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MPT entra com
ação contra a
Brava

TAP ME reverte
tendência de prejuízo
de despesas e ao aumento de
pedidos de clientes.

Os resultados da subsidiária
da TAP Portugal são tidos pelo
mercado como muito importantes
para o sucesso dos planos de
privatização da aérea, cujo
balanço positivo acaba sendo,
da subsidiária.
A melhora no faturamento
da TAP ME deve-se à redução
O MPT está buscando
informações sobre o patrimônio
do empresário Jorge Barouki
(dono da empresa e ex-dono da
VitSolo, que nunca cumpriu a
legislação trabalhista) para leiloar
os bens e pagar os trabalhadores.
O Sindicato pede a todos
os funcionários da Brava que
informem à entidade seus dados
de contato e os mantenham
atualizados para que, no futuro,
havendo êxito na ação, eles
possam ser contatados para
receber os valores devidos.
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entanto, ainda não foi sentida
pelos trabalhadores.
O Sindicato espera que a TAP
ME agora possa dar a devida
atenção ao plano de carreira e
aos salários, que estão bastante
defasados em relação ao
mercado.
Os aeroviários vêm sendo
solidários há anos com a TAP ME,
na esperança de que empresa
superasse a crise, e a notícia
dessa recuperação é bem vista
pelos trabalhadores.

Aeroviários obtém avanços nas
negociações com o SNETA
O Sindicato Nacional das
Empresas de Táxi Aéreo (SNETA)
apresentou, na última segundafeira (7/4), uma nova proposta
de acordo para a renovação da
Convenção Coletiva de Trabalho.
O SNETA propõe, para
salários até R$ 5 mil, reajuste de
2,35% (retroativo a dezembro)
mais um reajuste de 5,58% em
julho (ambos sobre o salário de
novembro de 2013). Para salários
acima de R$ 5 mil, o aumento
seria de R$ 118,00 (retroativo
a dezembro) mais R$ 280,00 a

partir de julho.
O reajuste sobre os pisos
e o seguro seria de 7%; sobre
as diárias, de 5,58%; e sobre o
vale-refeição, de 8%. O aumento
sobre o vale-alimentação seria de
7% para quem recebe até cinco
salários mínimos.
Diante da proposta, o
Sindicato sugeriu ao SNETA uma
complementação dos valores,
para compensar o escalonamento.
As negociações continuam. Uma
nova reunião deve acontecer na
próxima semana.

Convites para o galeto estão à venda
aos colegas Rosani e Assis. Os convites já estão disponíveis com os
diretores sindicais, no valor de 15 reais. O jantar acontece em 25 de
abril, às 17 horas, na sede (Rua Augusto Severo, 82).

A Avianca está exigindo que
os funcionários apresentem nota

procurar o Sindicato devido a
ameaças veladas da empresa.

relacionadas ao recebimento
de diárias. A atitude é irregular
e fere a Convenção Coletiva de
Trabalho.
A companhia atua com uma
postura antissindical agressiva.
Os trabalhadores tem receio de

encontro promovido pela ITF com
sindicalistas de vários países
ligados às companhias Lan, TAM
e Avianca.
O Sindicato está averiguando
se a Avianca cumpre a legislação
em relação à CIPA (Comissão

AirSpecial é denunciada ao MPT
A AirSpecial não está
cumprindo a nova portaria
que garante adicional de
periculosidade aos trabalhadores
que atuam em funções de
vigilância. Para garantir esse
direito, o Sindicato ingressou com
denúncia no Ministério Público
do Trabalho (MPT), pedindo
mediação para o caso.
O Sindicato move várias ações
contra a AirSpecial em defesa

dos direitos dos trabalhadores
e já apresentou diversas
denúncias contra a empresa na
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE).
Entidade e trabalhadores
precisam aguardar a ação dos
órgãos, mas a mobilização
e a união na luta contra as
irregularidades é essencial para
reverter os ataques da empresa
aos direitos trabalhistas.

Aeroviários podem ajudar Sindicato
na ação contra a Swissport
O Sindicato move dois
processos judiciais contra
a Swissport para garantir o
adicional de periculosidade aos
trabalhadores. Um foi ingressado
em 2010, e o outro em 2013. As
ações seguem tramitando, e a
sindicalização dos trabalhadores
é muito importante para fortalecer
a defesa dos aeroviários nos
processos. Os trabalhadores
também precisam auxiliar
na obtenção de provas e na
indicação de testemunhas.
O Sindicato ressalta que
a postura antissindical da
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que a entidade não representa
os aeroviários, precisa ser
enfrentada por todos. É o
Sindicato, e não a Fenascom (que
sequer tem atuação no RS) que
representa a categoria. Somente
com unidade os trabalhadores
terão forças para responder ao
assédio moral promovido pela
empresa.
Quem escolhe seu Sindicato é
o trabalhador. E o Sindicato está
ao lado dos aeroviários que atuam
nas empresas auxiliares, na luta
para reverter essa articulação
que visa a retirada de direitos
trabalhistas.

Interna de Prevenção de
Acidentes). A entidade também
acompanha o caso de um
trabalhador que foi demitido
por não apresentar notas
demissão, se comprovado esse
motivo, é totalmente irregular,
assim como a cobrança desses
documentos.

IMPOSTO SINDICAL - Todos
os trabalhadores formais
são descontados, este mês,
em folha, para pagamento
da contribuição sindical.
O imposto é obrigatório,
previsto na CLT, e recolhido
uma vez por ano, no valor de
um dia de trabalho, de sócios
e não sócios. Os valores são
distribuídos a sindicatos
(60%), federações (15%),
confederações (5%), centrais
sindicais (10%) e FAT (10%).
CLÍNICO GERAL - O Dr.
Sérgio Nogueira voltou
a atender os sócios do
Sindicato. As consultas são
realizadas com hora marcada,
através do fone 3324-3340,
na Av. Assis Brasil nº 1211.
Para realizá-las, o associado
deve retirar, previamente, uma
autorização no Sindicato.
NEW
POINT O Sindicato firmou convênio
com a escola de Inglês New
Point. Com isso, o associado
tem desconto na matrícula
feita na sede da escola, em
Porto Alegre. O curso pode
ser realizado também em
Alvorada, Gravataí e Viamão,
após matrícula em POA.
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