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Johnny Oliveira/ Sindicato

Aeroviários de Porto Alegre dão início à
Campanha Salarial com ato no Salgado Filho

Na manhã desta segunda-feira
(3/10), foi dada a largada oficial
para a Campanha Salarial 2016
de aeroviários e aeronautas, com
ato público nos terminais 1 e 2 do
Aeroporto Internacional Salgado
Filho.
Os aeroviários denunciam que
há muitos trabalhadores atuando
com carga horária excessiva, que
as empresas vêm terceirizando
atividades em áreas vitais para a
segurança de voo e operacional,
incluindo os profissionais do Raio
X, e que as empresas aéreas
querem extinguir a função do
mecânico de pista (responsável
por checar itens de segurança
antes da decolagem).
“Essas questões são muito
importantes e merecem a atenção
não só dos profissionais da área
mas do público dos aeroportos”,
ressalta a direção do Sindicato.
Além de lutar pela manutenção
dos postos de trabalho e contra
as terceirizações, os aeroviários
defendem a reposição integral
da inflação mais 5% de aumento

real, auxílio maquiagem para as
trabalhadoras, manutenção dos
direitos expressos na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT),
garantia do nível de emprego
nas bases da Fentac/CUT e
ampliação e melhorias nos direitos
econômicos e sociais.
Os aeroviários entregaram
a pauta de reivindicação da
categoria ao Sindicato Nacional
das Empresas Aeroviárias
(SNEA), que representa as
companhias aéreas, em 15 de
setembro. A campanha salarial

unificada foi lançada
pelos trabalhadores,
oficialmente, no Aeroporto
de Guarulhos, em 21 de
setembro, e em Porto
Alegre (RS), nesta
segunda-feira (3/10)
e terça-feira (4/10). O
objetivo dos trabalhadores
é que as negociações
com as empresas
aéreas cheguem a um
consenso antes da data-base das
categorias, em 1º de dezembro.
Todavia, até o momento, as
empresas não apresentaram uma
proposta de data para o início das
negociações.
A Campanha Salarial 2016,
liderada pela Fentac/CUT, reúne
também o Sindicato Nacional dos
Aeroviários, o Sindicato Nacional
dos Aeronautas e os sindicatos
de aeroviários de Guarulhos,
Pernambuco e Campinas. Juntas,
as entidades representam cerca
de 70 mil trabalhadores.

PEC 241 terá impacto devastador
Na segunda e na terça (dias 4 e 5, respectivamente), nos atos
da campanha salarial, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre
somou-se aos companheiros da CUT-RS e entidades sindicais
cutistas na luta contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241, que tramita na Câmara dos Deputados. O ato contra a PEC
241 buscou exercer pressão sobre deputados que embarcavam ou
desembarcavam em Porto Alegre.
A PEC 241 visa limitar os gastos da União em áreas como Saúde
e Educação, em até vinte anos. Mesmo com a crescimento da
população brasileira, os gastos seriam congelados, sem contar que o
atual orçamento já se mostra insuficiente.

CAMPANHA SALARIAL DO TAXI AÉREO - O Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) convoca a
categoria para assembleia nos dias 5 e 6 de outubro, para decidir sobre uma possível greve do setor. As
empresas oferecem apenas 5% de reajuste, o que não cobre nem a inflação, que foi de 10% no período.
Segundo o SNA, a mobilização dos trabalhadores é capaz de garantir um reajuste justo. Até o fechamento
desta edição, a assembleia não havia chegado a um resultado.

Sindicato mais perto do aeroviário gaúcho
O Sindicato inaugurou nesta
terça-feira (04/10), uma nova
estrutura móvel, com o objetivo de
se aproximar mais da categoria.
Em frente a TAP ME, diretores do
Sindicato puderam conversar com
os funcionários da empresa com
mais conforto para todos.
Esta proximidade é fundamental
para o acompanhamento das
reivindicações da categoria. O
Sindicato já visita os locais de
trabalho todas as semanas, durante
a entrega do Aerofolha. Agora, com
a iniciativa “Sindicato Móvel”, estará
ainda mais próximo de todos.

Fraga/ Sindicato

O Sindicato Móvel estará presente todas às quartas-feiras em frente ao TPS1 do Aeroporto
Salgado Filho, e todas às terças-feiras em frente à TAP ME.

Nova assembleia na TAP ME será em breve
Os trabalhadores da TAP ME
devem ficar atentos ao futuro
chamamento que o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre fará,
para participarem da assembleia
para deliberar sobre a nova
proposta da empresa, visando a
mudança na jornada de trabalho,
apresentada na SRTE, em 30 de
setembro. O Sindicato convocará
a assembleia em breve e ela será
realizada na frente da empresa.

A entidade espera que a
assembleia seja tão participava
quanto a última, em que os
trabalhadores compareceram em
peso. O Sindicato ainda aguarda
uma nova manifestação da
empresa, que comprometeu-se
a encaminhar essa posição na
última segunda-feira (03), mas até
agora não encaminhou à entidade
nenhum novo documento sobre a
questão.

Solte suas feras no
Halloween, no dia 28

Naturas assume comando do restaurante
Fruto das
reclamações
recebidas
pelo
Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre
e encaminhadas à TAP ME, a
empresa finalmente mudou a
terceirizada que administra o
refeitório.
A Naturas Restaurantes
Empresariais assumiu o

restaurante, nesta terça-feira
(04/10), e disse que vai se
comprometer com a limpeza e
com melhorias no cardápio.
O Sindicato solicitou um livro
para reclamações e pede aos
trabalhadores que registrem
qualquer problema no local nesse
livro, para que fique documentado,
já que a TAP ME alegou que não
recebeu reclamações sobre o
refeitório.

Venha comemorar o Halloween
com seus colegas aqui no
Sindicato! A festa será no dia
28 de outubro, às 21 horas.
Quem vier fantasiado concorre a
brindes, e serão aceitas doações
de alimentos para entrega a
entidades assistenciais.

3° ENCONTRO DAS EX E ATUAIS FUNCIONÁRIAS DA VARIG/RIO SUL - TAP ME - VEM - FRB
O Encontro das amigas e colegas irá acontecer na sede do Sindicato, no dia 15 de outubro, às 15 horas.
Venha rever as pessoas que fizeram parte da sua história!
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