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Sindicato e Fraport
abrem diálogo

Reunião com nova gestora do Salgado Filho dá bom início a relação entre as diretorias
A primeira reunião entre
diretoria da Fraport e diretores do
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre aconteceu na última quintafeira (25). Este encontro entre
concessionária e entidade sindical
marca o início de conversas que
tratarão de problemas recorrentes
do Salgado Filho, também
buscando o caráter preventivo em
questões de saúde e segurança.
Na reunião, a Fraport mostrouse ciente das irregularidades
físicas que afetam o Salgado Filho
como o sucateamento de algumas
estruturas e equipamentos, mas
comprometeu-se a renovar as
duas áreas ao longo dos próximos
anos, e registrou no encontro
que já está tomando algumas
providências. Sobre esta questão,
o Sindicato frisa que é importante
que a empresa aplique critérios

semelhantes ao adotado nos
terminais que administra mundo
afora, já que o Salgado Filho é a
principal porta de entrada aérea
para quem acessa não só Porto
Alegre, mas também o Rio Grande
do Sul.
Outro item tratado na reunião
foi um pedido já antigo dos
trabalhadores dos terminais, o
estacionamento para funcionários.
Sobre a questão, foi estabelecido
que a Fraport irá avaliar as
condições de construir ou
destinar um estacionamento para
funcionários enquanto o Sindicato
irá dialogar com as empresas para
buscar o custeio total ou parcial do
serviço.
Já sobre a pista, setor que
já apresentou problemas de
segurança, o Sindicato pediu que
a empresa continue tomando

medidas preventivas em caso
de tempestades para que novos
acidentes não aconteçam. Nesta
questão, a entidade sindical
destaca que é vital para a
segurança que a Fraport ignore a
pressão das aéreas que se negam
a suspender os serviços durante o
mau tempo. O Sindicato também
pediu que sejam instalados
bebedouros, devido as altas
temperaturas do verão, e locais
para que os trabalhadores possam
se lavar em caso de emergência
com chuveiros lava-olhos.
O Sindicato afirma que o
Aeroporto é casa dos aeroviários,
já que mais da metade de seus
trabalhadores fazem parte da
categoria, e espera que o bom
entendimento também seja o tom
dos próximos encontros entre
entidade sindical e concessionária.

Inscrições abertas para o Torneio de Pingue Pongue!
Os aeroviários que desejam disputar o próximo Torneio de Pingue
Pongue já podem se preparar.
Para se inscrever, o trabalhador deve fornecer nome completo,
matrícula, empresa, setor e telefone para contato. As inscrições
devem ser feitas por telefone diretamente com o diretor Adriano
através do número (51) 99913-0158, ou no Sindicato (51) 3343-4322.
O torneio será disputado em formato de trios que serão sorteados na
hora. As inscrições, porém, são individuais.
O evento acontece no dia 17 de março, às 9h, na sede do
Sindicato, e contará com salsichão com pão, água e refrigerante,
além de premiação para os primeiros colocados.
REFORMAS: O Dr. Thiago Beck Kidrick participará da Audiência Pública O Impacto da Reforma da
Previdência na vida dos Trabalhadores e Aposentados, no dia 5 de fevereiro, às 13h30, no Teatro Dante
Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento é aberto a toda comunidade.

RH da TAP ME não divulga acordo
de férias para seus trabalhadores
A TAP ME veiculou nesta
segunda-feira (29) que entregou
para o Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre uma proposta de
acordo referente ao parcelamento
das férias de seus trabalhadores.
A diretoria do Sindicato,
porém, solicitou também na
segunda-feira que a empresa
divulgasse a sua proposta aos
aeroviários, o que não aconteceu
até o fechamento desta edição de
Aerofolha. O Sindicato aguarda
que o departamento de Recursos
Humanos da TAP ME divulgue
esta proposta para que então uma
assembleia possa ser convocada.
Outra questão envolvendo
este acordo de parcelamento de
férias é que a proposta recebida
pelo Sindicato no dia 25 de

janeiro seria uma primeira versão,
ainda discutível e modificável,
uma espécie de rascunho, o que
não consta no comunicado da
empresa.
Este desencontro de
informações, porém, não é
nenhuma novidade. Para o
Sindicato, este é mais um erro
do departamento de Recursos
Humanos da TAP ME e de seu
responsável, que assinou o
comunicado que dizia que a
proposta foi entregue ao Sindicato,
mas não informou seus colegas
sobre os termos do acordo. Esta
situação infelizmente lembra
muito o que aconteceu com o
Plano de Demissão Voluntária
e mudança de horários, quando
nesse segundo caso até mesmo

em audiência do Ministério Público
do Trabalho ainda não havia
uma proposta concreta. Mais um
exemplo de consecutivos erros
de comunicação, desinformação
e organização no RH da TAP
ME. O Sindicato tranquiliza os
trabalhadores e informa que
nenhum acordo será assinado
sem discussão em assembleia
da categoria.
Sobre o carnaval
O Sindicato solicitou que a TAP
ME formulasse uma sugestão
para que os aeroviários pudessem
ter folga durante o carnaval,
porém o RH da empresa também
não divulgou essa proposta para a
categoria.

Acordo para os demitidos continua
disponível no Sindicato
O acordo para os demitidos
da TAP ME já está disponível na
sede do Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre (Rua Augusto
Severo, 82). Desde segundafeira (29) muitos aeroviários
já procuraram o Sindicato que
mobilizou seus diretores para dar
atendimento e tirar dúvidas da
categoria.
A assessoria jurídica também

atende na sede da entidade nas
terças-feiras a partir das 15h, ou
no escritório Camargo, Catita,
Maineri Advogados Associados, na
Avenida Praia de Belas, 1212/906
ou ainda através do telefone (51)
3211-4233. O Sindicato ressalta
que no caso da opção pelo
advogado da assessoria jurídica
credenciada não são cobrados
honorários, mas que o aeroviário

que preferir também pode
consultar seu advogado particular.
As principais cláusulas do
acordo são a indenização no valor
de quatro salários base e garantia
de plano de saúde, plano dental
e passagens TAP, contemplando
aeroviários que deixaram a
empresa desde o dia primeiro de
setembro de 2017.

SINDICALIZE-SE!
NOSSA UNIÃO É A NOSSA FORÇA
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