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MTE reúne aeroviários e empresas
aéreas por acordo nas negociações
O Sindicato participou, nesta quartafeira (12/2), de audiência no Ministério do
Trabalho e Emprego. O órgão busca mediar
as negociações salariais entre sindicatos
de aeroviários e Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias (SNEA). Não houve
avanços. Uma nova mesa de negociações
foi agendada para 11 de março, às 14
horas, em Brasília. O impasse leva a uma
perspectiva de greve no setor.

AERONAUTAS - O Sindicato cedeu uma sala na
sede para o Sindicato Nacional dos Aeronautas atender
comissários e pilotos. A sala já está em funcionamento,
e a representação do SNA em POA-RS atende pelo
fone (51) 3094-6619 (falar com Juliane).
NOTA DE FALECIMENTO - É com pesar que o
Sindicato comunica o falecimento do colega José Luiz
Possera, que atuava no setor de Acessórios Elétricos,
na TAP ME. O colega faleceu no último domingo (9/2),
aos 61 anos. Aos amigos e familiares, as condolências
da entidade.

Companhias ampliam taxa de
ocupação e demanda segue em alta
A demanda em 2013 aumentou
apenas 1,36%, mas o número
de passageiros transportados
no mercado interno atingiu 8,3
milhões no período, quase 10%
a mais que em 2012. Os dados
foram divulgados pela Anac,
segundo matéria do jornal Valor
Econômico.

A taxa de ocupação foi de
76,1% em 2013 (versus 72,9% em
2012). A taxa da TAM alcançou
79,3%, a melhor média anual da
em 70,8% (+0,4%).
No ranking de passageiros
transportados em 2013, a TAM
obteve 39,9% e a Gol 35,4%. Os

números demonstram uma queda
ligeira para a TAM e uma alta para
a Gol.
A terceira colocada em
participação no mercado é a
Azul (com a Trip), que subiu para
17,05% em dezembro. A Avianca
saiu de 6,4% para 7,1% na
mesma comparação.

Novo AI-5 no Senado

TAM

O Senado prepara a votação de projeto
que, segundo especialistas, abre brecha para a
condenação de manifestantes como terroristas, com
pena de 15 a 30 anos de reclusão. A proposta virou
prioridade na pauta dos senadores após a morte do

O MPT-RS
entrou com pedido
para que a TAM seja
obrigada a fornecer
pares de sapatos
sociais e meias,
mais cinto, a todos
os funcionários
homens no país.
O órgão também
pede indenização
de R$ 5 milhões,
em benefício do
Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT,
por dano moral.

rojão durante um protesto no Rio de Janeiro.
O texto, de autoria do senador Romero Jucá
(PMDB-RR), não tem consenso entre os senadores,
mas tem o apoio de bancadas expressivas. A matéria
já passou por comissão especial e está pronta para
a análise dos senadores. Em reunião no dia 11, os
líderes partidários decidiram deixar a votação para
daqui a 15 dias.
Veja a matéria completa no site do Correio Braziliense

Conferências sobre Saúde
iniciam em março
Foram divulgadas as datas e
abertas as inscrições para a 4ª
Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora (4ª
CNST).
Promovido pelo Ministério da
Saúde, o evento será realizado de
10 a 13 de novembro de 2014, em
Brasília (DF).
O Conselho Estadual de Saúde
locais da Conferência Estadual e das
conferências macrorregionais.
O objetivo das conferências
macrorregionais é debater a Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora e sugerir diretrizes
estaduais, municipais e para as

macrorregiões, assim como eleger
os delegados para a conferência
estadual.
As inscrições são livres para
todos os trabalhadores(as) nas
conferências macrorregionais.
Das estaduais e da Nacional
participam apenas delegados eleitos
pelos participantes. É o endereço
residencial que vale para a inscrição
nas macrorregionais. Servidores
públicos estaduais podem participar.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre participa do evento.
O diretor Paulo Rodolfo faz parte
da organização da conferência e
integra o Fórum Sindical de Saúde do
Trabalhador (FSST).

Veja as datas e locais e participe também:

Em memória ao
Andrade, morto
durante o trabalho
TV Band, morto após ser atingido
por um rojão, em 6 de fevereiro,
durante protesto no Rio.
“Meu nome é Vanessa Andrade,
tenho 29 anos e acabo de perder meu
pai. Quando decidi ser jornalista, aos
16, ele quase caiu duro. Disse que era

de presente meu nome no antebraço.
que na hora de eu me despedir pra

Macrorregional Serra: Caxias do Sul - 21 e 22/03/2014
Macrorregional Sul: Pelotas - 28 e 29/03/2014
Macrorregional Centro-Oeste: Santa Maria - 11 e 12/04/2014
Macrorregional dos Vales: Santa Cruz do Sul - 09 e 10/05/2014
Macrorregional Missioneira: Santa Rosa - 16 e 17/05/2014
Macrorregional Norte: Passo Fundo - 23 e 24/05/2014
Conferência Estadual: Porto Alegre - 05, 06 e 07/06/2014
Conferência Nacional: Brasília - 10 a 13/11/2014

Curtas
BRAVA - O Sindicato esclarece que não lhe cabe
propor à Brava uma forma de regularizar suas pendências
trabalhistas. É a empresa que deve apresentar ao
Sindicato uma proposta de cronograma de pagamentos
de todos os valores pendentes devidos aos trabalhadores. A entidade aguarda
uma posição e segue atenta aos interesses dos aeroviários.
TAP ME - Até o momento, a empresa não incluiu na folha de pagamento o
índice de 5,6% que já vem sendo pago pela maioria das empresas do setor. O
Sindicato segue na expectativa de que a TAP ME tenha sensibilidade e inclua
esse reajuste, que poderá ser complementado assim que for acordada a nova
CCT com o sindicato das empresas aéreas. O Sindicato também espera que
a TAP ME implemente medidas visando reduzir o calor excessivo em vários
setores, e que em 2015 ela esteja preparada para o verão.
ATENDIMENTO MÉDICO - Os convênios médicos do Sindicato foram
cancelados devido a novas exigências da legislação. A entidade já está
providenciando uma alternativa. O objetivo é a contratação de uma clínica que

Expediente

Esta noite eu passei no hospital
me despedindo. Só eu e ele. Deitada

quentinho e sereno. Éramos só nós
linda que eu poderia ter. E ele também
se despediu.

identidade.

tenho 29 anos e os anjinhos do céu
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