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EDITORIAL

Sindicato de luta incomoda os patrões
M

uitas empresas do setor
aéreo têm ampliado suas
atitudes antissindicais, como forma
de retaliação à ação do Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre.
Elas incentivam os trabalhadores a
apresentarem a carta de oposição
à contribuição assistencial,
à entidade, recolhem Aerofolhas,
demitem representantes sindicais
e trabalhadores que apoia às
ações organizadas em defesa de
direitos trabalhistas. O objetivo
é enfraquecer a relação entre
o Sindicato e os trabalhadores,
manipular os aeroviários,
descumprir a CCT e a CLT, assim
como as normas de segurança e
saúde do trabalhador, e explorar a
mais valia.
O acirramento dessa postura
antissindical se dá porque
a atuação do Sindicato tem
sido mais forte a cada dia em
defesa da categoria, e vem
resultando em conquistas para
os trabalhadores, como os
adicionais de periculosidade ou
insalubridade, que ampliam os
gastos das empresas com a folha
de pagamento. Na gestão atual do
Sindicato, foram ingressadas na
Justiça 26 novas ações coletivas
contra a TAP ME, 26 contra a TAM,
11 contra a Gol e 33 contra as
empresas de Serviços Auxiliares,
dessas 17 contra a Swissport.
A perseguição aos
trabalhadores e o assedio moral
crescente é o efeito colateral
das vitórias obtidas através dos
protestos e das ações judiciais.
O Sindicato vai continuar nesse
trabalho, com energia e seriedade,

e espera que os aeroviários
apoiem ainda mais as lutas que
a entidade vem travando, pois a
atitude das empresas é errada: ao
invés de reagir com autoritarismo e
retaliação, deveriam simplesmente
cumprir suas obrigações,
respeitando o trabalhador, que
não teria nada para denunciar ou
reivindicar na Justiça.
O Sindicato está ao lado do
aeroviário sempre, na TAP ME,
no aeroporto, no interior do
RS, onde a categoria estiver,
e conta com o apoio de todos
para seguir nessa luta em
defesa da vida, da dignidade, de
condições adequadas de trabalho,
segurança, saúde e remuneração.

AÇÕES COLETIVAS
MOVIDAS DESDE 2010

26 x TAP
26 x TAM
11 x GOL
33 x Auxiliares
(dessas 17 x Swissport)
Nosso Sindicato segue no
enfrentamento em defesa dos
trabalhadores, não importa o
partido que esteja no poder,
pois o foco é o trabalhador e
suas necessidades e direitos.
Não apoiamos governos, partidos,
nem usamos nossa entidade
para usufruir de estabilidade. O
trabalhador que não compreender
esse cenário estará jogando
contra si, pois acreditar no

discurso das empresas e
enfraquecer essa luta importante,
além do risco de perder tudo
que já foi conquistado. Temos
visto que, sempre que o
trabalhador está numa situação
ruim, como quando sofre
um acidente de trabalho, as
empresas se isentam da sua
responsabilidade, ou garantem
apenas o mínimo, deixando o
funcionário à mercê, sem renda
assistir sua família. Há poucos
dias, a TAP ME pediu tratamento
diferenciado para entregar a carta
de oposição e ouviu um não, pois
todos os trabalhadores são iguais,
não importa o cargo.
Até agora nada foi feito em
relação aos gerentes envolvidos
no escândalo dos e-mails na
TAP ME. Há poucos dias,
os personagens da Disney
Portuguesa foram “juntinhos”
à São Paulo, para “trabalhar”,
e já agendaram uma visita à
Portugal, o que indica que a festa
deve continuar. Isso humilha os
trabalhadores que atuam de forma
correta, respeitando a empresa. O
que vale na TAP ME não tem sido
sim as “amizades”. Ética e plano
de carreira? A gestão da TAP não
Um sindicato sério é coerente
com sua missão: defender o
trabalhador frente às empresas,
aos órgãos públicos. Somos
mesmo uma pedra no sapato das
empresas que agem de forma
irregular. Não abrimos mão disso e
vamos seguir na luta.
Sindicato e faça parte!

Avianca compromete-se a
rever cobrança de notas
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre reuniu-se com a gerente
nacional de Recursos Humanos da Avianca, em 10 de julho, em busca
de uma solução para os problemas levantados pelos trabalhadores.
relacionados a diárias e pediu verba para as aeroviárias, devido à
exigência de maquiagem.
A representante da empresa, acompanhada de uma advogada
da base de Porto Alegre, pediu prazo até agosto para regularizar o
cumprimento da norma sobre as diárias, expressa na CCT, dando
que é praxe e negou a possibilidade de auxílio às funcionárias. O
Sindicato também questionou o pagamento irregular de horas extras, a
recolhimento de Aerofolhas e a demora em atender o pedido de reunião,
feito pela entidade há mais de um ano. A gerente comprometeu-se a
apurar os fatos e conversar com os gerentes locais da companhia. O
de manter o diálogo, e está estudando uma forma de garantir que a
empresa remunere as trabalhadoras com a verba para a maquiagem.

Sede da Vasp vai a
leilão este mês
Segundo matéria do jornal Valor
Econômico, os ex-funcionários da
Vasp vão tentar na Justiça obter
a posse (adjudicação) da antiga
sede da falida companhia aérea,
O prédio, avaliado em R$ 111
de Congonhas, em São Paulo.
Além do imóvel, o leilão irá
oferecer as marcas Vasp e
Vaspex, entre outras, avaliadas em
R$ 728 milhões, e obras de arte.
A sede da Vasp é um dos ativos
mais valiosos da massa falida da
companhia.
Os leilões de bens da Vasp
já arrecadaram mais de R$ 200
milhões, revertidos no pagamento
integral dos créditos trabalhistas
extraconcursais até o valor de 150
salários mínimos.

Expediente

Mudança na escala
prejudica aeroviários
da AirSpecial
A AirSpecial alterou a escala de
5x1 para 6x2 no setor de Cargas.
A mudança é permitida por lei,
vai mais pagar diferenciado os
domingos. Trinta trabalhadores
serão prejudicados, podendo não
ter domingo de folga. O Sindicato
agendou para 22 de julho, às
9 horas, uma reunião com a
Infraero, para cobrar providências.
Para a entidade, é inadmissível
que uma estatal permita essa
irregularidade. É direito do
trabalhador receber diferenciado
pelo domingo trabalhado e ter uma
folga agrupada a cada dois meses
e um domingo por mês de folga.
O Sindicato espera que a Infraero
convoque a terceirizada para
participar da reunião.

GOL ESTÁ MEDINDO
RUÍDO NO CHECK IN
O Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT)
da Gol está medindo o grau
de ruído no check in, após a
denúncia feita pelo Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre.
A entidade está acompanhando
o resultado das medições,
que deve ficar pronto essa
semana. “Infelizmente, a Copa
do Mundo não deixou como
legado nenhuma melhoria para
os trabalhadores, apenas o
equipamento para cerração, o
LS2, já defasado, e a ampliação
do estacionamento para
aeronaves”, comenta a direção
da entidade. “Vestiários,
refeitório, restaurante
mais acessível, vagas no
estacionamento para os
trabalhadores dos turnos da
noite e madrugada poderiam ter
sido previstos mas não foram”,
completa.
AERUS - No dia 23 de julho, os
aposentados e pensionistas do Aerus
têm encontro na sede do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre. O objetivo
é debater a situação dos participantes do
fundo diante da decisão do governo de não
PPDs - O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre alerta para a importância
das pessoas respeitarem as vagas
do estacionamento em frente à saída
do refeitório da TAP ME, destinadas a
necessidades especiais.
MÉDICA DO TRABALHO - A Dra.
Virgínia Dapper não atenderá em 22 de
julho. O atendimento será realizado, em
substituição, em 25 de julho, no mesmo
horário.
DENTISTA - O valor das consultas com
o dentista do Sindicato, Dr. Altemir, será
reajustado de 50 para 60 reais, a partir
de 1º de agosto. O aumento deve-se à
continuará subsidiando 50% desse valor.

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 16/07/2014. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

