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Sindicato luta por segurança
e estacionamento no Salgado Filho
Johnny Oliveira/Sindicato

Nas últimas semanas, o
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre intensificou seus esforços
para melhorar as condições de
segurança e para conquistar
um estacionamento viável para
os trabalhadores do Aeroporto
Internacional Salgado Filho.
Demanda urgente dos
aeroviários que trabalham nos
terminais, um estacionamento
gratuito ou com valores acessíveis
é objetivo do Sindicato. Para
isso, a entidade entregou um
abaixo-assinado com 605
assinaturas para o presidente do
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (Snea) Ronaldo Bento
Trad, para todas as empresas
aeroviárias que operam no
Aeroporto e para a gestora do
local, a Fraport. No documento,
a categoria pede, além de um
estacionamento gratuito ou com
valores acessíveis, por mais
segurança nas áreas do entorno.
Pensando em somar esforços
nesta luta para reverter a
sensação de insegurança dos
arredores dos terminais, o
Sindicato reuniu-se com o tenentecoronel Douglas da Rosa Soares,
que comanda o 11° Batalhão
da Polícia Militar (11° BPM).
No encontro, que aconteceu na

Comandante Douglas da Rosa Soares do 11° BPM apontou
caminhos para a melhoria da segurança no Salgado Filho.
última sexta-feira (31) na sede do
Sindicato, os diretores da entidade
repassaram ao representante
da Brigada Militar (BM) os casos
relatados pelos trabalhadores,
números que não bateram com as
estatísticas da corporação. Para
o Sindicato, essa carência nos
números da BM deve-se a falta do
registro de boletins de ocorrência
por parte dos trabalhadores, o
que, segundo o comandante,
dificulta o planejamento do
policiamento. Frente a esse
problema, o Sindicato pede
que todos os trabalhadores que
sofrerem com crimes na região
registrem essas ocorrências nas
delegacias.
Duas medidas foram adotadas
já a partir desta reunião, a criação

de um grupo de WhatsApp
envolvendo representantes do
Sindicato e da BM com o intuito
de agilizar a comunicação entre
a entidade e a polícia, e uma
palestra do comandante para os
aeroviários na Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (Sipat) da Latam, na
segunda-feira (10), às 14h, a
fim de orientar a categoria sobre
Segurança Pública.
“A categoria pediu segurança
e estacionamento, o Sindicato
foi atrás. Também estamos
aguardando uma resposta
da Fraport, que prometeu um
retorno para a nossa demanda
de estacionamento, mas até o
momento não entregou nada”,
afirma a diretoria do Sindicato.

Assembleia decide pauta para Campanha Salarial 2018/2019
Na próxima quarta-feira (12),
com primeira chamada às 15h30
e segunda chamada às 17h, o
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre fará a primeira Assembleia
da Campanha Salarial 2018/2019,
na sede do Sindicato (Rua

Augusto Severo, 82).
Esta Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) irá decidir
o índice econômico de reajuste
que será levado pelos sindicatos
filiados à Fentac/CUT, assim
como as cláusulas sociais que

serão incluídas nesta pauta das
entidades sindicais. “A presença
dos trabalhadores aeroviários
é muito importante para que
comecemos já, desde o início
desta Campanha, a mostrar nossa
união e força”, afirma o Sindicato.

Situação da TAP ME não mudou
Na manhã desta terça-feira
(4), diretores do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre se
reuniram com representantes
da diretoria da TAP ME e com a
presidente da empresa, Gláucia
Loureiro.
Questionados pelo Sindicato
sobre o andamento do processo
de venda, os representantes
da empresa informaram que
a situação continua a mesma.
Existem interessados em comprar
a TAP ME como um todo, assim
como existem outras propostas
para uma compra parcial das
bases brasileiras da empresa.
Segundo os representantes, há

também quem tenha interesse
em adquirir apenas os ativos da
TAP ME, como trabalhadores e
equipamentos.
Na reunião, o Sindicato
também tratou de casos
individuais de trabalhadores,
como algumas pendências em
rescisões, problemas em acordos
e outras questões pontuais
trazidas para os diretores da
entidade por trabalhadores.
Para o Sindicato, esta foi uma
reunião mais rápida do que as
outras, já que o maior volume de
assuntos a serem tratados diziam
respeito a casos específicos de
alguns aeroviários.

Sipat movimenta a semana
dos aeroviários da Latam
Na próxima semana,
acontecerá, no Auditório Izabel
Cristina, no 3° andar do Terminal
1 do Salgado Filho, a Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (Sipat) da
Latam. De segunda-feira (10) até
a sexta-feira (14), a Sipat contará
com palestras sobre diversos
temas e também com sorteio de
brindes. O evento inicia todos
os dias às 13h, com exceção da

quinta-feira (13), quando inicia às
9h.
Entre os palestrantes estão o
tenente-coronel Douglas Soares,
comandante do 11° Batalhão de
Polícia Militar, que falará sobre
Segurança Pública, e o diretor
do Sindicato Osvaldo Rodrigues,
que falará sobre Alcoolismo. Para
conferir a programação completa
do evento, acesse o site do
Sindicato.

Atenção na TAP ME
Aeroviários que forem
para o Rio de Janeiro devem
prestar atenção às cláusulas
13 (prestação de serviço fora
do local de trabalho) e 6 (diária/
hospedagem/alimentação)
da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT). Ambos os itens
da CCT estabelecem regras
que são implicadas quando o
aeroviário gaúcho trabalha no
Rio de Janeiro.

Cipa na TAP ME

As eleições da Cipa na TAP
ME encerraram-se no dia 24 de
agosto. Foram 9 trabalhadores
eleitos, sendo 5 titulares e 4
suplentes, que devem assumir
o mandato no dia 21 de
setembro. O Sindicato deseja
um bom mandato aos cipeiros,
com muita responsabilidade em
defesa do trabalhador.

Recadastramento
do Aerus
Foi prorrogado até 28 de
setembro o prazo para que
os beneficiários do Aerus
façam a atualização de seus
dados. Para mais informações
sobre o procedimento, acesse
www.aerus.com.br e leia o
comunicado oficial.

Reunião com presidente do Snea trata de problemas da categoria
No último dia 24 de agosto,
a diretoria do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
recebeu uma visita, na sede
da entidade, do presidente do
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (Snea) Ronaldo Bento
Trad.
A reunião foi uma forma de
adiantar para o representante
das empresas algumas das
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demandas da categoria que
serão trabalhadas na Campanha
Salarial 2018/2019. Essa visita faz
parte de uma série de encontros
do presidente do sindicato
patronal com os sindicatos que
representam os trabalhadores por
todo o Brasil.
Questões como a inclusão
de uma cláusula que garanta
o acompanhamento das

homologações por parte do
Sindicato, o cumprimento da
cláusula que garante a entrega
do PPP em até 10 dias, o
descumprimento da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) na
compensação de horas extras e
a terceirização de alguns setores
por parte de empresas do setor
foram alguns dos temas debatidos
na reunião.

						
é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302
NOVO NÚMERO: 3326-0930 - www.aeroviarios.org.br - atendimento@aeroviarios.org.br
Diretor Resp.: Osvaldo Rodrigues (osvaldocanoas@gmail.com). O conteúdo deste veículo é de inteira
responsabilidade da direção do Sindicato. Editado em 04/09/2018. Tiragem: 800 exemplares.

