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Aeroviários aderem à greve

Johnny Oliveira

EDITORIAL

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre aderiu à greve geral do dia 28 de abril, se colocando
contra as reformas previstas pelo governo, que tem como objetivo retirar as condições de trabalho
conquistadas com tanto esforço e luta.
A Greve Geral contou com a adesão de diversos setores da sociedade, praticamente parando a cidade de
Porto Alegre com bloqueios e paralisações. Desde rodoviários até servidores públicos, a classe trabalhadora
concretizou um movimento poderoso, que demonstrou a nossa força, a força do trabalhador que movimenta a
economia, e mostrou a dependência dos patrões da nossa força de trabalho.
Na classe aeroviária não foi diferente, que aderiu com força significativa a esse movimento. Para aqueles
que não puderam participar desse movimento, o Sindicato os representou através de sua diretoria com faixas
e paralisou o trânsito na rua Edu Chaves.
Seguimos fortalecidos nessa luta, conscientes de que somente juntos somos fortes.

Latam segue sem fornecer equipamentos de segurança
trabalhador, que à noite ou sob
mau tempo, pode sofrer um grave
acidente se não for visto. Outro
item em falta são as capas de
chuva, muito importantes para os
que trabalham em áreas externas
nesta época do ano, véspera de
inverno e época de chuvas, vento
e frio.
O Sindicato solicita que a
gerência da Latam atue para
regularizar a situação e não deixe

os aeroviários sem esses itens
importantes para a segurança e
saúde no trabalho.
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A companhia Latam continua
cometendo irregularidades no
fornecimento de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs).
Os trabalhadores da pista estão
sem dois itens fundamentais para
o trabalho. Os coletes refletivos
estão esfarrapados, em péssimas
condições de uso, o que já foi
denunciado pelo Sindicato no
Aerofolha.O colete é um item
importante para a segurança do

Situação dos coletes fotogrados em
março ainda não foi resolvida

NOTA DE FALECIMENTO - Faleceu neste domingo o aeroviário Marlon Scooby Tavares, que trabalhava
no setor de Trem de Pouso da TAP ME, aos 25 anos de idade. O Sindicato lamenta a morte deste jovem
trabalhador e se coloca à disposição para ajudar a família no que for necessário neste momento tão difícil.

32 anos de união, responsabilidade e luta
Garanta seu convite para o aniversário do Sindicato

Em 26 de maio, a partir das 17 horas, acontece a festa de aniversário do Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre. O Sindicato convida todos seus sócios a comemorarem juntos mais um ano de existência da
entidade, marcado por muita luta e importantes conquistas.
Os convites já estão disponíveis através dos diretores do Sindicato e no balcão da sede. Os ingressos
estão disponíveis para sócios e dependentes, e custam R$ 10 reais o masculino e R$ 5 reais o feminino. O
cardápio da festa será o tradicional salsichão, pão, chope e refrigerante a vontade.

Aeromot/Brandt
acumula dívidas
Mais um mês com atrasos de salários, bônus e cesta básica,
a Aeromot/Brandt agora paga o transporte dos seus funcionários
diariamente. Todos os dias os funcionários são obrigados a retirar suas
passagens na empresa. Os trabalhadores estão sem receber o salário
do mês passado, e segundo informações da empresa, o deste mês
também não tem previsão para ser pago.
O Sindicato já denunciou a empresa aos órgãos responsáveis,
e pede que os funcionários do Aeromot/Brandt façam o mesmo,
procurando a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego para
que esta tome as medidas cabíveis.

Foco de mosquito na Azul
Um foco de mosquitos está expondo os trabalhadores da Azul ao
risco de doenças. O Sindicato está ciente da situação e já entrou em
contato com a Secretaria Municipal de Saúde.
A entidade repassará o protocolo da denúncia para que o aeroviário
possa reforçar as reclamações.

Expediente

Ginástica começa
essa semana
na sede
O Sindicato convida
os aposentados, sócios e
dependentes a participar das
aulas de ginástica que serão
oferecidas na sede. As aulas
acontecerão todas as sextasfeiras, em dois horários, das
15h30 às 16h30, e das 16h30 às
17h30. O valor da mensalidade
é de R$ 30 reais. As aulas serão
ministratas pelo professor Romeu
Klafke.
O aeroviário interessado em
mais informações deve entrar em
contato com a diretora Carminha,
no número 51 999-622-023, por
telefone ou Whats App.
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