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Johnny Oliveira/Sindicato

Sindicato mobiliza-se em dia
importante para o trabalhador

O dia 28 de abril é o Dia em
Memória às Vítimas de Acidentes
e Doenças Relacionadas ao
Trabalho. Dia de relembrar os
colegas que perdemos em razão
da falta de segurança e saúde no
ambiente de trabalho e também
de reforçar a prevenção para que
novas tragédias não aconteçam.
Como o dia 28 caiu em um
sábado, o Sindicato realizou suas
atividades em 26 de abril, dia
mais numeroso em quantidade de

trabalhadores presentes na base
de Porto Alegre.
O cronograma teve início logo
às 9h, na sede do Sindicado dos
Metalúrgicos de Porto Alegre
(Stimepa), com um evento do
Fórum Sindical de Saúde do
Trabalhador. O seminário debateu
os reflexos diretos e indiretos da
Reforma Trabalhista na situação
atual da saúde e segurança do
trabalhador brasileiro. Quem
ouviu os palestrantes pode sair
da sede do Stimepa com uma

visão pouco otimista para o futuro
do Trabalho no Brasil. Queda no
número de processos trabalhistas,
retrocessos em direitos e os
perigos do trabalho terceirizado
foram algumas das pautas
debatidas no evento.
Já ao meio-dia, o Sindicato foi
para as empresas entregar um
informativo especial relacionado
ao dia 28 de abril. Na parte da
tarde foi a vez do aeroporto e
demais empresas aeroviárias
receberem o material.
Ao final da tarde, diretores da
entidade participaram de um ato
no Largo Glênio Peres, que reuniu
diversas entidades representativas
dos trabalhadores.
O Sindicato afirma que
somente olhando para os
acidentes acontecidos no passado
é que podemos não repeti-los no
futuro. “O dia 28 de abril é uma
data cada vez mais importante
para o calendário do trabalhador,
principalmente em tempos de
Reforma Trabalhista”, pontua o
Sindicato.

Editorial

TAP ME: Sindicato é contra Termo de Compromisso
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre é contra o Termo
de Compromisso entregue aos
aeroviários da TAP ME em nossa
base. Isso porque já existe
um documento que determina
as responsabilidades de um
trabalhador. Este documento
chama-se contrato de trabalho
e representa o vínculo entre
empresa e trabalhador e os
direitos e deveres das duas partes

envolvidas.
No Termo distribuído na base
gaúcha, o trabalhador assinaria
e estaria garantindo relatar
para a senhora Gláucia ou para
o senhor Joil qualquer dano
causado às aeronaves, suas
partes, componentes ou itens
aeronáuticos de qualquer espécie.
Para o Sindicato, não é tarefa
do trabalhador vigiar os seus
colegas. A tarefa de supervisionar

o trabalho feito na empresa é
dos gerentes e supervisores,
responsáveis esses que tem
histórico de omissão dentro da
empresa. Supervisores e gerentes
que protegem-se uns aos outros,
deixando que a culpa recaia
sempre sobre o trabalhador mais
fraco da empresa. Seria o próximo
passo da TAP ME oferecer
recompensa para os aeroviários
que delatarem seus colegas?

Fraport não responde
às demandas
Aconteceu, nesta quartafeira (2), a segunda reunião
entre representantes da Fraport
e dirigentes do Sindicato. Para
a reunião, o Sindicato levou
demandas que já haviam sido
apresentadas no primeiro
encontro, como estacionamentos
acessíveis para trabalhadores,
banheiros de qualidade,
bebedouros, refeitórios e
vestiários.
A gestora não trouxe nenhuma
posição para as demandas. Os
responsáveis afirmaram que a
Fraport possui um cronograma
de reformas e prioridades, mas
não souberam repassar uma
posição quanto as demandas dos
trabalhadores. Ainda segundo
os representantes da gestora,
alguma informação deve ser
confirmada até o dia 16 de maio.
Para o Sindicato, é

preocupante o que afirma a
Fraport. Até o momento, a nova
gerente dos terminais atendeu
apenas as necessidades dos
passageiros, deixando as
demandas dos trabalhadores sem
resposta. A questão mais urgente
para quem trabalha no Salgado
Filho – um estacionamento
seguro e acessível – continua
sem previsão de se tornar
realidade. Mesmo pontos simples
como bebedouros e banheiros
limpos não são atendidas. O
Sindicato reafirma sua prática de
negociação e diálogo, mas afirma
que caso essas solicitações não
sejam atendidas, encaminhará
denúncia para a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE). Além disso, a entidade
afirma que é necessária uma
mobilização conjunta da categoria
em uma luta por condições de
trabalho.

33 anos de lutas e conquistas que nos
enchem de orgulho
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre convida seus sócios
e dependentes para o aniversário
de 33 anos da entidade que
defende diariamente à categoria
em Porto Alegre.
Esta é uma data que serve para
a reafirmação de nossa unidade
e de nossas lutas em defesa

dos empregos e da qualidade do
trabalho que fazemos.
A festa acontece na sede do
Sindicato (Rua Augusto Severo,
82), no dia 25 de maio, às 17h,
com o tradicional salsichão, pão,
chope e refrigerante. Garanta
seu ingresso junto aos diretores
sindicais!

2° Congresso da CNTTL elege nova direção

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte
e Logística elegeu sua nova direção em congresso realizado em
Brasília. Os trabalhadores de Porto Alegre foram representados no
evento através do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Além
de eleger a nova direção, liderada pelo presidente reeleito Paulo
João Estausia e composta por aeroviários, aeroportuários e demais
trabalhadores do setor de transporte e logística, o congresso
discutiu o momento político e do trabalho no país.

Expediente

Aeroviários de Porto
Alegre perdem
um companheiro
Na semana passada, faleceu
o colega aeroviário, sindicalista,
marido e pai Eduardo Braga.
Vítima jovem de um infarto
fulminante, Eduardo nos deixou
prematuramente, aos 36 anos.
A perda de Eduardo foi muito
sentida pelos seus colegas, por
quem era bem quisto e admirado,
tanto pela sua atuação profissional
e sindical, como pelo seu carisma
e bom humor.
O Sindicato está prestando
apoio para a família de Eduardo,
auxiliando no que for possível
neste momento de dificuldade.

2° Torneio de Futebol Sete
acontece neste mês
Os trabalhadores têm pouco
menos de dez dias para se
inscrever no 2° Torneio de Futebol
Sete do Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre. As inscrições
encerram-se no dia 11 de maio.
Os times inscritos devem reunir
até 12 aeroviários, com um
mínimo de 50% de sócios da
entidade. Estagiários também
podem ser incluídos nos times.
Os interessados em participar
devem entrar em contato com os
diretores Gabriel, no 51 998380586, com Adriano, no 51 999130158 ou com Juarez, no 51
98427-8574. As quatro primeiras
equipes inscritas ganharão um
brinde surpresa.
A disputa acontece no dia
19 de maio, às 9h, no Soccer
City (Rua Lauro Müller, n° 700),
e contará com um almoço
de confraternização para os
participantes. As premiações do
Torneio serão entregues na festa
de aniversário do Sindicato, no dia
25 de maio.
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