item para coibir atitudes
homofóbicas nas empresas do setor.
Também no dia 21 será lançada a marca e slogan da campanha,
além de informativos produzidos pela Federação. O Sindicato ressalta
a importância dos aeroviários participarem da campanha o máximo
possível, “apoiando as ações da entidade, informando-se, atuando
junto, para demonstrarmos nossa força e unidade diante das empresas
e conquistarmos o acordo que desejamos”.

Comissão do Senado discute
terceirizações na aviação civil
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participou, nesta terçafeira (13/9), de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos
do Senado, presidida pelo senador Paulo Paim, para debater a
precarização no trabalho no setor aéreo e a terceirização desenfreada
na aviação, gerando riscos à segurança de voo, operacional e do
trabalho.
Na audiência, o representante do Sindicato, Osvaldo Rodrigues,
defendeu a proibição de terceirizações na aviação civil, defendeu
melhores condições de trabalho para os APACs, pessoal de rampa e
a manutenção dos mecânicos de pista. Participaram representantes
da Fentac/CUT, do Sindicato Nacional dos Aeroviários, do Sindicato
dos Aeroviários de Guarulhos e representantes de diversos órgãos,
incluindo o Ministério Público do Trabalho. Os argumentos defendidos
pelos trabalhadores poderão integrar o relatório que a comissão está
elaborando sobre os projetos de lei que visam alterar a norma das
terceirizações e estão em tramitação no Congresso. A audiência, na
íntegra, pode ser vista no link “https://youtu.be/X-Wlmtyh_0g”.

Últimas
RECADASTRAMENTO Termina nesta sexta-feira (16/9)
o prazo para os associados(as)
passarem na sede com seus
documentos para realizar o
recadastramento.
ENCONTRO VASP - Os exfuncionários da Vasp realizam
encontro de confraternização,
nesta quinta-feira (15/9), às 18
horas, na sede do Sindicato
(Rua Augusto Severo, 82). Será
cobrada uma contribuição de R$
30,00 de cada participante.
MÉDICA DO TRABALHO Não haverá atendimento com
a Dra. Virgínia Daper no dia
27 de setembro (terça-feira).
Em substituição, haverá
atendimento no dia 30 de
setembro (sexta-feira).
TÁXI AÉREO - O Sindicato
e demais entidades filiadas à
Fentac/CUT participam, nesta
quarta-feira (14/9), de audiência
de mediação da campanha
salarial 2015 com o Sindicato
Nacional das Empresas de Táxi
Aéreo (SNETA). A audiência
será realizada no Tribunal
Superior do Trabalho (TST),
em Brasília, às 14 horas.
Aeronautas e aeroviários
reivindicam 11% de reajuste
sobre as cláusulas econômicas,
retroativos à data-base
(1º/12/2015).
SINDICALISMO - O diretor
sindical Osvaldo Rodrigues
participou de uma mesa
redonda na FADERGS, na
última sexta-feira (9/9), para
falar sobre o tema: “sindicatos
e trabalhadores: desafios
e perspectivas atuais”, na
disciplina de Relações do
Trabalho.
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