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Assembleia dá partida
na campanha salarial

Johnny Oliveira/Sindicato

Nesta quarta-feira (13), aeroviários e a diretoria do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre deram início
a mais uma campanha salarial. Em assembleia na sede da entidade, trabalhadores aprovaram a pauta que
será levada para as negociações com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA). Na pauta,
os trabalhadores reivindicam 5% de reajuste em todos os itens econômicos e a manutenção de todas as
cláusulas (econômicas e sociais) da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), além do abono de um salário,
proposto pela categoria. Na assembleia, também foi aprovada a contribuição assistencial, que é paga
somente em caso de vitória nas negociações, e que ajuda o Sindicato a cobrir os custos com a campanha.
O Sindicato destaca que a manutenção da CCT dos aeroviários é uma causa importantíssima, já que
a reforma trabalhista retrocedeu em muito os direitos dos trabalhadores. A entidade também frisa que é
essencial a participação da categoria, tanto nas assembleias da campanha salarial quanto nas atividades.
Nesse ano de crise política, de perdas reais e ameaças aos direitos trabalhistas e previdenciários,
trabalhadores e entidade devem se manter ainda mais unidos e atuantes.
Vamos juntos para mais uma campanha salarial!
Johnny Oliveira/Sindicato

Sindicato e aeroviários são
vitoriosos em processo
contra a Latam
Mais um processo judicial envolvendo o adicional de periculosidade
resultou em vitória para a categoria aeroviária de Porto Alegre, desta
vez na Latam. O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, através
de sua assessoria jurídica, garantiu os direitos dos trabalhadores de
receber o adicional em seus salários.
São muitas as vitórias em ações por adicional de periculosidade ou
insalubridade ingressadas na Justiça pelo Sindicato. Todas elas são
importantes, pois estabelecem condições para que outros trabalhadores
também tenham seus direitos garantidos. A conquista pertence aos
trabalhadores.

Latam não registra horas extras
Sem departamento de Recursos Humanos e com relógio ponto
em pane por duas semanas, a Latam, que opera no Terminal 1 do
Aeroporto Salgado Filho, está descumprindo a legislação trabalhista. Os
aeroviários que trabalham no setor de Rampa da companhia, quando
consultam a situação com o responsável, são informados que estão
devendo horas, quando, em muitos casos, fizeram horas extras.
O Sindicato está ciente da situação e alerta para a precarização
do trabalho na empresa. A Latam não conta com um RH na base de
Porto Alegre e não possui um trabalhador sequer capacitado para tratar
dessas questões.
O Sindicato denunciará esses problemas à Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

Transporte de funcionários da Gol é inadequado
Os funcionários que têm seu turno de trabalho com início às 5 horas
da manhã estão submetidos a um serviço de transporte confuso e
insuficiente, alerta o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Alguns
aeroviários são pegos em casa até 4 horas antes do início da jornada,
os horários mudam com frequência e, para os mais de 30 funcionários,
apenas duas vans fazem as rotas.
O Sindicato repudia o tratamento que a empresa dá aos seus
trabalhadores, já que as constantes trocas de horário do transporte
também impossibilitam o aeroviário de ter uma rotina programada.

Aeromot/Brant é denunciada mais uma vez
Continua o atraso de salários na Aeromot/Brant. A irregularidade
nos pagamentos da empresa se arrasta desde o ano passado e agora
envolve o pagamento do salário do mês de agosto. Segundo a direção
da empresa, o pagamento se dará até 22 de setembro.
O Sindicato denunciará ainda esta semana as práticas da empresa
para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), onde
já possui registradas as ocorrências dos outros atrasos praticados pela
Aeromot/Brant.

Expediente

Fórum trata
de Reforma
Previdenciária
O Fórum Sindical de Saúde do
Trabalhador (FSST), que conta
com a participação da diretoria
do Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre, reuniu-se, em
5 de setembro, com o senador
Paulo Paim, para a organização
do Comitê em Defesa da
Previdência Social. Este Comitê
se reunirá todas as terças-feiras,
concomitante às reuniões do
Fórum.
Na reunião, também foi
acordado que será produzido
um informativo abordando os
dez principais pontos da reforma
pretendida pelo governo e quais
parlamentares são a favor da sua
aprovação. O objetivo do Comitê
é exercer pressão para que esta
reforma não seja aprovada.
Uma audiência pública na
Assembleia Legislativa com a
presença do senador Paim e
com um chamamento para que
todos trabalhadores compareçam
também está prevista no
planejamento, para que Comitê e
a classe trabalhadora demonstrem
seu descontentamento com a
conjuntura atual.
Na última terça-feira (12), uma
nova reunião com o assessor do
senador também tratou de mais
pontos do planejamento das
ações em defesa da Previdência
Social.
GEVAR - O grupo convida para
confraternização no ex-CTG, em 28
de setembro, às 17h.
TAP ME - Sindicato e direção da
empresa reunem-se nesta quintafeira (14/9), para discutir questões
pendentes da última reunião e levar
novas demandas dos aeroviários da
empresa.
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