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Enxurrada de alegria
Carlos Velho/Sindicato

Festa de 32 anos do Sindicato foi um sucesso!

Apesar da forte chuva que
assolou Porto Alegre na semana
passada e também na sexta-feira
(26/5), dia da festa, a categoria
aeroviária compareceu em peso
ao aniversário do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre,
lotando o pátio e todos os salões
da sede.
Mais de 400 pessoas
estiveram presentes, entre sócios,
dependentes e companheiros
de outros sindicatos. Também
estiveram presentes a diretoria da
Fentac/CUT e da CUT-RS. Seis
tablets e duas televisões de 32
polegadas foram sorteadas entre

os sócios que compareçaram ao
evento, como forma do Sindicato
presentear seu sócio pela
parceria.
A festa aconteceu na semana
da ocupação de Brasília
pelas centrais sindicais e num
momento importante para
a união de trabalhadores e
Sindicato. Reformas em direitos
fundamentais dos brasileiros/as
estão sendo levadas adiante por
parlamentares sem legitimidade
para conduzi-las e por um
governo com maciça rejeição da
população.
Na última sexta-feira,

celebramos nossas lutas,
conquistas e a parceria entre a
entidade e seus sócios. É muito
importante que os aeroviários
continuem participando das
atividades do Sindicato e também
proponham suas ideias. Nossa
luta é permanente, e precisamos
cobrar nossos direitos da classe
política, dos responsáveis nas
empresas, e estar cada vez mais
juntos.
O aniversário de 32 anos do
Sindicato foi a celebração de
nossas conquistas e da nossa
profissão. Parabéns, aeroviário,
por fazer parte dessa história!

Sindicato representa trabalhadores na capital do Brasil
Diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participaram do #OcupaBrasília, movimento
que levou sindicatos do Brasil inteiro para a capital federal. Lá, os diretores aeroviários foram a voz dos
trabalhadores gaúchos contra as reformas Trabalhista e da Previdência Social, pela saída de políticos
desaprovados pela população, comprometidos com esquemas de corrupção e desinteressados na qualidade
de vida do brasileiro.
Foram 36 horas de ida mais 36 horas de volta, num ônibus com companheiros de outros sindicatos, com o
objetivo fixo de representar trabalhadores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil.
Lá em Brasília, participantes do ato promovido pelas centrais sindicais foram agredidos com bombas de
gás lacrimogêneo, spray de pimenta e balas de borracha, por policiais sob ordem do governo, que demonstra
em suas atitudes não fazer parte de uma democracia.
Aeroviário/a: junte sua força ao Sindicato! Precisamos continuar fazendo nossa voz ser ouvida. Sem luta
não há conquista.

Sindicato e TAP ME retomam
ações de Saúde e Segurança
Nesta quarta-feira (31/5),
o Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre retomou um
trabalho que começou em 2009,
visitando todas as áreas da
TAP ME, verificando problemas
identificados pela diretoria e
pela categoria aeroviária. A
visita foi acompanhada pela
vice-presidente de Finanças da
empresa, Gláucia Loureiro, pelo
gerente de Infraestrutura, Artémio,
e pela funcionária do SESMT,
Fabiane.
Na visitação, o Sindicato
constatou que os problemas que
vêm sendo levantados, como
questões de infraestrutura, Saúde

e Segurança, ainda acontecem
na empresa. A entidade espera
que se busquem os responsáveis
pelo nível de sucateamento das
instalações de trabalhado, e que
as melhorias sejam realizadas
com a máxima brevidade. Outras
exigências do Sindicato foram
a realização urgente de laudos
técnicos da infraestrutura dos
prédios e a reforma nos banheiros
e vestiários.
Na visita, também foi prometido
por parte da empresa uma
reunião, que deve acontecer em
breve, entre a diretoria da TAP ME
e os funcionários elegíveis para
o PDV. O Sindicato cobrou que

Pagamentos da Varig são retomados
Após suspensões dos repasses, foram retomados os pagamentos
aos credores da Massas Falidas S.A. Viação Aérea Rio-Grandense,
RioSul e Nordeste. Os credores não-correntistas do Banco do Brasil
poderão comparecer a qualquer agência do banco com seu CPF e
documento de identidade para recebimento no caixa. Já os correntistas
desse banco devem efetuar cadastramento dos dados bancários no
site da massa falida “www.ffx.com.br/nordeste”. Os dados bancários
deverão ser de titularidade do credor, e não será efetuado o pagamento
em contas salário. A lista dos credores pode ser acessada na segunda
relação de credores, na área de créditos trabalhistas.
ESTEIRAS DA GOL - Em visita ao Terminal 1 do Aeroporto, o Sindicato
constatou que as esteiras da Gol vêm apresentando problemas,
trancando, fazendo ruídos e obrigando os trabalhadores do check-in
a realizar esforços danosos. A pane intermitente dos equipamentos
demonstra as más condições de trabalho e o risco de uma pane total
no serviço. O Sindicato vai cobrar da Infraero, responsável pelos
equipamentos, a solução do problema.
REUNIÃO COM O SNEA - Diretores do Sindicato participaram na
terça-feira (30/5) de mais uma rodada de negociação entre o Sindicato
Nacional das Empresas Aéreas (SNEA) e a Fentac/CUT. As demandas
dos sindicatos como o auxílio-maquiagem e a questão dos uniformes
não foram respondidas pelo sindicato patronal.
NOTA DE FALECIMENTO - É com pesar que o Sindicato comunica o
falecimento, em 31/5, do colega aeroviário Carlos Antônio Zmuda. O
Sindicato se solidariza com a família e amigos nesse momento difícil.

Expediente

seja oferecido o Plano a esses
trabalhadores, assim como a
empresa fez no Rio de Janeiro.
Sobre os acidentes ocorridos
na semana passada, uma posição
por parte TAP ME foi garantida até
o final da semana.
O Sindicato espera que
as ações prometidas sejam
concretizadas e que as visitas
continuem, proporcionando ao
aeroviário melhores condições
de trabalho e seus direitos
assegurados.
A entidade também cobrrou da
empresa, novamente, a entrega
dos uniformes de inverno, que
ainda não foi realizada.

Seminário debate
reformas
No dia 6 de junho, às 13h30,
o Conselho Municipal de Porto
Alegre promoverá o Seminário
sobre Terceirização e retrocessos
de direitos, no Hospital Presidente
Vargas. O encontro terá palestras
e debate com Fabiano Holz
Beserra, desembargador do TRT4, e Otávio Kolwski Rodrigues,
auditor do Ministério do Trabalho.
DOAÇÃO DE PLAQUETAS A filha do aeroviário Paulo Arruda,
Fabiana Veloz Arruda, precisa com
urgência de doadores de sangue O+
ou O-, para repor plaquetas. Quem
puder doar precisa se dirigir ao setor
de Hemoterapia do hospital Moinhos
de Vento (R. Ramiro Barcelos, 910,
térreo), de segunda a sexta, das 8
às 18h30. É preciso informar o nome
completo de Fabiana, realizar teste de
sangue e agendar coleta. Informações:
(51) 3314-6960.
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