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O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
aprovou, em assembleia realizada no dia 23 
de março, as contas do exercício 2014 e a 

previsão orçamentária para 2015. A aprovação se 
deu por unanimidade, exceto por uma abstenção em 
ambas as votações, e a participação da categoria na 
reunião foi maior que a do ano anterior.

A assessoria de contabilidade da entidade, que 
participou da assembleia para explicar os números 
para os trabalhadores, ressaltou que a gestão 
¿QDQFHLUD�GR�6LQGLFDWR�p�IHLWD�FRP�PXLWR�r[LWR��R�
TXH�p�XP�ERP�H[HPSOR�SDUD�R�PRYLPHQWR�VLQGLFDO��
SRU�VHU�XPD�JHVWmR�VDXGiYHO�¿QDQFHLUDPHQWH��
já que há muitas entidades no país enfrentando 
GL¿FXOGDGHV�QDV�VXDV�¿QDQoDV��$�WUDQVSDUrQFLD�
WDPEpP�p�GHVWDFDGD�SHOD�GLUHomR�GR�6LQGLFDWR��
tanto na assembleia, quanto no dia a dia, pois o 
trabalhador tem livre acesso a qualquer informação 
que buscar na sede da entidade. Os recursos do 
Sindicato, oriundos da contribuição assistencial, 
mensalidade dos sócios e imposto sindical são 

Aeroviários de Porto Alegre 

aprovam contas do Sindicato 

destinados à manutenção do patrimônio, contratação 
de assessorias e funcionários para atender aos 
WUDEDOKDGRUHV��FRPR�RV�PpGLFRV�GR�7UDEDOKR�H�
advogados, e aos investimentos nas campanhas 
salariais, pela valorização da categoria e na 
WUDQVSDUrQFLD��DWUDYpV�GD�FRPXQLFDomR�GH�WRGDV�DV�
ações desenvolvidas pela entidade. A assembleia 
foi convocada via edital, publicado no jornal O Sul, 
H�DWUDYpV�GR�$HURIROKD��2�6LQGLFDWR�DJUDGHFH�D�
presença de todos.

Divulgação/Sindicato

O Sindicato 
dos Aeroviários 
de Porto Alegre 
p�SDUFHLUR�GD�
organização 
GD�6,3$7������
(Semana Interna 
de Prevenção de 

$FLGHQWHV�GH�7UDEDOKR���TXH�VHUi�
UHDOL]DGD�QR�736��GR�$HURSRUWR�
Salgado Filho, de 18 a 22 de maio. 

Este ano, o Sindicato 

Empresas devem liberar trabalhadores para 

participarem da SIPAT, ressalta Sindicato

FALTAM 
54 DIAS 
PARA A 
SIPAT-15

está integrando as reuniões 
de planejamento do evento, 
promovido pela Infraero, e será 
responsável por duas palestras, 
que abordarão os temas: álcool e 
drogas, e estresse no trabalho. 

As empresas que atuam no 
WHUPLQDO�WDPEpP�SDUWLFLSDP��2�
Sindicato ressalta a importância 
delas permitirem o acesso dos 
IXQFLRQiULRV�j�6,3$7��IRPHQWDQGR�
essa participação e liberando os 

trabalhadores para participarem 
das palestras, onde são debatidos 
temas como legislação e boas 
práticas para a segurança e 
prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho. “Os palestrantes que 
participam do evento não são 
remunerados, e ter um público 
SDUD�DVVLVWLU�jV�SDOHVWUDV�p�D�
grande retribuição que o evento 
dá a esses voluntários”, destaca a 
direção do Sindicato.

NOTA DE CONDOLÊNCIAS AOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS DO VOO DA GERMANWINGS

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre lamenta a morte de 150 pessoas, dentre elas 
seis aeronautas, causada pela queda do avião Airbus 320, da companhia alemã Germanwings, 
subsidiária da Lufthansa, ocorrida na região sul da França, nesta terça-feira (24/3). 
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'LUHWRUD�5HVS���0DULD�,QrV�*KHGLQ�GH�6RX]D��LQHV�JKHGLQ#DHURYLDULRV�RUJ�EU���O conteúdo deste veículo é de 
inteira responsabilidade da direção do Sindicato.�(GLWDGR�HP�������������7LUDJHP������PLO�H[HPSODUHV�

Expediente

8P�GRV�GLUHLWRV�VRFLDLV�FRQTXLVWDGRV�QD�~OWLPD�&&7�¿UPDGD�HQWUH�RV�
VLQGLFDWRV�GH�DHURYLiULRV�H�R�VLQGLFDWR�SDWURQDO�GDV�HPSUHVDV�DpUHDV�
IRL�R�DERQR�GH�XPD�IDOWD�SRU�VHPHVWUH�SDUD�R�DHURYLiULR�D�OHYDU�R�¿OKR�D�
PHQRU��RX�GHSHQGHQWH�SUHYLGHQFLiULR�GH�DWp���DQRV��DR�PpGLFR��$�
FRQTXLVWD�Gi�DR�WUDEDOKDGRU�PDLV�GLJQLGDGH�H�TXDOLGDGH�GH�YLGD��H�p�
fruto da negociação dos sindicatos em prol de melhorias nas relações 
de trabalho, na campanha salarial. Sem luta, ela não seria possível.

Nova CCT garante abono 

SDUD�OHYDU�¿OKR�D�DR�PpGLFR

O Sindicato já participou de 
duas reuniões da comissão 
paritária determinada pelo 
7ULEXQDO�6XSHULRU�GR�7UDEDOKR�
�767��SDUD�TXH�WUDEDOKDGRUHV�H�R�
Sindicato Nacional das Empresas 
$HURYLiULDV��61($��GrHP�FRQWD�
das reivindicações que não 

Trabalhadores e SNEA discutem a criação de 

SLVR�SDUD�DJHQWH�GH�DHURSRUWR�FKHFN�LQ
foram contempladas na última 
negociação salarial.  

A comissão paritária criada 
para debater a criação do piso 
de agente de aeroporto/check in 
reuniu-se em 4 e 18 de março. O 
próximo encontro acontece em 9 
de abril, às 10h. Antes disso, no 

entanto, o SNEA deve apresentar 
uma posição das empresas sobre 
R�WHPD��2�FRPSURPLVVR�p�TXH�D�
UHVSRVWD�YHQKD�DWp�R�GLD����GH�
abril. Os aeroviários reivindicam a 
criação do piso com valor de R$ 
1.400,00. Os encontros acontecem 
na sede do SNEA, em São Paulo.

49 - ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO MÉDICO
5HVVDOYDGDV�DV�FRQGLo}HV�PDLV�IDYRUiYHLV��¿FD�DVVHJXUDGR�R�GLUHLWR�j�

DXVrQFLD�UHPXQHUDGD�GH����XP��GLD�SRU�VHPHVWUH�DR�DHURYLiULR��SDUD�OHYDU�
DR�PpGLFR�¿OKR�PHQRU�RX�GHSHQGHQWH�SUHYLGHQFLiULR�GH�DWp����VHLV��DQRV�GH�
LGDGH��PHGLDQWH�FRPSURYDomR�QR�SUD]R�GH�����TXDUHQWD�H�RLWR��KRUDV�DSyV�D�
RFRUUrQFLD�GD�DXVrQFLD�DR�WUDEDOKR�

A Secretaria de Aviação Civil 
�6$&��WHP�FRPR�SULRULGDGH��
segundo o ministro Eliseu Padilha, 
a reestruturação da Infraero e a 
privatização de outros aeroportos, 
a partir do ano que vem. 

2�$HURSRUWR�6DOJDGR�)LOKR�p�XP�
dos aeroportos da Rede Infraero 
que deve ser colocado à venda 
SHOR�JRYHUQR��DWUDYpV�GH�OHLOmR�

O Sindicato dos Aeroviários 
GH�3RUWR�$OHJUH�p�FRQWUiULR�j�
privatização do terminal, por 
entender que ela fere a segurança 
nacional e oferece ao mercado 
DSHQDV�R�¿Op�GD�5HGH�,QIUDHUR��
enfraquecendo assim o sustento 
da infraestrutura aeroportuária 
como um todo, devido a 
necessidade de verbas cruzadas 
dos terminais mais rentáveis para 
RV�GHPDLV��$OpP�GLVVR��p�D�HQWUHJD�
do patrimônio público, ou seja, do 
povo, à iniciativa privada.

EM TEMPO - O Sindicato 
SDUWLFLSRX��QHVWD�TXDUWD���������GH�
assembleia dos aeroportuários, 
em Porto Alegre, onde foram 
GH¿QLGDV�DV�HVWUDWpJLDV�GH�OXWD�
contra a privatização do terminal.

SAC foca na 

reestruturação da 

Infraero e novas 

privatizações

Segundo estudo do Dieese, os 
trabalhadores conseguiram um 
UHDMXVWH�PpGLR�GH�������HP�������
2�tQGLFH�VLJQL¿FD�DXPHQWR�UHDO�
para a maioria dos trabalhadores, 
XPD�YH]�TXH�R�tQGLFH�¿FRX�DFLPD�
GD�LQÀDomR�DFXPXODGD��(P�������
R�tQGLFH�PpGLR�GH�UHDMXVWH�¿FRX�
HP��������2�VHWRU�GH�&RPpUFLR�
apresentou o melhor desempenho: 
������GDV�QHJRFLDo}HV�FRP�
ganhos reais. Na Indústria foram 
������H�QRV�6HUYLoRV��������

Maioria conquistou 

aumento real em 2014

2�7ULEXQDO�GH�-XVWLoD�GR�56�
manteve, em julgamento realizado 
em 23 de março, por 17 votos 
D����R�UHDMXVWH�GH�����GR�SLVR�
regional salarial, extinguindo 
a ação movida pela Fiergs. A 
atuação do movimento sindical 
na ação foi decisiva para a 
vitória dos trabalhadores. Cerca 
de 1,2 milhões de gaúchos são 
EHQH¿FLDGRV�SHOR�SLVR��TXH�
WDPEpP�LQÀXHQFLD�DV�FRQYHQo}HV�
coletivas de diversas categorias.

Mantido reajuste no 

piso regional


