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TAP ME não apresenta proposta
e SRTE encerra mediação
Nesta terça-feira (18/10), o
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre participou de mais uma
audiência com representantes
da TAP ME na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE), para tratar da iniciativa
da empresa de mudar a jornada
de trabalho. A TAP ME, no
entanto, não apresentou nenhuma
proposta.
Durante a reunião, a direção do
Sindicato ressaltou suas críticas à
postura dos gestores da empresa,
que geraram diversas confusões
e demonstraram uma falta de
clareza da TAP ME em relação ao
assunto. “Esta incerteza sobre os
rumos da empresa está causando

tensão e preocupação
nos trabalhadores. A
desorganização da TAP
ME criou uma situação
ruim, que os gestores
não souberam resolver”,
sindicais. “Neste caso, a
empresa agiu de forma
incompetente”, completam.
Os diretores do Sindicato
também questionaram por que
só agora a empresa quiz ouvir os
trabalhadores.Tanto o Sindicato
quanto o mediador da SRTE
manifestaram inconformidade
perante a atitude da empresa, que
faltou com clareza e transparência
em suas ações.

Negociações da campanha
iniciam nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira (20/10),
acontece a primeira rodada
de negociação da campanha
salarial 2016, reunindo os
sindicatos cutistas de aeroviários,
o Sindicato Nacional dos
Aeronautas, a Fentac/CUT e o
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA). A reunião
será realizada na sede do
sindicato patronal, em São Paulo,
e será a primeira desde a entrega
da pauta, em setembro.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre participa da rodada
ao lado dos demais sindicatos

trabalhadores
é por reposição
integral da
5% de aumento
real, melhores
condições
de trabalho e
ampliação dos itens sociais da
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT).
A direção do Sindicato ressalta
que o início das negociações
demoraram. “Novamente, as
empresas empurram a negociação
para não encerrá-la antes de
dezembro”.

Diante disso, o mediador
da SRTE deu por encerrada
a mediação que vinha sendo
realizada pelo órgão, por entender
que, para haver continuidade
nessas negociações, a empresa
teria que ter uma proposta.
Segundo a TAP ME, uma nova
proposta será apresentada no dia
28.

Monte seu time!
Em novembro, o Sindicato
irá promover um torneio de
futebol. Os trabalhadores já
podem começar a montar seus
times.
Em breve, serão informadas
datas e local da competição.
Somente sócios poderão
participar. Quem associarse antes dos jogos poderá
inscrever-se.
O torneio é
preparatório
para um
campeonato
que será
organizado
em 2017.

Aeroviários aposentados convidam
para a inauguração da nova sala
No dia 27 de outubro (quinta-feira), os aeroviários aposentados irão
inaugurar a nova sala na sede do Sindicato. Os aposentados fazem
parte da história da entidade, tendo participado ativamente da sua
construção e das conquistas da categoria, como a CCT).
O evento contará com a presença da companheira Graziella Baggio,
assessora da Fentac/CUT para o Aerus. Os interessados devem

Contagem regressiva para o Halloween
No dia 28 de outubro (sexta-feira), o Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre promove a festa de Halloween. Os convites devem
ser adquiridos antecipadamente, na Secretaria, na sede, ou com os
diretores sindicais, e custam apenas R$ 10,00. Quem vier deve doar 1
kg de alimento não perecível, na entrada da festa. Haverá concurso de
fantasias. Participe e convide seus colegas!

Aeroviários da Aeromot/Brandt
sofrem com atrasos e assédio moral
Os
trabalhadores
da Aeromot/
Brandt
receberam
nesta quartafeira (19/10),
com doze dias
de atraso, os
salários do
mês. O FGTS e
plano de saúde Will
também foram
regularizados com atraso. Além do atraso dos salários nos últimos
dois meses, os aeroviários que atuam na Aeromot/Brandt têm sofrido
com o assédio moral. É importante que os trabalhadores denunciem o
assédio para que os responsáveis recebam as punições cabíveis. “Uma
empresa que trabalha tanto com ideias de motivação precisa entender
os diretores do Sindicato, que também ressaltam a grave falta que é
atrasar o plano de saúde dos funcionários.
Para apoiar o trabalhador que sofre assédio nas empresas, o
Sindicato promove, na sede, auxílio psicológico, através de grupos,
todas às quintas-feiras.

Participe das
reuniões de
empresas e setores
Nesta quinta-feira (20/10),
às 17 horas, o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
realiza uma reunião com o setor
de Mecânica e Trem de Pouso
da TAP ME. Será oferecido um
galeto, com salsichão e bebida
para os trabalhadores.
A iniciativa busca aproximar a
categoria da entidade, para que
problemas dos ambientes de
trabalho possam ser discutidos
entre os trabalhadores e os
diretores sindicais.
Em breve, outros setores serão
convidados para reuniões.

Centrais organizam
greve geral para
defender direitos
trabalhistas
Diversas centrais sindicais
reuniram-se na última segundafeira (17/10) para discutir as
ações que serão tomadas pelos
movimentos sociais para enfrentar
o ataque aos direitos trabalhistas
que vem sendo promovido pelo
governo Temer.
Representantes da CUT, CTB,
Força Sindical, Nova Central,
UGT, CGTB, CSP-Conlutas e
Intersindical estiveram presentes
no encontro. Ainda esta semana
acontecem novas reuniões (em
São Paulo nesta quarta, e em
Porto Alegre na quinta) para
organizar a próxima manifestação
nacional em defesa da CLT,
da Saúde, da Educação, da
Previdência Social e demais
direitos dos trabalhadores
brasileiros.

GEVAR - O Grupo convidar para confraternização no antigo galpão da FRB, dia 27, às 17 horas.
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