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Sindicato prepara-se para enfrentar a
Reforma Trabalhista e a terceirização
Johnny Oliveira/Sindicato

Palestra na sede do Sindicato tirou dúvidas de diretores e da categoria sobre mudanças na legislação

Mesmo antes da aprovação pelo Congresso da Reforma Trabalhista e da sanção do presidente Michel
Temer, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre já vinha se informando a respeito das mudanças que
entrariam em vigor caso o texto fosse aprovado pelo governo. Agora, após a aprovação tanto da reforma
quanto da terceirização, os diretores da entidade estão participando de seminários e palestras para dar conta
de atender às novas demandas que serão geradas.
Nesta semana, o Sindicato também promoveu sua própria palestra sobre os temas, contando com a Dr.
Renata Porto Chalegre, que presta assessoria jurídica na entidade. O encontro, que aconteceu na terçafeira (22), tratou dos principais pontos da legislação que tocam os aeroviários que foram atingidos pelas
mudanças.
Os diretores aeroviários também participaram do curso intensivo “A Reforma Trabalhista – artigo por artigo”
e do seminário promovido pelo Dieese em São Paulo para tratar do assunto.

Jurídico

Sindicato garante
direitos dos trabalhadores
Nesta semana, mais dois processos coletivos envolvendo
trabalhadores aeroviários tiveram ganho de causa assegurado pela
assessoria jurídica e pelo trabalho da diretoria do Sindicato.
Esta atuação sindical muitas vezes garante a possibilidade de
adquirir uma casa, um apartamento, um carro, quitar dívidas e melhorar
de vida.
Essas vitórias asseguram acima de tudo os direitos previstos em
lei, trazendo justiça para o aeroviário que sofreu com irregularidades
praticadas pelas empresas.
Os processos que tiveram seus créditos disponibilizados nesta
semana envolvem trabalhadores da VRG/Gol e da Aeromot/Brant, que
podem acessar o site do Sindicato e verificar se seus nomes constam
nas listas.

VASP - Ex-trabalhadores da
Vasp listados abaixo devem
comparecer com urgência na sede
do Sindicato. Estes aeroviários
tem até o dia 31 para tratar de
ação judicial na sede. Caso não
compareçam, seus cheques
serão devolvidos para a Justiça.
Anderson Weliczko
Carlos Alexandre M. Pereira
Cleber Flech da Rosa
Edson dos Santos Ferreira
Joice Francisco da Silva
Lucelia Adriana de V. Jeziorny
Maria Elizabete Senger da Rosa
Rodrigo de Oliveira Castro
Vera Lucia Silva Carvalho

SESMT deve exigir equipamentos
de segurança para todos

PERIGOLINO ALERTA:
RISCO DE ACIDENTE NOS HANGARES DA TAP ME

Qualquer pessoa que visita uma área de risco deve utilizar equipamentos de
proteção individual (EPI). Isso acontece na construção civil, em chão de fábrica e não
deveria ser diferente nos hangares das empresas aeroviárias. Porém, nos hangares da
TAP ME, essa norma não tem sido respeitada.
Clientes que visitam os hangares são vistos andando sem qualquer tipo de
proteção, e quando o fato é reportado ao SESMT, o mesmo não interfere na situação.
Entretando, mediante atuação dos diretores sindicais, na quarta-feira (23),
visitantes utilizaram equipamento de segurança.
O Sindicato expressa que esses visitantes devem seguir as mesmas regras dos
trabalhadores que atuam nesses locais, uma vez que ao estarem sem o equipamento
necessário, ficam expostos a riscos de acidente desnecessários.

Torneio de futebol
acontece no sábado

Neste sábado (26) acontece o torneio de futebol 7 do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre. Com 9 times inscritos, o torneio tem tudo
para ser um sucesso. Mesmo os trabalhadores que não vão participar
estão convidados a assistir as partidas e fazer deste dia uma festa da
categoria.
O Sindicato oferecerá salsichão com pão para os jogadores, além da
premiação com medalhas e troféus.

Restaurante da TAP ME
continua com péssimo serviço
Continuam as reclamações sobre o restaurante da TAP ME. Na
última quinta-feira, a Risotolândia, que administra o local, surpreendeu
os trabalhadores e serviu enroladinhos de salsicha como opção de
carne, arroz cru e sopa salgada.
O Sindicato estava presente e pediu para a nutricionista da empresa
e para o representante do RH da TAP ME receberem as reclamações
dos trabalhadores no local.
A qualidade das refeições tem causado desperdício de comida, que
é abandonada pelos trabalhadores nas bandejas, em decorrência de
estarem sem condições de consumo.

Expediente

Confraternização dos
aposentados
Termina no dia 28 o prazo
para os aeroviários aposentados
confirmarem presença na
confraternização da próxima terçafeira (30), na sede do Sindicato.
O evento terá a presença de
Graziella Baggio, importante porta
voz da categoria na luta pelos
direitos dos antigos trabalhadores
da Varig.
Na confraternização, serão
esclarecidas as últimas novidades
referente ao Aerus e sobre o
caso da defasagem tarifária,
recentemente julgado pelo
Supremo Tribunal Federal.
O Sindicato considera
extremamente importante que
os aposentados compareçam na
sede e comemorem esta trajetória
de luta e conquistas para a
categoria.
Gevar convida para confraternização
neste dia 24, às 17h.

Médica do Trabalho

A Dra. Virgínia Dapper não
atenderá no dia 29 de agosto. O atendimento acontecerá no dia 1° de setembro.
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