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Sindicato e 
Avianca 

reúnem-se dia 10

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre reúne-se com 
um representante da Avianca, em 
10 de julho. A reunião, que será 
realizada na sede do Sindicato, às 
10 horas, tem o objetivo de buscar 
soluções para os problemas 
enfrentados pelos trabalhadores. 

A Convenção Coletiva de 
Trabalho estabelece o pagamento 
GH�GLiULDV�DR�DHURYLiULR��H�GH¿QH�
o valor a ser pago. O trabalhador 
não tem que prestar contas, a 
não ser que tenha gasto mais do 
que o recebido, porque não tem 
obrigação de devolver valores não 
gastos. A Avianca, no entanto, 
não está cumprindo a CCT, e 
atua com uma postura bastante 
antissindical. Segundo relatos de 
funcionários, a empresa diz que 
não há porque falar em Sindicato 
se ela cumpre suas obrigações. O 
problema é que há irregularidades 
trabalhistas. Além da cobrança 
LUUHJXODU�GH�QRWDV�¿VFDLV�HP�
relação ao pagamento de diárias, 
a Avianca exige que as aeroviárias 
trabalhem maquiadas, com os 
cabelos penteados e as unhas 
pintadas. Sendo uma exigência, 
cabe à companhia garantir os 
itens de beleza, ou custear essas 
despesas. O Sindicato espera há 
mais de um ano por essa reunião 
e espera que ela sirva como uma 
retomada de diálogo a favor do 
trabalhador. 

Vitória x TAM: sapatos, 
meias e cintos vão integrar 

uniforme em dezembro
Medida é fruto de acordo no Ministério Público do Trabalho, 

após denúncia do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, e 
EHQH¿FLD�DHURYLiULRV�H�DHURQDXWDV�HP�WRGR�R�SDtV

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre denunciou a TAM no 
Ministério Público do Trabalho (MPT) por não fornecer no uniforme, 
e ao mesmo tempo exigir dos trabalhadores o uso de sapatos, meias 
sociais e cinto. Diante da denúncia, o MPT instaurou uma ação civil 
pública contra a companhia. A empresa buscou um acordo com o 
órgão e comprometeu-se a pagar uma multa (a ser doada a entidade 
carente e/ou convertida em espaço publicitário para o MPT) e a 
fornecer os itens no uniforme a partir de 1º de dezembro deste ano. 

Até esse prazo, 
a companhia não 
poderá exigir o uso 
desses itens. O 
DFRUGR�IRL�¿UPDGR�Ki�
poucas semanas e 
garante dois pares de 
sapatos sociais, dois 
pares de meias e dois 
cintos por ano para 
todos os funcionários 
(aeroviários e 
aeronautas) da TAM 
no país.

Não há vagas no estacionamento 
do Aeroporto Salgado Filho

O Sindicato vai consultar trabalhadores, empresas aéreas e Infraero 
sobre o número de vagas no estacionamento no Aeroporto Salgado 
Filho, a quantidade de aeroviários atendidos e não atendidos em relação 
às vagas para trabalhadores no terminal. O objetivo é saber quantas 
vagas estão faltando e buscar uma solução junto às companhias e 
à estatal. Cabe ao empregador garantir as condições para que seu 
funcionário tenha acesso ao local de trabalho. Os trabalhadores mais 
prejudicados têm sido aqueles que cumprem jornada noturna ou de 
madrugada, quando não há transporte público disponível. Já foram 
realizadas inúmeras reuniões sobre o assunto, mas empresas e Infraero 
YLYHP�QXP�MRJR�GH�HPSXUUD�HPSXUUD�H�R�Gp¿FLW�GH�YDJDV�SHUVLVWH�
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Expediente

Situação no limite na 
AirSpecial

O Sindicato vem alertando 
há anos os trabalhadores que 
atuam na AirSpecial sobre 
as inúmeras irregularidades 
cometidas pela empresa 
de serviços auxiliares. Os 
aeroviários estão muito 
descontentes e no limite. O 
Sindicato vai se fazer presente 
cotidianamente junto aos 
trabalhadores para dar um basta 
a essa situação. A entidade já 
tem vários processos judiciais 
contra a empresa, em defesa 

dos direitos dos trabalhadores, inclusive um dissídio coletivo. Mas a 
AirSpecial insiste numa postura antissindical, descumprindo direitos. 
Não paga, por exemplo, o segundo vale-transporte aos funcionários que 
precisam de mais de um ônibus para chegar ao trabalho. 

Swissport e 
Sindicato 

reúnem-se no MPT
O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre denunciou a postura 
antissindical da Swissport no 
Ministério Público do Trabalho. 
Pressionada, a empresa  solicitou 
ao MPT uma mediação com 
o Sindicato. A audiência está 
agendada para 18 de julho. O 
Sindicato espera que a reunião 
represente uma retomada de 
diálogo, pela defesa dos direitos 
dos trabalhadores.

Check in do barulho na Gol
Os aeroviários que atuam no check in da Gol, no TPS1 do Aeroporto 

Salgado Filho, reclamam do ruído excessivo das esteiras. Como 
passam muitas horas no local, os trabalhadores podem ser acometidos 
de problemas auditivos. Segundo eles, SESMT e Cipa não tomaram 
SURYLGrQFLDV��2�6LQGLFDWR�LUi�VROLFLWDU�SHUtFLD�SDUD�YHUL¿FDU�R�QtYHO�GH�
UXtGR�H�GH¿QLU�DV�SURYLGrQFLDV�TXH�GHYHP�VHU�WRPDGDV�

Expediente no dia 4

No dia 4 de julho, o 
expediente do Sindicato será 
encerrado às 12h, devido ao 

jogo da Copa do Mundo.

http://correio.rac.com.br

Campanha salarial
2013/2014

* 5,6% de reajuste salarial 
(retroativo a 1º/dez)

* 7% de aumento nos pisos

* Fim do escalonamento na 
cesta básica (todos 

recebem o valor integral)

* Ampliação de 4 para 
6 meses da licença 

maternidade 
(a partir de 1º/dez)


