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Leis trabalhistas retrocedem
em aprovação de
desmanche da CLT
Fotos Públicas

Na última terça-feira, o Senado
Federal aprovou, por 50 votos a
26, o texto da chamada reforma
trabalhista. Agora, as novas regras
para o trabalhador dependem
apenas da sanção de Michel
Temer para entrar em vigor.
Entre os pontos da legislação
que foram modificados estão: o
fracionamento das férias, que
poderão ser divididas em três
períodos, contanto que um seja
de quinze dias corridos; planos
de carreira podem ser acordados
entre trabalhador e empresa,
sem homologação do Ministério
do Trabalho; acordos coletivos
poderão estar sobre a legislação,
não necessariamente melhorando
as condições de trabalho; jornadas
de trabalho intermitente, com
remuneração por hora baseada
no salário mínimo; homologações
poderão ser feitas na empresa,
e não mais com necessidade de
serem feitas no sindicato.

A reforma abrange diversos
pontos da CLT, e sob o pretexto
de “modernizar”, retira direitos do
trabalhador e fortalece a posição
do empregador na negociação
do contrato de trabalho. “Se
não conseguirmos reverter essa

situação de alguma forma, a
condição de trabalho no Brasil vai
gerar ainda mais desigualdade
social, prejudicando cada vez
mais o trabalhador”, afirma
a direção do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre.

VEJA A LISTA DE QUEM VOTOU CONTRA OS TRABALHADORES

Aécio Neves (PSDB-MG)
Airton Sandoval (PMDB-SP)
Ana Amélia (PP-RS)
Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Armando Monteiro (PTB-PE)
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Benedito de Lira (PP-AL)
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
Cidinho Santos (PR-MT)
Ciro Nogueira (PP-PI)
Cristovam Buarque (PPS-DF)
Dalirio Beber (PSDB-SC)
Dário Berger (PMDB-SC)
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Edison Lobão (PMDB-MA)
Eduardo Lopes (PRB-RJ)
Elmano Férrer (PMDB-PI)

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Garibaldi Alves (PMDB-RN)
Gladson Cameli (PP-AC)
Ivo Cassol (PP-RO)
Jader Barbalho (PMDB-PA)
João Alberto Souza (PMDB-MA)
José Agripino Maia (DEM-RN)
José Maranhão (PMDB-PB)
José Medeiros (PSD-MT)
José Serra (PSDB-SP)
Lasier Martins (PSD-RS)
Magno Malta (PR-ES)
Marta Suplicy (PMDB-SP)
Omar Aziz (PSD-AM)
Paulo Bauer (PSDB-SC)
Pedro Chaves (PSC-MS)

Raimundo Lira (PMDB-PB)
Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Roberto Muniz (PP-BA)
Roberto Rocha (PSB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Rose de Freitas (PMDB-ES)
Sérgio Petecão (PSD-AC)
Simone Tebet (PMDB-MS)
Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Valdir Raupp (PMDB-RO)
Vicentinho Alves (PR-TO)
Waldemir Moka (PMDB-MS)
Wellington Fagundes (PR-MT)
Wilder Morais (PP-GO)
Zeze Perrella (PMDB-MG)

Morte na LATAM

Em dia de luto, a luta continua

Trabalhadores da Aeromot/
Brant se mobilizam contra
atrasos

ESTADO DE GREVE JÁ

Em assembleia convocada pelo Sindicato nesta quarta-feira (12), os
aeroviários da Aeromot/Brant decidiram por entrar em estado de greve.
Os funcionários esperam pelos pagamentos do mês de maio, que foi
prometido pela gerência para essa sexta-feira (14), e o do mês de
junho, que deve ser pago até o dia 30 deste mês.
A rotina de atrasos em direitos e salários é constante desde o ano
passado, mas se agravou nos últimos meses. Mesmo com denúncias
de seus trabalhadores e do Sindicato aos órgãos responsáveis, a
situação dos vencimentos não se normalizou, apenas agravando-se.
Nestas condições, “os trabalhadores da Aeromot/Brant estão pagando
para trabalhar”, afirmam os diretores do Sindicato.
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No último dia 11 de julho, exatamente um ano atrás, nós perdíamos
um companheiro aeroviário da Latam vítima de acidente de trabalho.
Em uma noite de temporal, com equipamentos inadequados, sob
chuva torrencial e exposto aos raios que caíam no terminal, Adriano
Luiz Schuch sofreu um acidente fatal. Hoje, um colega de Adriano está
sendo responsabilizado criminalmente pelo triste acidente, enquanto a
empresa e a Infraero saíram ilesas do processo. Este colega conta com
apoio total do Sindicato e é, na verdade, mais uma vítima deste descaso
dos responsáveis pela operação na pista do Aeroporto Salgado Filho.
Em março deste ano, a Latam perdeu o recurso no processo que
tramitava no Ministério Público do Trabalho (MPT) referente aos tratores
que a empresa utilizava para o reboque de aeronaves. Segundo o
auditor fiscal do trabalho, utilizar aqueles tratores para o reboque
de aeronaves equivaleria a utilizar caminhões “pau de arara” para o
transporte de passageiros nos terminais. Hoje, a utilização dos tratores
está proibida pelo MPT.
Neste um ano do falecimento do nosso colega, devemos refletir
sobre a nossa segurança no ambiente de trabalho e, principalmente,
denunciar casos de desrespeito às normas de segurança. Infelizmente,
muitas empresas ainda negligenciam a segurança de seus funcionários,
indo na contramão do Sindicato, que busca sempre ampliar a saúde
e a segurança, melhorar as condições de trabalho e o respeito ao
trabalhador. A luta por segurança no trabalho é uma luta diária pela vida
do aeroviário. Nós todos, categoria e Sindicato, devemos seguir fortes
nesta batalha.

Torneio de futebol
do Sindicato
acontece
em agosto

Todos os aeroviários estão
convidados para participar do 1°
Torneio de Futebol do Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre.
Os aeroviários deverão inscrever
suas equipes de futebol 7 com
os diretores do Sindicato. A
equipe deve ter doze jogadores e
contar com 50% de sócios. Com
premiações para os três primeiros
lugares, o torneio acontecerá no
dia 26 de agosto, das 9h às 17h,
na Soccer City (Rua Lauro Muller,
700).

TAP ME sob
nova direção
A presidência da TAP ME
mudou de mãos. Na semana
passada, saiu Nestor Koch
e entrou Gláucia Loureiro,
que ocupava o cargo de vicepresidente da pasta.
Nesta nova gestão, o Sindicato
espera que seja reconhecido o
valor do trabalhador aeroviário
e que possam ser construídas
melhores relações com a
empresa, através do diálogo.
A diretoria do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
também ressalta que a
transparência e a segurança
devem ser buscadas como
uma marca desse trabalho que
será desenvolvido pela nova
presidência.
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