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EDITORIAL

Interdições poderiam ter sido evitadas
Will

O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre esclarece que,
em relação à interdição do
TPS2 do Aeroporto Salgado
Filho, o terminal da Azul, a
responsabilidade pela medida é
dos gestores do Aeroporto e da
companhia aérea. O Sindicato
solicitou reuniões com a Infraero
inúmeras vezes para conversar
sobre os problemas que levaram
à interdição. Em uma dessas
reuniões, na presença de
representantes do SESMT da
Azul, a resposta da estatal foi de
que eles não iriam investir nessas
melhorias.
Devido ao acidente com o raio
que atingiu os aeroviários da TAP
ME, devido ao descumprimento do
da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE)
– que determinou que, em caso
de temporal e raios, deveriam
ser suspensos quaisquer
procedimentos com aeronaves – a
em força tarefa, onde constatou
todas as irregularidades que
levaram à interdição.
Assim, a irresponsabilidade é
dos gestores das empresas, que
agora querem colocar a culpa nos

trabalhadores e no Sindicato. Eles
recebem altos salários, precarizam
o ambiente de trabalho,
colocam em risco a saúde e a
integridade dos funcionários, e por
consequência a dos passageiros,
e agora ameaçam os aeroviários
com demissões.
O discurso de imputar a culpa
dos prejuízos causados pela
interdição no Sindicato e nos
trabalhadores é característico de
pessoas que não têm capacidade
de administrar sequer as

relações humanas na empresa.
E ameaçam de demissão os que
realmente produzem e mantém
a empresa em funcionamento
no mercado, atendendo os
clientes da melhor forma possível,
mesmo em condições precárias e
desumanas: nós, trabalhadores.
Isso é assédio moral
coletivo e estamos atentos. E
se ele continuar, a força tarefa
irá compreender o que está
acontecendo e tomará as medidas
necessárias.

Gol mantém assédio contra trabalhadores
Os funcionários da empresa
Gol continuam relatando um forte
assédio moral exercido por parte
dos supervisores. “A política da
empresa de colocar supervisores
sem condições de fazer gestão
de pessoas é um retrocesso
em termos de administração. É
um comportamento do século

A empresa possui um código
de ética que tem sido mal utilizado
pelos gestores, servindo de base
para o assédio moral.
Os trabalhadores têm
demonstrado estresse psicológico,
causado pelo mal uso deste
manual, não dando condições

de uma produção dentro da
normalidade.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre oferece assistência
psicológica e jurídica, e colocase à disposição do trabalhador
que quiser tomar atitudes legais
perante essas situações de
estresse.

Casa cheia na inauguração da sala
dos aeroviários aposentados
Na última quinta-feira (27/10), o
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre promoveu a inauguração
da sala dos aeroviários
aposentados. O espaço servirá
para o desenvolvimento de
atividades e para o atendimento
da categoria. O evento, que
contou com homenagem a
companheira Graziella Baggio,
fundamental liderança na luta pelo
Aerus, recebeu a participação
massiva dos aposentados, que
lotaram um dos salões da sede do
Sindicato.
Na inauguração, os diretores
sindicais lembraram que a

iniciativa da criação da sala
vinha sendo gestada há quase
que a entidade está aberta a
sugestões de atividades a serem
organizadas para os aposentados.
Leonel Montezana, presidente
do Sindicato, lembrou aos
aposentados que a terceira idade
é uma etapa da vida que pode ser
maravilhosa, como qualquer outra,
e que eles devem se orgulhar das
conquistas que tiveram depois de
tanta luta.
Graziella Baggio, expresidente do Sindicato Nacional
dos Aeronautas e parceira de

Rodada com as companhias aéreas
frustra sindicalistas
Na segunda rodada de negociação da Campanha Salarial 2016,
ocorrida no dia 27 de outubro, o Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA) não apresentou nenhuma proposta de índice de
novos itens na CCT e trouxe uma lista de itens da atual Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) que aceitarão discutir.
Os representantes do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre
na reunião, Edmilson Fraga e Celso Klafke, consideraram a rodada
extremamente frustrante, uma vez que as empresas rejeitaram todas
as cláusulas novas, não aceitaram debater naquela rodada os textos
das cláusulas que pretendem negociar e, principalmente, ainda não têm
uma posição sobre o reajuste, nem previsão de data para apresentar
sua contraproposta. “A postura das empresas continua a de postergar
ao máximo as negociações, prejudicando a data-base das categorias”,
cancelada pelo sindicato patronal. A próxima reunião acontecerá no dia
9/11. Acesse a matéria completa em https://goo.gl/tgvrkK.

Sindicato e categoria juntos na luta
Na última terça-feira (1/11), os setores de Inspeção de Raio X e
Comunicação Visual da TAP ME estiveram na sede do Sindicato para
o encontro setorial e das empresas. Os trabalhadores foram ouvidos
sobre as reformas na sede e tiraram dúvidas sobre a campanha salarial.
“Esses encontros estão sendo um sucesso, provando que categoria e
Sindicato andam juntos”, ressalta a entidade.

muitas lutas, emocionou-se com
das lutas em que participou
e elogiou o que chamou de
“belíssima iniciativa do Sindicato”.
Também lembrou que é direito
do aposentado desfrutar das
falas, foi entregue para Graziella
dois presentes: um álbum de
no Congresso Nacional, e uma
caneta que, segundo Baggio, será
utilizada para a assinatura da
Cerca de cem aposentados
prestigiaram o evento.

Curtas
TORNEIO DE
FUTEBOL SETE O Sindicato promove
um torneio de Futebol
Sete em 12 de
novembro, das 9h às 17h, na
HD Sports da Av. Farrapos. Os
aeroviários associados devem
inscrever seus times até o dia
11/11. Mais informações pelos
fones (51) 9838-0586 (Gabriel), ou
(51) 8427-8574 (Juarez).
REFORMA - Devido à reforma
dos salões de festa, o Sindicato
não fará reservas dos espaços
nos meses de janeiro e fevereiro.
MÉDICA DO TRABALHO - A
dra. Virgínia Dapper irá atender
os trabalhadores nesta segunda
(7/11), das 15h30 às 17h30.
HALLOWEEN - A festa foi um
sucesso, com a participação de
dezenas de associados. As fotos
com/aeroviarios”.
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