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A Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE)
realiza, desde a última quintafeira (20/10), uma força tarefa
no Aeroporto Salgado Filho,
junto às companhias aéreas e
empresas auxiliares, e na TAP
ME, para averiguar as condições
de trabalho dos aeroviários e
os riscos à saúde e segurança
dos trabalhadores e possíveis
irregularidades cometidas pelas
empresas.
A ação é motivada pelos
acidentes recentes ocorridos no
complexo aeroportuário, como o
acidente fatal de um aeroviário da
TAM e a descarga elétrica sofrida
por aeroviários da TAP ME.
Há anos o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre vem
fazendo cobranças diárias às
empresas, devido à inúmeras
irregularidades cometidas por
elas em relação às normas de
segurança e saúde do trabalhador
e ao aumento do número de

Sindicato/Divulgação

SRTE inicia força tarefa de fiscalização
no Aeroporto Salgado Filho e na TAP ME

casos de acidente e doenças
ocupacionais. A entidade buscou
diversas vezes mudar a postura
das empresas, mas o fraco
sucesso nesse sentido obrigou a
mesma a apresentar denúncias
à SRTE, diante da omissão dos
gestores das aéreas e da TAP ME.
O objetivo da força tarefa
da SRTE é identificar os riscos
a que os aeroviários estão

expostos e exigir providências
das empresas no sentido de
reduzi-los ao máximo, assim
como garantir o cumprimento
das normas de segurança do
trabalho e, principalmente, as
recomendações dos manuais
dos fabricantes de aeronaves
em caso de manutenção. Não há
prazo para o encerramento desta
fiscalização.

Sindicato Móvel é uma iniciativa de sucesso
cada vez mais perto da categoria.
Na noite da última terçafeira (25/10), o
Sindicato Móvel
visitou o segundo
turno da TAP ME
e contou com a
participação massiva
dos funcionários
da empresa. O
momento foi de
esclarecimento de
dúvidas e discussão

sobre questões frequentes, como
a qualidade do restaurante.

SOLTE SUAS FERAS - Nesta sexta-feira (28/10), acontece a festa de Halloween, na sede do
Sindicato. Ainda dá tempo de garantir seu ingresso! Não haverá venda de convites no local.

Divulgação/Sindicato

Chegando mais perto dos
locais de trabalho da categoria,
o Sindicato dos Aeroviários de
Porto alegre consolida a sua
proposta de uma estrutura móvel
para interagir com o trabalhador.
A entidade já está presente,
todas as semanas, entregando
o Aerofolha e atendendo os
trabalhadores. Agora, com essa
iniciativa, o Sindicato avança
ainda mais e se coloca com uma
postura diferenciada, estando

Sala dos aposentados será
inaugurada nesta quinta
Nesta quinta-feira (27/10),
será realizada a inauguração da
sala dos aposentados, na sede
do Sindicato. “Foi na luta em
defesa do Aerus que o Sindicato
sentiu a necessidade
de organização dos
aposentados”, afirmam os
diretores sindicais. A partir
dessas ações, foi criado
um departamento para
coordenar as demandas
dos aposentados, que
batalharam durante
anos para garantir a sua

aposentadoria. O evento contará
com homenagem à companheira
Grazziela Baggio, liderança
fundamental na luta do Aerus e
nas conquistas da categoria.

Torneio de futebol dos sócios
O torneio de Futebol Sete do Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre já tem data marcada: será no dia 12 de novembro, das 9h às
17h, na HD Sports da Av. Farrapos (R. Lauro Müller, 850 – Humaitá).
Os trabalhadores já estão montando seus times. Para inscrever-se, é
preciso ser sócio e procurar os diretores do Sindicato.

CAMPANHA SALARIAL

Segunda rodada de
negociação acontece
nesta quinta
O Sindicato irá participar da
segunda rodada de negociação
da Campanha Salarial com o
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA), juntamente
com a Fentac/CUT e sindicatos
filiados, nesta quinta-feira (27/10),
às 11 horas, em São Paulo. A
primeira rodada, realizada na
quinta-feira passada (20), serviu
basicamente para definir o
calendário de reuniões.
As próximas rodadas serão
nos dias 3, 9, 17, 24 e 30 de
novembro, com início sempre às
11 horas, em São Paulo.
A direção do Sindicato ressalta
o atraso por parte das empresas
em iniciar as negociações, já
que a pauta foi entregue ainda
no mês de setembro por todos
os sindicatos de trabalhadores
ligados à Fentac/CUT.

Mais processos da Vasp são julgados
Os processos de número 0038900-75.1999.5.04.0026 e 009860079.1999.5.04.0026 tiveram suas decisões deferidas. Os ex-empregados
da empresa podem acessar o site do Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre, no endereço “www.aeroviarios.org.br”, e verificar se seus nomes
encontram-se na lista.

Greve nacional do Táxi Aéreo é
confirmada para 9 de novembro
Uma paralisação nacional dos trabalhadores que atuam no Táxi
Aéreo está confirmada para o dia 9 de novembro.
O descaso das empresas, que oferecem 4,5% de reajuste salarial
(menos da metade da inflação do período, que somou 11%), nas
negociações sobre a data-base de 1º/12/2015, e a falta de acordo nas
demais cláusulas econômicas motivam o movimento paredista.
GEVAR - O Grupo convida para confraternização no antigo galpão da
Fundação Ruben Berta, nesta quinta-feira (27/10), às 17 horas.

ERRATA
Na última edição do Aerofolha,
na notícia “Aeroviários da
Aeromot/Brandt sofrem com
atrasos e assédio moral”,
noticiamos que o FGTS havia sido
regularizado, porém, os depósitos
e as cestas básicas continuam atrasados. Apenas os salários e o plano
de saúde foram regularizados.
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