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TAP ME

TAP ME propõe alteração de
jornada nos hangares
O Sindicato reuniu-se com
a vice-presidente de Finanças
da TAP ME, Gláucia Loureiro,
para debater as reivindicações
dos trabalhadores, no dia
14 de maio. A empresa
apresentou uma proposta de
alteração de jornada para os
aeroviários que atuam nos
hangares.
A TAP ME quer reduzir a
jornada semanal para 40 horas
e ampliar a jornada diária para
10 horas, com quatro dias de
trabalho semanais.
O Sindicato vai ouvir a
categoria para responder à
demanda da empresa.

Empresa irá manter
contribuição de R$ 1,00
para plano de saúde
Na reunião, o Sindicato
questionou a TAP ME sobre o
teto salarial para a contribuição
de R$ 1,00 no plano de saúde.
Com a aplicação do reajuste
do INPC (5,6%), vários
teto estabelecido em dezembro
de 2013 (de R$ 3.039,00)
para a contribuição de R$ 1,00
pela participação no plano
básico (alfa). Gláucia Loureiro
comprometeu-se a aplicar o
reajuste sobre o teto e manter o
benefício aos trabalhadores.

Sindicato comemora 29 anos de
fundação com festa no dia 30
O Sindicato convida os
associados/as a participarem
da festa em comemoração
aos 29 anos de fundação da
entidade.
O evento, onde será
servido o tradicional pão com
salsichão e chopp à vontade,
acontece no dia 30 de maio,
na sede, a partir das 16
horas.
Serão disponibilizados
300 convites, que já estão
à venda, no valor de R$
10,00. Os associados podem
adquiri-los na sede e com os
diretores sindicais.

Aniversário do
Sindicato
29 ANOS DO SINDICATO
30/5 (SEXTA) - 16:00
R$ 10 - Somente para sócios/as
Ingressos na sede e com os diretores

Faltam uniformes no
setor de Infraestrutura
Os
aeroviários
do setor de
Infraestrutura
da TAP
ME não
estão recebendo sueteres e
bermudas que fazem parte do
uniforme. A direção do Sindicato
já entrou em contato com a
empresa, mas a gerência ainda
não liberou os itens. Parece um
caso de discriminação. A entidade
considera inaceitável que os
trabalhadores não tenham acesso
ao vestuário que necessitam.

Tentativa de
criação de
sindicatos no
Rio fracassa
A tentativa de criar um
sindicato de mecânicos e outro de
auxiliares, na base da TAP ME no
Rio de Janeiro, que poderia dividir
a categoria, foi frustrada.
Cerca de 70% dos
trabalhadores votaram contra a
criação das entidades.
O Sindicato comemora a
decisão dos trabalhadores, que
preserva a unidade e mantém a
representação do sindicato dos
aeroviários no Rio.

Aeronauta assume a presidência da Fentac

O

Sindicato participou, em
16 de maio, da cerimônia
de posse da nova direção
da Fentac (Federação Nacional
dos Trabalhadores em Aviação
Civil), no Rio. O novo presidente
eleito é o comissário de voo
Sérgio Dias, que faz parte da
direção do Sindicato Nacional dos
Aeronautas.
Quatro dirigentes do Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre

participam da nominata da
Federação. O Sindicato espera
que a nova gestão retome o
caminho combativo em defesa
dos trabalhadores da aviação,
uma vez que nos últimos
mandatos a entidade atuou de
forma morna para preservar o
governo Lula e Dilma.
O Sindicato irá cobrar da
Federação uma postura de
luta, mais crítica e atuante, e

Sindicato vence ação por
insalubridade contra a Swissport
Os aeroviários da Swissport listados abaixo têm valores a receber
na sede do Sindicato, devido à ação movida pela entidade em prol do
adicional de insalubridade, na 4ª Vara do Trabalho.
São eles: Adalberto Ramos de Souza, Claudio S. Fagundes, Dalvani
Borges dos Santos, Daniel Franco Rodrigues, Deiwddy Soares Fabricio,
Djorge Luis Dias, Edison dos Santos Ferreira, Eduardo Lucas Fragoso,
Emanuel Felipe P. da Silva, Fabiano Francisco M. Casara, Israel
Bittencourt Cannavo, Leonardo de Lima Dourado, Leonardo Dubiel
Vieira, Luis Rafael Ortiz Costa, Marcelo Bezerra Gomes Lima, Marcelo
de Moura Rodrigues, Marcio Gilberto R. Bandeira, Marco Antonio R.
Freitas, Marcos Dias Vaz, Maximiliano de Oliveira Bianchi, Norberto
Grilho R. da Rosa, Oscar Poncio Barbosa, Rafael da Silva de M.
Santos, Rodrigo D. dos Santos, Tassel Luis Costa Goulart e Wanderson
Gomes de Lima.
DESCONTO A MAIOR - O Sindicato constatou que a Swissport estava
descontando dos associados 1,5% do valor do salário base para o
repasse da mensalidade sindical. O correto é 1%. A entidade entrou em
contato com a empresa, que informou que já corrigiu a falha no sistema
e comprometeu-se de creditar a diferença no contracheque de maio.

os dirigentes da entidade que
participam da nova gestão
foram renovados para dar
aos trabalhadores, como as
irregularidades cometidas pelas
empresas. O Sindicato também
espera que a Fentac, que
reúne aeroviários, aeronautas
e aeroportuários, trabalhe para
garantir maior unidade entre os
sindicatos do setor.

SINDICATO
PROMOVE ATO
EM DEFESA DOS
AEROVIÁRIOS DAS
AUXILIARES
O Sindicato realizou ato
no Aeroporto Salgado Filho,
no dia 15 de maio, para
denunciar as irregularidades
e ataques das Auxiliares.
A entidade continuará
realizando manifestações,
mesmo durante a Copa
do Mundo, para mobilizar
a categoria contra os
ataques das empresas, que
não querem reconhecer
nossa profissão, nem a
representatividade do
Sindicato, com o intuito
de reduzir direitos dos
trabalhadores.

Vitória em ação contra a TAM garante
Desaposentação
valores aos trabalhadores
ainda não foi julgada
Os aeroviários da TAM venceram ação movida pelo Sindicato contra
a companhia, por adicional de insalubridade/periculosidade, na 5ª Vara
do Trabalho, e têm valores a receber na sede da entidade.
São eles: Bem Hur dos Santos Ribeiro, Maicon Kaercher Justino,
Anderson Aguiar Ribeiro, Candido Roberto S. da Silveira, Ivanir
Campos da Rosa, Jonatas de Vargas Appolinário e Leandro Mathias.

Expediente

O processo de desaposentação
segue tramitando no STF. Desde 9
de abril, a ação está conclusa com
o relator, ministro Roberto Barroso.
A data para o julgamento deve ser
divulgada em breve.

é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302
Site: www.aeroviarios.org.br - E-mail: atendimento@aeroviarios.org.br - Dir. de Imprensa: Paulo Sérgio da Silva
(paulo.silva@aeroviarios.org.br). O conteúdo deste veículo é de inteira responsabilidade da direção do
Sindicato. Editado em 21/05/2014. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

