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O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
convoca toda a categoria a participar 
da assembleia de prestação de contas, 

que será realizada em 23 de março, na sede, 
com primeira chamada às 16h30min e segunda 
chamada às 17 horas.

A participação dos aeroviários é essencial 
para dar transparência às ações do Sindicato na 
JHVWmR�GRV�UHFXUVRV�¿QDQFHLURV�TXH�GmR�FRQWD�GDV�
despesas com as lutas e a manutenção da entidade. 

$�UHXQLmR�p�R�PRPHQWR�HP�TXH�RV�WUDEDOKDGRUHV�

Sindicato realiza prestação de 
contas no dia 23

podem tirar todas as suas 
G~YLGDV�VREUH�DV�¿QDQoDV�GD�
entidade, fazer críticas e decidir 
coletivamente como será a 
administração dos recursos.

A prestação de contas é feita 
WRGR�R�DQR��$OpP�GD�YRWDomR�VREUH�DV�FRQWDV�GR�
H[HUFtFLR�GH�������RV�WUDEDOKDGRUHV�LUmR�GHOLEHUDU�
VREUH�D�SUHYLVmR�RUoDPHQWiULD�SDUD�������2�FRQWDGRU�
GD�HQWLGDGH�HVWDUi�SUHVHQWH��2�6LQGLFDWR�FRQFODPD�D�
participação de todos aeroviários/as.

2�7ULEXQDO�
Regional do 
7UDEDOKR�GD����
5HJLmR�DEULX�
prazo para 
TXH�WRGRV�RV�
ex-funcionários 
da Vasp 

com ações judiciais em fase de 
execução, em todo o país, possam 
KDELOLWDU�VH�QR�SURFHVVR�SDUD�
participar do rateio dos valores 
arrecadados com a venda de uma 
fazenda do empresário Wagner 
&DQKHGR��2�MXL]�Gi�SUD]R�GH����
dias, a contar de 27 de fevereiro, 
SDUD�TXH�RV�DGYRJDGRV�UHDOL]HP�
HVVDV�KDELOLWDo}HV�

2V�WUDEDOKDGRUHV�TXH�ID]HP�
parte do processo coletivo movido 
contra a Vasp pelo Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre não 
precisam se preocupar, pois os 
advogados da entidade já estão 
SURYLGHQFLDQGR�D�KDELOLWDomR�GRV�
seus créditos. Já os aeroviários 
TXH�WrP�Do}HV�LQGLYLGXDLV�GHYHP�

Ex-funcionários da Vasp devem habilitar 
seus créditos no TRT-2

contatar seu advogado o mais 
UiSLGR�SRVVtYHO�SDUD�FRQ¿UPDU�VXD�
KDELOLWDomR�

(VVDV�KDELOLWDo}HV�UHIHUHP�VH�
j�$omR�&LYLO�3~EOLFD�LQVWDXUDGD�D�
partir da atuação dos sindicatos 
GH�WUDEDOKDGRUHV��$OpP�GHVWD�
DomR��Ki�R�SURFHVVR�GH�IDOrQFLD�
GD�9DVS��RQGH�RV�WUDEDOKDGRUHV�
WDPEpP�WrP�VHXV�GLUHLWRV�
defendidos. Assim, os recursos 
com a venda da fazenda vão 
antecipar o pagamento de créditos 
WUDEDOKLVWDV��1R�¿QDO�GD�DomR�GH�
falência, mais recursos podem 
ser pagos aos ex-funcionários 
da Vasp, complementando esses 
créditos antecipados.

ENTENDA A DECISÃO - Em 
MDQHLUR��R�MXL]�GR�757���KDYLD�
GHWHUPLQDGR�TXH�DSHQDV�RV�
WUDEDOKDGRUHV�FRP�Do}HV�QHVWD�
9DUD�SRGHULDP�KDELOLWDU�VHXV�
créditos. A decisão, no entanto, 
foi alterada, após pedido dos 
advogados dos sindicatos, 
TXH�GHIHQGHUDP�D�LQFOXVmR�
GRV�WUDEDOKDGRUHV�FRP�Do}HV�
em outras varas e localidades. 
Com a nova decisão, todos os 
WUDEDOKDGRUHV�FRP�SURFHVVRV�
contra a Vasp no país, em 
fase de execução, poderão ser 
FRQWHPSODGRV��7RGDYLD��HOHV�
GHYHP�KDELOLWDU�VHXV�FUpGLWRV� 
para ter direito ao rateio.

Se o seu caso é beber, o problema é seu
Se o seu caso é parar, o problema é nosso
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Expediente

Diante do impasse nas 
QHJRFLDo}HV�GD�FDPSDQKD�VDODULDO�
dos aeroviários e aeronautas 
FRP�R�6LQGLFDWR�1DFLRQDO�GDV�
(PSUHVDV�GH�7i[L�$pUHR��61(7$���
R�0LQLVWpULR�GR�7UDEDOKR�UHDOL]D��
em 12 de março, em Brasília, 
audiência de mediação. A última 
rodada de negociação, sem 
avanços, aconteceu em 24 de 
fevereiro e foi marcada pela 
intransigência das empresas.

Aeroviários e aeronautas 
seguem na luta por 11% de 
aumento em todos os itens 
econômicos. As empresas 
SURS}HP�VRPHQWH�XP�DERQR�D�
UHSRVLomR�GD�LQÀDomR�QRV�SLVRV�

Táxi Aéreo: impasse 
gera mediação do MT

A TAP ME está 
deixando de 
ODGR�D�¿FKD�GD�
CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de 
Acidentes), que sempre foi 
uma ferramenta de extrema 
importância à prevenção de 
acidentes. 

$QWLJDPHQWH��R�SUHHQFKLPHQWR�
GHVVD�¿FKD�HUD�UHDOL]DGR�QD�
secretaria de cada setor, ou pelo 
SUySULR�WUDEDOKDGRU�DFLGHQWDGR�
ou adoentado em conjunto com 
VXD�FKH¿D�LPHGLDWD��ORJR�DSyV�
passar por consulta médica. Com 
D�¿FKD��D�&,3$�REWLQKD�WRGRV�RV�
GDGRV�QHFHVViULRV�SDUD�GHEDWHU�
os casos de acidente ou doença 
ocupacional, investigá-los no 
setor onde ocorreram e planejar 
PHGLGDV�SUHYHQWLYDV��2�6LQGLFDWR�
WDPEpP�UHFHELD�DV�LQIRUPDo}HV�
SDUD�¿VFDOL]DU�DV�FRQGLo}HV�GH�

Ficha da CIPA precisa ser acessível  
ao trabalhador da TAP ME

VD~GH�H�VHJXUDQoD�QR�7UDEDOKR��
6HP�R�SUHHQFKLPHQWR�GDV�¿FKDV��
a CIPA fragiliza a investigação dos 
acidentes e o Sindicato tem sua 
atuação prejudicada.

$V�¿FKDV�¿FDYDP�QR�EDOFmR�
de cada setor; agora, são 
encontradas apenas na sala da 
CIPA ou na intranet, mas não 
Ki�GLYXOJDomR�RX�HVWtPXOR�DR�
VHX�SUHHQFKLPHQWR��$�UHDOL]DomR�
de apenas uma reunião mensal 
GRV�FLSHLURV�WDPEpP�GL¿FXOWD�R�
GHEDWH�H�D�GH¿QLomR�GH�PHGLGDV�
preventivas. 

2�6(607�H�R�VHWRU�GH�
5HFXUVRV�+XPDQRV�WDPEpP�
têm atuado com morosidade na 
investigação dos acidentes e na 
HPLVVmR�GD�&$7��&RPXQLFDomR�GH�
$FLGHQWH�GH�7UDEDOKR���

2�6LQGLFDWR�RULHQWD�RV�
WUDEDOKDGRUHV�D�FREUDUHP�
XPD�FySLD�GD�¿FKD�GD�&,3$�H�

UHDOL]DUHP�VHX�SUHHQFKLPHQWR�FRP�
DV�FKH¿DV��2V�DHURYLiULRV�GHYHP�
WDPEpP�GHQXQFLDU�j�HQWLGDGH�
TXDOTXHU�DWUDVR�QD�HPLVVmR�GD�
&$7�RX�RPLVVmR�HP�UHODomR�j�
investigação ou prevenção de 
doenças e acidentes relacionados 
DR�WUDEDOKR�

2�6(607�H�R�5+�GD�7$3�
ME vêm atrasando a entrega 
GR�333��3HU¿O�3UR¿VVLRJUi¿FR�
3UHYLGHQFLiULR���'H�DFRUGR�FRP�
D�&&7��D�HPSUHVD�WrP�SUD]R�GH�
dez dias para providenciá-lo. 
$�HVSHUD��QR�HQWDQWR��FKHJD�D�
até dois meses, prejudicando 
RV�IXQFLRQiULRV�TXH�SUHFLVDP�
ingressar com documentação 
SDUD�REWHU�DSRVHQWDGRULD�

PPPs são entregues 
com atraso

SIPAT 2015 - 2�$HURSRUWR�
6DOJDGR�)LOKR�UHDOL]D�D�6,3$7�
�6HPDQD�,QWHUQD�GH�3UHYHQomR�
GH�$FLGHQWHV�GH�7UDEDOKR��GH���� 
D����GH�PDLR��2�6LQGLFDWR�
participa das reuniões de 
planejamento do evento, 
promovido pela Infraero, e será 
responsável por uma palestra na 
SURJUDPDomR��$�6,3$7������VHUi�
UHDOL]DGD�QR�7HUPLQDO���

2�0LQLVWpULR�3~EOLFR�GR�
7UDEDOKR�QmR�DFHLWRX�D�DFXVDomR�
feita por ex-diretores do Sindicato 
GRV�$HURYLiULRV�GH�*XDUXOKRV�
�6LQGLJUX��FRQWUD�D�HQWLGDGH��2�
REMHWLYR�GHOHV�HUD�TXHVWLRQDU�R�
DFRUGR�¿UPDGR�SHOR�6LQGLFDWR�FRP�
D�7$0��YLVDQGR�R�SDJDPHQWR�GR�
adicional de periculosidade. 

A denúncia não logrou êxito, 
FRQ¿UPDQGR�D�OLVXUD�HP�WRGR�R�
SURFHVVR��$V�GLVFXVV}HV�VREUH�R�
DGLFLRQDO�QD�7$0�IRUDP�IHLWDV�FRP�
ampla transparência, contando 
inclusive com a participação do 
Judiciário na sede do Sindigru 
SDUD�FRQVXOWDU�RV�WUDEDOKDGRUHV�
VREUH�D�DVVLQDWXUD�GR�DFRUGR�

MPT rejeita denúncia 
contra o Sindigru 


