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EDITORIAL

Nos esquivamos da crise e seguimos na luta
No atual cenário político
e econômico brasileiro, de
escândalos sucessivos que
mostram publicamente nossa
vergonha ao mundo, de
enfraquecimento da economia,
ameaça constante de perdas de
direitos (PEC 55 e Reforma da
Previdência Social), aumentos
sucessivos dos índices de
desemprego e instabilidade
institucional, acreditamos que
conseguimos, através de uma
negociação madura, transparente
e corajosa, enfrentar esse cenário,
demonstrando às companhias
aéreas que estamos unidos, que
sabemos seus números e não
aceitamos pagar a conta da má
gestão, ou de uma crise mil vezes
amplificada, que desestabilizou
nossa economia para derrubar um
governo.
O fato é que as empresas
aéreas, nos últimos dez anos,

cresceram muito suas
operações e seus
lucros, e não dividiram
essa sorte com os
trabalhadores na mesma
medida. E, portanto,
não poderíamos admitir
um achatamento de
nossos salários, já
prejudicados ao longo
dos anos, apenas por
estarmos vivendo um
momento de crise. Porque a
inflação também atinge nosso
orçamento, e não impacta em
lucros, mas na subsistência,
o que é bem diferente. E com
a unidade dos trabalhadores
em todos os aeroportos do
país, com essa consciência
e coragem, conseguimos na
mesa de negociação garantir a
manutenção do nosso poder de
compra, que é o nosso poder
de sustentar nossas famílias,

In Flight Solutions é denunciada
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre denunciou, nesta quartafeira (7), a In Flight Solutions, empresa que assumiu as operações
da Vit Solo, por irregularidades no pagamento aos trabalhadores.
A denúncia foi feita para a Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego, mesmo órgão que interditou setores da TAP ME e do
Aeroporto Salgado Filho em final de outubro. Até o momento, estão
atrasados os pagamentos do FGTS, da primeira parcela do 13° salário,
vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação. A In Flight Solutions
também não está fornecendo uniformes para os aeroviários.
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre reafirma que as
empresas que contrataram as terceirizadas são corresponsáveis pela
situação dos trabalhadores.

mesmo no olho do furacão dessa
crise. Garantir a inflação foi uma
vitória muito importante. Muitos
grandes sindicatos, como os
bancários, precisaram realizar
uma greve para garantir esse
índice. Agora, precisamos manter
essa unidade e consciência de
classe, ainda mais em tempos tão
difíceis, para seguirmos em frente,
rumo a novas conquistas e na
defesa constante de tudo que já
conquistamos com tanta luta.

Novo encontro do
Sindicato Participativo
será nessa quinta (8)
Nesta quinta-feira (8), na sede,
a partir das 17h, o Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre
receberá os setores de Hidráulica
e Comandos (HC) e Mecânica
Geral (MG), ambos da TAP ME,
para discutir questões pertinentes
à categoria.

MÉDICA DO TRABALHO - A Dra. Virgínia Dapper sairá de férias e
não atenderá no dia 20 de dezembro, retornando em 29 de dezembro
(quinta), às 15h30min.

Divulgação/Sindicato

ATENÇÃO ASSOCIADOS: os salões de festa do Sindicato estarão
fechados para reforma durante os meses de janeiro e fevereiro.

Latam apresenta PPR pronto
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participou de reunião,
em 2 de dezembro, onde a Latam apresentou sua proposta de PPR
(Plano de Participação nos Resultados) referente a 2016. Mais uma
vez, não houve qualquer tipo de discussão prévia sobre o plano, que
foi elaborado totalmente pela empresa, sem qualquer possibilidade
de discussão. Segundo a assessoria jurídica do Sindicato, algumas
das cláusulas da proposta apresentam contradições. Esse itens foram
apontados pelo Sindicato através de e-mail enviado para a empresa.
Atingidas as metas, o pagamento acontecerá em abril do ano que
vem, devido a necessidade por parte da empresa de fechar suas contas
de 2016 para então calcular o valor a ser repassado.

EDITORIAL

Assédio moral é crime e estamos vigilantes
Qualquer conduta que atinja o trabalhador
física ou psiquicamente, gerando constrangimento,
rebaixamento, humilhação, seja por parte de
superiores ou por colegas de trabalho, pode ser
caracterizada como assédio moral.
Em tempos de globalização e com um mercado
de trabalho altamente competitivo, intensificaramse problemas deste tipo, gerando um incentivo
ao individualismo e um pânico com relação ao perigo de ficar
desempregado. Muitas vezes os trabalhadores sujeitam-se a situações
do tipo, mas isso não pode ser tratado como uma situação normal.
No Brasil, o agressor pode ser demitido pela empresa por justa
causa, e o agredido pode ser diagnosticado com doença profissional.
Também podem ocorrer reparações via ação judicial. Porém, é
preciso ter em mente que esses avanços são recentes e precisam ser
consolidados no nosso mercado de trabalho.
O Sindicato, atento a esta questão, disponibiliza através da psicóloga
Inaiara Kersting, grupos de atendimento e também consultas individuais
voltadas ao apoio psicológico para trabalhadores em situação de
assédio.

FSST planeja ações
em Porto Alegre
Em reunião
realizada nessa
terça-feira (6/12), na
sede do Sindicato
dos Metalúrgicos
de Porto Alegre,
representantes
dos sindicatos que
participam do Fórum Sindical da
Saúde do Trabalhador (FSST)
discutiram ações para o ano que
vem nas áreas de saúde pública
e previdência social. A discussão
voltou-se para o próximo período
de gestão da Prefeitura de Porto
Alegre. As pautas serão levadas
para a assembleia do Conselho
Municipal de Saúde.

Seminário debate
Reforma da Previdência
Nessa sexta-feira (9/12), a
Federação dos Trabalhadores
Aposentados e Pensionistas
do RS (Fetapergs) promove
o 1° Encontro Estadual do
Coletivo Jurídico, com a temática
“Reforma da Previdência em
debate”, buscando avaliar as
consequências de uma reforma no
setor. O advogado previdenciário
do Sindicato, Dr. Tiago Kidricki,
será palestrante no evento.

Auditores do Trabalho realizam congresso online aberto à população
Os auditores fiscais do
Trabalho promovem, desde o dia
5 até o dia 11, seu 1° Congresso
Online Nacional (Conaft), a fim de
dialogar com a sociedade sobre a
atuação da profissão.
O objetivo é levar o resultado
do trabalho dos auditores para
além dos muros do Ministério

do Trabalho, mostrando à
população quem é o auditor
fiscal do trabalho, o que ele faz,
qual a importância da carreira,
para valorizar a profissão e seu
papel em defesa dos direitos dos
trabalhadores.
O evento acontece 100%
via internet e é gratuito, com

palestras ao vivo e a participação
de auditores de todo o país. As
inscrições podem ser realizadas
pelo link: http://fcomanoel.
klickpages.com.br/novapagina-449601475591523.
A página do Conaft no
Facebook é: https://www.
facebook.com/conaft.
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