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O Projeto de Lei 4302,
de 1998, foi encaminhado
para o Congresso pelo expresidente Fernando Henrique
Cardoso, conhecido como PL
da terceirização, que ampliará o
direito das empresas de terceirizar
trabalhadores.
Atualmente, elas podem
contar com terceirizados apenas
nas atividades-meio, funções
que não são seu principal foco,
como comumente acontece
com limpeza e segurança. Se
aprovado o projeto, as empresas
poderão terceirizar as chamadas
atividades-fim, ou seja, o seu
trabalho principal.
Sindicatos e trabalhadores tem
feito manifestações em aeroportos
para conscientizar deputados e
a população sobre os perigos
da aprovação deste projeto. O
Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre esteve no Aeroporto
Salgado Filho, nas manhãs de
segunda e terça-feira, nos horários

Divulgação/Sindicato

Terceirização é a nova escravidão

de embarque de políticos para
Brasília, em manifestação com
a CUT-RS e outras entidades.
Em entrevista para o canal
TVT, o presidente do Sindicato
Leonel Montezana explica que
“funcionários com 25, 30 anos de
experiência serão trocados por
pessoal que fez um curso de 2
ou 3 meses e isso vai dar muito
problema”. O dirigente cita o caso

SNEA e sindicatos reúnem-se em São Paulo
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre participou, em
16 de março, de reunião com
os sindicatos filiados à Fentac/
CUT e o Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias (SNEA). O
encontro faz parte das reuniões
bimestrais que acontecem entre
sindicatos dos trabalhadores e a
entidade patronal, que representa
as empresas aéreas Latam, Gol,
Avianca e Azul.

A Fentac/CUT ressaltou que
a retomada do poder de compra
das categorias será o cerne da
próxima negociação coletiva, cuja
data-base é 1° de dezembro.
O SNEA apresentou a nova
advogada da entidade, Dra.
Priscila da Rocha Lago, que
substitui a Dra. Gloria Dias,
que atuará no SNETA (entidade
patronal do Táxi Aéreo). A próxima
reunião bimestral será em maio.

Ação da VASP - Há ainda alguns ex-funcionários que não compareceram
ao Sindicato para tratar das ações judicial. A lista completa de nomes está
disponível em www.aeroviarios.org.br.
A trabalhadora Cinara dos Santos deve procurar o escritório Camargo,
Catita & Correa, pelo telefone (51) 3211-4233, para tratar de ação judicial.

dos Mecânicos de Manutenção de
Aeronaves (MMA), profissionais
responsáveis por fiscalizar o
avião antes da decolagem. Estes
profissionais tem sido demitidos
e substituídos, desqualificando a
segurança de voo no Brasil.
Até o fechamento dessa
edição, a matéria seguia na
pauta de votação na Câmara dos
Deputados.

Saúde mental é
importante
O Sindicato tem estado junto
do trabalhador, reforçando
a importância de se buscar
atendimento psicológico quando
surgem sintomas de estresse,
sofrimento mental ou em situações
de assédio. O serviço possui total
sigilo entre trabalhador e psicóloga
e está disponível todas às quintasfeiras, das 14h às 15h30min e
das 16h às 17h30min. Consultas
individuais também podem ser
agendadas diretamente com a
psicóloga Inaiara Kersting, que
pode ser contatada pelo whatsapp
(51) 994415202 ou pelo e-mail
ina.sm@terra.com.br.

Aeroviários na sede e
Sindicato na base
Estar cada vez mais próximo dos trabalhadores é tido como um dos
principais pontos da atual gestão do Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre. Para tornar isso possível, duas frentes de atuação estão sendo
trabalhadas: o Sindicato Móvel e a Reunião dos Setores.
Estas duas iniciativas firmam uma via de mão dupla, onde a direção
vai até o local de trabalho para tirar dúvidas e auxiliar o trabalhador no
que for necessário, assim como o aeroviário vem para dentro da sede
ocupar o espaço que é seu e conversar com colegas e com a direção.
O Sindicato Móvel está todas às segundas-feiras no Aeroporto
Salgado Filho, alternando a sua presença entre os dois terminais. Nesta
semana esteve no TPS1 e semana que vem estará no TPS2, sempre
das 10 horas ao meio-dia, e das 15 horas até às 16 horas.
Já a Reunião dos Setores aconteceu na última quinta-feira e também
acontecerá no próximo dia 31 com os setores de Pintura, Limpeza e
Audiovisual da TAP ME.

Sindicato cobra diálogo
e gestão a Fernando Pinto
Na última sexta-feira (17/3), diretores do Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre reuniram-se com o presidente da TAP ME, Nestor
Koch; a vice-presidente, Glaucia Loureiro; com o presidente da TAP
Airlines, Fernando Pinto; o presidente do conselho da TAP ME Brasil,
Mario Farias, e o gerente de Recursos Humanos da TAP ME Brasil,
Fernandes. O centro da reunião, realizada na sede da empresa em
Porto Alegre, foi a forma como a TAP ME se relaciona com a categoria.
Os representantes dos aeroviários de Porto Alegre pediram maior
transparência nas decisões e planos da empresa, e uma relação mais
clara. Os diretores de Porto Alegre comentam que, em outras gestões,
o diálogo era consideravelmente mais fluído, inclusive com a direção da
empresa tomando atitudes diretas e imediatas após denúncias sindicais,
ao contrário do que vem acontecendo ultimamente, onde se tornaram
obrigatórias denúncias que levaram, recentemente, a uma interdição.
O Sindicato cobrou também a atitude do Departamento de Recursos
Humanos, alvo de muitas críticas por parte dos trabalhadores, que vem
cometendo erros seguidamente, propondo planos que não condizem
com a realidade da empresa, provando seu desconhecimento sobre as
operações da TAP ME.
“Nós queremos mudanças na gestão da empresa, que deve passar
a ter mais lealdade e boa fé com seus trabalhadores, já que hoje ilude,
promete e não cumpre”, frisa o Sindicato.
A diretoria da TAP ME afirmou que, em Portugal, tem relação
com muitos sindicatos e que assegura um diálogo fluído com essas
entidades, mas reconheceu que no Brasil o caso não é o mesmo.

Se no SEMST não
funciona, imagina o resto
O equipamento responsável
pela refrigeração da sala do SESMT
não está funcionando. Segundo
os responsáveis, o conserto está
sendo providenciado, mas até o
fechamento desta edição, nada
havia mudado. O Sindicato cobra
melhorias, pois a falta de ventilação
torna o ambiente insalubre. Durante
o acompanhamento das perícias
judiciais, o Sindicato constatou o
problema. O ar-condicionado produz
ruído mas não refrigera. Também não
havia água disponível para beber no
setor, ou fornecida pela empresa.

Defasagem tarifária será
julgada dia 30 no STF
O processo que cobra da
União a diferença pela defasagem
tarifária (congelamento do preço de
passagens que atingiu as cias aéreas
entre 85 e 92) será julgado em 30
de março, às 14 horas, no Supremo
Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Eleição da
Fentac/CUT nessa quinta
A Fentac/CUT realiza eleição para
a sua diretoria, em São Paulo, nesta
quinta-feira (23). A reunião contará
com a presença dos sindicatos
filiados. O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre disponibilizará quatro
membros da sua atual gestão para
compor a mesa diretora. A eleição e a
posse se darão no mesmo dia.

Gevar convida para
confraternização no galpão da
FRB, nesta quinta, às 17h.
A dra. Juçara Lopes não
atenderá nesta quinta-feira.
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