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AERUS

STF dá ganho à Varig na ação
bilionária da defasagem tarifária
O plenário do Supremo
Tribunal Federal decidiu, em 12
de março, que a antiga Varig
e mais de 20 mil pessoas que
contribuíram para o fundo de
pensão Aerus têm direito a
indenizações que podem chegar
a R$ 6 bilhões.
Os ministros decidiram pela
rejeição do recurso da União, ou
seja, a favor do pleito da Varig e
do Aerus, que alegavam danos
sofridos em consequência da
política de congelamento de
tarifas de outubro de 1985 a
janeiro de 1992, instituída pelo
Plano Cruzado.
O processo tramita no STF
desde 2007. Com a vitória da

Sindicato faz
consulta na Gol
O Sindicato realizará,
em 20 de março, durante
todo o dia, consulta aos
trabalhadores da Gol sobre
a proposta da empresa para
pagamento do Plano de
Participação nos Resultados
(PPR) 2013.
A companhia divulga seu
de março e promete pagar

O Sindicato somente
irá assinar o acordo com
a empresa se o mesmo for
aprovado pela categoria.

Varig, o dinheiro das indenizações
deverá ser usado para o
pagamento de dívidas trabalhistas
individuais e aposentadorias. A
falência da Varig foi decretada em
2010.
Os aposentados seguem
na luta por um acordo com
o governo, para que os
valores sejam pagos o mais
breve possível. Cerca de 900
aposentados já faleceram e hoje
em torno de 3 mil participantes do
Aerus têm acima de 80 anos.

Apesar da vitória no STF, a
liberação efetiva dos recursos
pode demorar. A AdvocaciaGeral da União calcula que
o valor da causa era de R$ 3
bilhões em maio de 2013. Os
primeiros credores a receber
são os extraconcursais. Em
segundo lugar, vêm os credores
trabalhistas até o limite de 150
salários-mínimos, que somam
aproximadamente R$ 1 bilhão.
Em terceiro, estão os credores
com garantia real, como o Aerus.

CAMPANHA SALARIAL - A audiência de mediação no Ministério
do Trabalho, realizada nesta quarta-feira (19/3) teve alguns avanços.
O sindicato patronal, no entanto, vai consultar as empresas sobre as
propostas debatidas. Uma nova reunião foi agendada para 1º de abril,
mantendo as negociações.

Sindicato presta contas dia 24
O Sindicato convida a categoria para a Assembleia Geral Ordinária
que será realizada em 24 de março, com primeira chamada às 17
horas, e segunda chamada às 17h30. O objetivo é deliberar sobre a
prestação de contas de 2013 e a previsão orçamentária para 2014. A
presença de todos é essencial para decidir os rumos do Sindicato e dar
transparência às ações da entidade.

Na Copa vai ter povo na rua!
O Espaço de Unidade e Ação,
organizado por 26 entidades sindicais,
dentre elas Anel, COBAP, CONDSEF,
CPERS, CSP Conlutas, CUT Pode Mais e
Sinasefe, promove um encontro nacional,
em São Paulo, em 22 de março. O objetivo
A expectativa é reunir de 2 a 3 mil
participantes no evento. No ano passado, o
movimento (que conta com a participação
do Sindicato) organizou uma marcha a
Brasília com mais de 50 mil trabalhadores.

Aeroviários das auxiliares:
A luta continua!
O sindicato está preparando uma atividade com os
trabalhadores do aeroporto, especialmente das empresas
auxiliares, para pressionar as empresas a cumprirem os
direitos da categoria, estabelecidos na CCT.
Somente com ampla e forte mobilização será possível
empresas não querem reconhecer os trabalhadores como
aeroviários, não querem cumprir a CCT da categoria e nem
respeitar a representação do Sindicato. A entidade está
se articulando com sindicatos de aeroviários de outras
bases, para a construção de ações nacionais em defesa dos
trabalhadores.

Galeto
O Sindicato convida os
trabalhadores para um galeto
entidade, em solidariedade aos
colegas Rosani e Assis.
O galeto acontece em 25 de
abril, a partir das 17 horas, na
sede do Sindicato (Rua Augusto
Severo, 82). Os 200 convites, ao
preço de R$ 15,00 cada, podem
ser adquiridos na sede ou com os
diretores sindicais.

INSS abre consulta
sobre reabilitação

Avianca descumpre CCT na
compensação de horas extras

A Diretoria de Saúde do
Trabalhador do INSS abriu uma
consulta pública para que os
trabalhadores contribuam com o
texto do projeto sobre reabilitação

A Avianca está dispensando trabalhadores, no meio do expediente,
sem combinação prévia, para “compensar” horas extras. Os aeroviários
chegam no horário, e no meio do turno são mandados para casa
quando não há demanda na companhia. As comunicações são feitas
por supervisores.
O Sindicato alerta que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
estabelece que as horas extras podem ser compensadas através de
combinação entre trabalhador e empresa, com agendamento dessa
compensação na semana seguinte. Do contrário, as horas extras
devem ser pagas na próxima folha.
O que a Avianca está fazendo é um tipo de banco de horas e uma
compensação que prejudica o trabalhador, por falta de planejamento,
descumprindo a CCT. O trabalhador, nessa condição, também não
consegue planejar folgas e gasta recursos desnecessariamente, dentre
eles os cuidados estéticos (maquiagem, cabelo) para trabalhar, uma
vez que acaba cumprindo apenas 2 ou 3 horas do seu turno.

interessados devem acessar o
site do Instituto até 11 de abril, no
endereço “http://www.previdencia.
gov.br/a-previdencia/consultapublica”.
A habilitação e a reabilitação

que também fere a Convenção. O Sindicato está atento e irá exigir da
Avianca o cumprimento da CCT.

incapacitado parcial ou totalmente
para o trabalho, e às pessoas
do serviço. Mais informações
pelos fones (61) 3313-4625 e
3313-4221, ou pelo e-mail projeto.
rp@inss.gov.br.
CIVIL - A Dra. Juçara Lopes,
advogada civil, não atenderá
no dia 3 de abril.

Os trabalhadores da Saúde, através do Sindisaúde-RS, decidiram
Trabalhadores da recusar
a proposta do Sindihosp e chamam uma greve para 20 de março.
Saúde fazem greve Os hospitais estão oferecendo aumento real de 0,78%. A categoria quer
uma recuperação maior dos salários e luta por novos direitos sociais,
no dia 20
como auxílio creche e reconhecimento da união homoafetiva.
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