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Luz de alerta acende na
Campanha Salarial 2018/2019
Reunião bimestral com o Snea sinaliza tentativa
de retirada de direitos dos trabalhadores

Vanessa Barboza/Mídia Consulte

Na quinta-feira (23), a
penúltima reunião bimestral
deu o tom de como serão as
negociações da Campanha
Salarial 2018/2019. Apesar
da tentativa do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre,
da Fentac/CUT e dos demais
sindicatos de aeroviários em
retomar a discussão de suas
pautas, o Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias (Snea) não
entregou nenhum retorno para as
demandas.
Os sindicatos dos
trabalhadores estão buscando
algumas mudanças chave para
a categoria. O cumprimento da

cláusula que fixa em dez dias
o prazo de entrega do Perfil
Profissiográfico Previdenciário
(PPP), assim como a extensão do
auxílio creche aos pais aeroviários
e a homologação das demissões
serem feitas sempre ao lado do
Sindicato, evitando prejuízos
financeiros aos trabalhadores,
são algumas dessas demandas
trabalhistas.
Já a pauta do sindicato
das empresas é vista como
um “pacote de maldades”
pelos diretores das entidades
sindicais e representantes dos
trabalhadores. O Snea tem em
sua pauta a implementação de um

banco de horas, mudanças nas
cláusulas que preveem garantia
de emprego às vésperas da
aposentadoria e de redução de
força de trabalho, além da retirada
da obrigatoriedade do Registro
Eletrônico de Ponto (REP).
A previsão do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre é de
uma batalha dura pelos direitos
dos aeroviários nesta Campanha
Salarial. Para a entidade, o
comprometimento com a união por
parte de todos os aeroviários será
mais do que fundamental para que
a força da categoria seja o motor
deste embate que deverá ser o
mais duro dos últimos anos.

Aeromot/Brant não quita salários - A Aeromot/Brant não cumpriu o que prometeu para seus
trabalhadores. Segundo a empresa, que parcelou o pagamento dos trabalhadores, o restante do salário
do mês seria pago até o dia 20 de julho, o que não aconteceu. Até o momento, o vale transporte dos
aeroviários também não foi depositado. Quem trabalha na empresa sofre com o atraso de salários e de
benefícios, parcelamento de salários e o não pagamento dessas parcelas.
O Sindicato, que já realizou em torno de dez denúncias para a Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE), tomará as previdências cabíveis.

EDITORIAL

Salgado Filho: trabalhadores precisam
de estacionamento seguro já!
Há muito tempo que o
Aeroporto Internacional de Porto
Alegre não é seguro para quem
o frequenta. Trabalhadores ou
passageiros são constantemente
ameaçados pela sensação de
insegurança. E esse medo tem
motivo.
Somente nos últimos dois anos,
a lista de incidentes nos terminais
é extensa e impressiona pela
gravidade dos fatos. Tivemos o
sequestro seguido de assassinato
da colega Minéia Machado,
um tiroteio em uma tentativa
de assalto e até mesmo um
assassinato dentro do saguão
do aeroporto. Todos esses casos
foram destaque na mídia, mas
a realidade do trabalhador que
sente todos os dias o medo do
assalto e o medo de perder a vida
também merece toda a atenção

da sociedade.
São muitos os relatos de
roubo e furto trazidos pelos
trabalhadores para o Sindicato.
Nesta semana, de domingo até
o fechamento deste editorial, um
roubo e um furto aconteceram
na região do aeródromo. Em
um desses casos, ao tentar
registrar o boletim de ocorrência
na delegacia do aeroporto, o
trabalhador foi informado pelos
policiais de que não seria possível
concluir o processo já que a
Fraport não resolveu problemas
de cabeamento do local.
A verdade é que, da gestão da
Infraero para a gestão da Fraport,
não houveram mudanças quanto
a segurança para os aeroviários.
Hoje, apenas os trabalhadores
do grupo alemão têm direito a um
estacionamento com segurança

24h, enquanto os demais
trabalhadores são obrigados a
optar por pagar os altos preços no
estacionamento da Estapar ou se
submeter a falta de policiamento
e monitoramento do entorno dos
terminais.
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre vai encaminhar
uma reunião com a Fraport
para tratar dos problemas, mas
também com uma denúncia para
o Ministério Público do Trabalho e
para o Ministério Público Federal.
Para a entidade sindical, não
é possível que um grupo que
administra grandes aeroportos
pelo mundo não trate com
seriedade a segurança de quem
faz acontecer o transporte aéreo.
Segurança para chegar e sair do
trabalho é um direito de todos os
trabalhadores.

Aeroviários da TAP ME
aprovam prorrogação de acordo

Expediente

Johnny Oliveira/Sindicato

Pela segunda vez consecutiva,
os trabalhadores aeroviários da
TAP ME aprovaram a extensão do
acordo que prevê benefícios para
os demitidos. Antes prorrogado
até 30 de julho, agora o acordo
passa a valer até 31 de outubro.
Plano de saúde por cinco anos,
passagens aéreas TAP e quatro
salários são os itens que constam
nesse acordo que pode ser
aderido pelos aeroviários que
deixam a empresa.
Foi na tarde desta terça-feira
(31), em frente a sede da TAP
ME em Porto Alegre, às 15h30
e às 16h30, que 170 aeroviários
aprovaram a extensão a proposta
da empresa.
O Sindicato dos Aeroviários

de Porto Alegre está sempre à
disposição da categoria para
tirar dúvidas sobre o assunto,
assim como a assessoria jurídica
da entidade. Os trabalhadores
podem consultar nas terças-

feiras, das 15h30 às 17h30,
com a Dra. Renata Chalegre,
do escritório Camargo, Catita,
Maineri, Advogados Associados
ou procurar o próprio escritório no
telefone 51 3211-4233.
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