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Mobilização é o caminho para 
reverter a precarização nas Auxiliares
H oje, no Brasil, cerca de 12 

milhões de trabalhadores atuam 
em empresas terceirizadas. Isso 
representa 20% da população ativa 
brasileira. 

A terceirização existe para as 
empresas reduzirem custos com 
a contratação de outras empresas 
que atuam em áreas que não são 
VXD�DWLYLGDGH�¿P��FRPR�VHJXUDQoD�
patrimonial e limpeza, mas o fato é 
que as terceirizações têm precarizado 
as condições de trabalho e retirado 
direitos dos trabalhadores.

O Sindicato entende que o sistema 
DHURSRUWXiULR�p�FRPSOH[R�H�H[LJH�
FDSDFLWDomR�HVSHFt¿FD��XPD�YH]�TXH�
apresenta vários riscos. Limpar uma 
aeronave pode resultar na queda de 
um trabalhador, por exemplo. Atender 
SDVVDJHLURV�QR�5DLR�;�GR�HPEDUTXH�
LPSOLFD�HP�UHJUDV�HVSHFt¿FDV�
GH�VHJXUDQoD��3RU�LVVR��HVVHV�
WUDEDOKDGRUHV�QmR�VmR�VHJXUDQoDV�
RX�SUR¿VVLRQDLV�GH�OLPSH]D��PDV�
DHURYLiULRV��3RU�TXH�WXGR�QR�DHURSRUWR�
H�QDV�FRPSDQKLDV�p�DWLYLGDGH�¿P�

executada por aeroviários, aeronautas 
ou aeroportuários.

$VVLP��R�6LQGLFDWR�UHD¿UPD�TXH�
os trabalhadores que atuam nas 
empresas Auxiliares são aeroviários. 
E para que os direitos dos aeroviários 
sejam reconhecidos por essas 
empresas é preciso que todos se 
unam, junto com o Sindicato, na luta 
por uma Convenção Coletiva de 
Trabalho com o sindicato patronal 
GDV�$X[LOLDUHV��2�6LQHDWD�VH�QHJD�
a reconhecer o Sindicato como 
representante dos trabalhadores para 
HYLWDU�D�TXDOTXHU�FXVWR�¿UPDU�D�&&7��

As Auxiliares, como a VitSolo, 
Swissport e AirSpecial, também se 
QHJDP�D�UHFRQKHFHU�D�SUR¿VVmR�
dos seus funcionários, por que 
não querem cumprir os direitos 
HVSHFt¿FRV�GRV�DHURYLiULRV��3HOD�
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mesma razão, elas não querem que 
seus funcionários se aproximem 
do Sindicato, e usam meios como 
coação, ameaça, assédio com o 
intuito de enfraquecer a relação entre 
R�6LQGLFDWR�H�D�FDWHJRULD��

$�-XVWLoD�H�R�0LQLVWpULR�3~EOLFR�
Mi�FRQ¿UPDUDP�D�UHSUHVHQWDWLYLGDGH�
GR�6LQGLFDWR�H�D�QRVVD�SUR¿VVmR��
PDV�QmR�FRQVHJXHP�ID]HU�FXPSULU�
nossos direitos. O Sindicato está 
HQFDPLQKDQGR�GHQ~QFLD�DR�0LQLVWpULR�
3~EOLFR�HP�%UDVtOLD��PDV�VDEH�
TXH�p�SUHFLVR�YLUDU�HVVH�MRJR�FRP�
mobilização. O Sindicato defende a 
criação de uma CCT com o Sineata, 
assim como a incorporação dos 
trabalhadores terceirizados nas 
aéreas, para que tenham os mesmos 
direitos que os demais, a exemplo do 
que fez a TAM. 

VITSOLO - A empresa continua descumprindo direitos trabalhistas e não deposita o 
FGTS há mais de dois anos. No processo judicial movido pelo Sindicato em defesa 
GRV�WUDEDOKDGRUHV��D�9LW6ROR�DÀUPD�QmR�WHU�EHQV�QHP�GLQKHLUR�SDUD�SDJDU�GtYLGDV�
trabalhistas, ou verbas rescisórias. 

Sindicato promove 
palestra sobre 

Previdência dia 23
O Sindicato convida para a palestra do Dr. 

Thiago, para marcar os dez anos de trabalho do 
advogado como assessor da entidade na área 
de Direito Previdenciário. O evento acontece em 
26 de setembro, às 16h30, na sede, no Espaço 
14 Bis. O advogado irá abordar temas atuais do 
Direito Previdenciário, como desaposentação, 
aposentadoria especial e auxílio acidente. Após 
a palestra, haverá coquetel. Os participantes 
GHYHP�FRQ¿UPDU�SUHVHQoD�DWp����GH�VHWHPEUR�

Três carros por semana são 
furtados na rua da TAP ME 
$�FRQVWUXomR�GR�³PXUR�GH�%HUOLP´�QD�7$3�0(�GHX�LQtFLR�D�XPD�

sequência de roubos de peças de automóveis de aeroviários. 
Em média, três carros de por semana são alvo de assaltantes e 
sofrem arrombamentos e furtos de peças. Os prejuízos para os 
trabalhadores se 
avolumam, enquanto 
a empresa fecha os 
olhos para o problema 
que criou. 

O Sindicato já 
pediu providências 
PDV�DWp�DJRUD�
nenhuma medida foi 
tomada.

'LYXOJDomR�6LQGLFDWR
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Aeroviários que participam da ação x TAM 
devem procurar o Sindicato até dia 15

Ruído aumenta estresse dos 
aeroviários do Check in da Gol

A direção do Sindicato reuniu-
VH��QD�~OWLPD�VH[WD�IHLUD��������FRP�
representantes da Infraero e Gol para 
discutir uma solução para o ruído das 
esteiras do Check in no Aeroporto 
6DOJDGR�)LOKR��2�UXtGR�GDV�HVWHLUDV��
VHJXQGR�UHODWyULR��QmR�FKHJD�D�FDXVDU�
danos físicos futuros, mas prejudica 
muito a qualidade do ambiente de 
WUDEDOKR��JHUDQGR�HVWUHVVH��

A Infraero comprometeu-se 
D�FXPSULU�XP�FURQRJUDPD�GH�

2V�DHURYLiULRV�GD�7$0�OLVWDGRV�DEDL[R�WrP�DWp�R�GLD����GH�VHWHPEUR�SDUD�
encaminhar ao Sindicato as informações que devem ser incluídas no processo 
PRYLGR�FRQWUD�D�FRPSDQKLD��SDUD�TXH�VHMD�OLEHUDGR�R�SDJDPHQWR��

2V�GDGRV��H[LJLGRV�SRU�GHWHUPLQDomR�MXGLFLDO��QR�SURFHVVR�GH�Q����������
�������������������VmR��Q~PHUR�H�VpULH�GD�&736��Q~PHUR�GR�3,6��GDWD�
GH�DGPLVVmR�QD�7$0�H�GDWD�GH�GHPLVVmR��VH�IRU�R�FDVR���(OHV�GHYHP�VHU�
HQWUHJXHV�QD�VHGH�GR�6LQGLFDWR�SHORV�VXEVWLWXtGRV�QR�SURFHVVR��TXH�VmR���
$GULDQR�/XL]�6FKXFK��$QGHUVRQ�0DFLHO�)LGHOLV��&KULVWLDQ�GD�6LOYD�3DFKHFR��
(YHUWRQ�&RUUHD�&DQGLQKR��)iELR�%DFFKL��)DEUtFLR�(FNHUW��)UDQFLVFR�&��.��GH�
$OPHLGD��+HUZLQ�*DPLQDUD�/HDO��-DFNVRQ�9LHLUD�3HUHLUD�H�/HDQGUR�5��*RXODUW�

manutenção das esteiras, com a 
FRORFDomR�GH�FDUHQDJHQV�H�GLVSRVLWLYR�
GH�LVRODPHQWR��SDUD��SURWHJHU�RV�
trabalhadores de acidentes e reduzir 
o ruído. Também comprometeu-se a 
realizar uma nova medição do ruído 
QD�VHJXQGD�TXLQ]HQD�GH�RXWXEUR��
em conjunto com o Sindicato, além 
de trocar o mobiliário para melhorar 
D�HUJRQRPLD�GDV�FDGHLUDV�QR�&KHFN�
LQ��2�6LQGLFDWR�YDL�¿VFDOL]DU�R�
cumprimento dessas medidas.

Sindicato vai trocar 
carros para economizar

O Sindicato vai substituir os dois 
automóveis da entidade por novos 
veículos ainda este ano. A medida 
visa reduzir o custo de manutenção e 
VHJXUR�GRV�FDUURV��

A expectativa é de que os recursos 
obtidos com a venda somados à 
economia com a manutenção e o 
VHJXUR�GXUDQWH�HVVH�DQR�VHMDP�
equivalentes ao valor de dois carros 
]HUR��$OpP�GLVVR��D�HQWLGDGH�VHJXLUi�
HFRQRPL]DQGR�QRV�DQRV�VHJXLQWHV�

MÉDICA DO TRABALHO 
2�DWHQGLPHQWR�GD�'UD��9LUJtQLD�'DSSHU�
será transferido do dia 16 de setembro 
(terça-feira) para o dia 19 (sexta-feira).

TAP ME falha na divulgação do 
curso de cipeiros

$�7$3�0(�DJHQGRX�SDUD�HVWD�
semana o curso de formação para 
RV�FLSHLURV�HOHLWRV��$�OHL�H[LJH�TXH�D�
empresa promova o curso. Contudo, 
D�GLYXOJDomR�GD�DWLYLGDGH�SDUD�RV�
cipeiros foi mal feita, sem e-mail ou 
cartazes, e somente na sexta-feira. 

Com isso, os cipeiros não tiveram 

FKDQFH�GH�VH�SURJUDPDU�H�DOJXQV�QmR�
poderão participar da atividade. 

$JRUD��D�HPSUHVD�DPHDoD�TXH�
TXHP�QmR�¿]HU�R�FXUVR�QmR�SRGHUi�
assumir o mandato, sendo que a 
OHL�H[LJH�D�UHDOL]DomR�GR�FXUVR�SHOD�
empresa, mas nada versa sobre a 
REULJDWRULHGDGH�SDUD�R�FLSHLUR�

Aposentados têm 
direito à manutenção 

do plano de saúde

STF debate aposentadoria especial e EPIs
2�6XSUHPR�7ULEXQDO�)HGHUDO��67)��LQLFLRX�H�GHSRLV�VXVSHQGHX��QD�VHPDQD�

SDVVDGD��R�MXOJDPHQWR�GR�UHFXUVR�TXH�GLVFXWH�VH�D�XWLOL]DomR�GH�HTXLSDPHQWR�
GH�SURWHomR�LQGLYLGXDO��(3,��GHYH�LQÀXHQFLDU�R�EHQHItFLR�GD�DSRVHQWDGRULD�
HVSHFLDO��2�DGYRJDGR�GR�WUDEDOKDGRU�TXH�LQJUHVVRX�FRP�D�DomR�TXH�IRL�SDUDU�
QR�67)�GHIHQGH�TXH�D�SUREDELOLGDGH�GR�ULVFR��TXH�OHYD�DR�XVR�GH�(3,��MXVWL¿FD�
D�FRQWDJHP�GH�WHPSR�SDUD�D�DSRVHQWDGRULD�HVSHFLDO�

O trabalhador aposentado tem 
direito à manutenção do plano de 
VD~GH�GD�HPSUHVD��GHVGH�TXH�
DVVXPD�R�SDJDPHQWR�LQWHJUDO�GR�
SODQR��(OH�SRGH�¿FDU�FRP�R�SODQR�
pelo tempo que desejar, se o tempo 
de contratação do plano em seu 
nome, via empresa, for de mais de 
dez anos. Se 
o trabalhador 
contribuiu por 
menor tempo, 
ele tem direito 
ao plano 
pelo mesmo 
Q~PHUR�GH�
anos em que 
contribuiu.

PARA GARANTIR ESSE DIREITO:  

O aeroviário não deve assinar 
nenhum documento abrindo mão do 
benefício. Ao contrário, a orientação 
do Sindicato é de que o aposentado 
manifeste, de forma expressa, à 
HPSUHVD�H�DR�SODQR�GH�VD~GH��VHX�
interesse na manutenção do plano, 
HP�DWp����GLDV�GR�GHVOLJDPHQWR�


