
O adicional de periculosidade 
reivindicado pelo Sindicato em 
ação coletiva movida contra a 
TAM já começou a ser pago 
aos mecânicos e despachantes 
de voo; e o de insalubridade, 
aos aeroviários que atuam na 
Limpeza. Os primeiros a receber 
o adicional foram os aeroviários 
da Rampa.

O adicional é um incremento 
no salário dos trabalhadores, 
em razão dos riscos que sofrem 
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Vitória em ação contra a TAM já 
chegou ao bolso do trabalhador

QD�DWXDomR�SUR¿VVLRQDO��H�IRL�
conquistado após muita luta. 
Foram meses de audiências e 

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) convidou 
RV�VLQGLFDWRV�GH�DHURYLiULRV�TXH�DLQGD�QmR�¿UPDUDP�D�UHQRYDomR�GD�
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para uma nova rodada de 
negociação, em 21 de janeiro. 

Também no dia 21, pela manhã, haverá reunião com o Sindicato 
Nacional das Empresas de Táxi Aéreo (SNETA), sobre a campanha 
salarial.

A reunião no Ministério do Trabalho e Emprego com o SNEA, 
prevista para 13 de janeiro, foi cancelada. As empresas disseram que 
não poderiam participar.

Retomadas as negociações 
com o SNEA e o SNETA

atuação da assessoria jurídica 
do Sindicato para garantir esse 
direito, incluindo o enfrentamento 
das perseguições contra 
sindicalistas. Um dirigente, 
inclusive, chegou a ser demitido 
e precisou ser reintegrado via 
judicial, por lutar pelo adicional e 
SHOR�¿P�GH�LUUHJXODULGDGHV��

O Sindicato segue na luta e há 
vários outros processos em curso 
contra várias empresas visando o 
benefício para os aeroviários.

Desaposentação 
deve ser julgada 

este semestre
Alguns temas muito importantes 

para os trabalhadores devem 
ser julgados pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no 
primeiro semestre deste ano: a 
validade dos índices de correção 
da poupança durante os planos 
econômicos das décadas de 
80 e 90, a forma de pagamento 
de precatórios, e a validade da 
desaposentação (renúncia do 
benefício para obter um novo mais 
favorável).

Segundo o site de notícias G1, 
o presidente do Supremo, ministro 
Joaquim Barbosa, disse que os 
três assuntos são “prioridade” no 
tribunal e devem ser avaliados 
neste semestre.

(P�IHYHUHLUR��DSyV�R�¿P�GR�
recesso, o Supremo deve abrir os 
trabalhos com o julgamento das 
ações da poupança.

O Sindicato reúne-se com a direção da TAP ME Brasil em 23 de 
janeiro, às 10h30min, para retomar as discussões em defesa dos 
trabalhadores. O objetivo é resgatar o debate sobre o plano de saúde, 
subsídio para alimentação, reajuste salarial, abono e plano de carreira, 
entre outros temas. 

Devem participar da reunião, representando a empresa, os vice-
presidentes Gláucia Loureiro e Eng. Valter.

Sindicato reúne-se com a  
TAP ME no dia 23
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Expediente

Salgado Filho 
chapa quente

Os aeroviários que atuam no 
check in e embarque da TAM 
reclamam do calor excessivo no 
Aeroporto Salgado Filho. 

A Infraero diz que os 
equipamentos de ar condicionado 
estão funcionando, mas a 
sensação é de que eles não dão 
conta, pois o abafamento tem 
causado muito desconforto a 
trabalhadores e passageiros.

A Receita Federal alterou os procedimentos 
dos serviços médicos prestados a sindicatos. As 
QRYDV�H[LJrQFLDV�RQHUDP�RV�SUR¿VVLRQDLV�H�PXLWRV�
estão revendo essa atuação junto às entidades que 
atendem. No caso do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre, a mudança deve implicar na saída de 

DOJXQV�SUR¿VVLRQDLV��$�HQWLGDGH�Mi�HVWi�WRPDQGR�SURYLGrQFLDV�SDUD�
garantir o atendimento de forma alternativa.

Mudança na Receita leva alguns 
médicos a deixar o Sindicato

Informações sobre os 
processos coletivos

Os trabalhadores podem 
acompanhar, nos sites do 

Judiciário, o andamento das 
ações trabalhistas movidas 

pelo Sindicato. Os números dos 
processos podem ser obtidos 

na Secretaria Jurídica, às 
segundas e terças-feiras, pelo 

telefone (51) 3343-4302.

Além da Fanpage, no 
endereço http://goo.gl/YD7BY, o 
Sindicato tem agora uma página 
no Facebook para reunir a 
categoria.

Participe, convidando 
o Sindicato como amigo, 
acessando a página no link: 
www.facebook.com/santos.
dumont.560.

Seja amigo(a) do 
Sindicato no FaceO governo federal vem atuando com “criatividade” para fechar suas 

contas e apresentar resultados mais positivos ao mercado no superávit 
primário. 

Segundo a Agência Estado, a União utilizou R$ 1,22 bilhão do 
)XQGR�1DFLRQDO�GD�$YLDomR�&LYLO��)QDF��SDUD�HQJRUGDU�D�PHWD�¿VFDO�
de 2013. Com isso, não investiu os recursos do fundo em reforma e 
infraestrutura de aeroportos. O objetivo do fundo é investimento, mas 
ele tem sido usado para pagar juros da dívida pública e engordar os 
cofres do governo, sem benefício nenhum para os trabalhadores do 
setor.

Manobras do governo distorcem 
o papel do Fundo da Aviação

JULINHO - O Sindicato 
participou, na última terça-feira 
(14), do ato promovido pelo 
CPERS/Sindicato em defesa do 
Julinho, que passa por sindicância 
da Secretaria Estadual de 
Educação. Mais de 300 pessoas 
abraçaram a escola, em defesa 

do ensino público de qualidade, 
democrático e com autonomia.

BRAVA - Até o momento, a 
Brava não pagou o 13º salário, 
nem o salário deste mês. A 
empresa havia comprometido-se 
com a quitação dos valores no dia 
10 de janeiro. 

Curtas


