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O Sindicato tem várias ações movidas contra 
a TAM, Gol e outras empresas do setor, em 
defesa de direitos trabalhistas, como o adicional 
de periculosidade/insalubridade. O Sindicato 
vem obtendo sucesso na maioria dessas ações e 
acompanha atentamente a tramitação de todos os 
processos.

As informações sobre os processos e os 
chamamentos de trabalhadores são repassados aos 
aeroviários via site e Aerofolha. A diretoria jurídica do 
Sindicato e os advogados que prestam assessoria 
estão à disposição da categoria.

Ações contra TAM, Gol 
e outras companhias 
continuam avançando

Os aeroviários abaixo listados 
devem ir à sede do Sindicato para 
receber os valores referentes à 
ação movida contra a Swissport. 
Os cheques já estão à disposição. 

Os recursos obtidos nessa 
ação, que visa garantir adicional 
de periculosidade para os 
funcionários da Swissport, são 
parciais. Os cálculos dão conta 
do período até outubro de 2010. 
Dessa data para cá, os aeroviários 
que trabalham (ou trabalharam) 
na empresa ainda terão valores a 
receber. 

Os aeroviários abaixo devem 
vir ao Sindicato: Alexandro 
Conceição Freitas, Anderson J. da 
Silva, Anderson M. dos Santos, 
Anderson Moreira Nunes, Bruno 
Lucena Constant, Cristiano Ribeiro 
dos Santos, Daniel Payano Lopes, 
Edison Jair Ferreira, Eduardo 
de Oliveira Anselmo, Everton de 

Liberados os recursos da ação de 
periculosidade contra a Swissport

Souza Rodrigues, Flavio Altenette 
Prestes, Gustavo Moreira de 
Oliveira, Igor Gomes Rochel, 
Janone Lopes Soares, Leonardo 
dos Santos Moura, Lucio Mauro 
Ciochetta, Luiz F. dos Santos 
Pinheiro, Mario Cristiano Vaz 
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Nelson Luiz Coitinho, Nelson 
Pedro da Silva Júnior, Neverson 
Luis dos S. Meireles, Paulo 
Cesar Aguiar da Silva, Renato 
de Oliveira Paiva, Robson Telles 
de Lima, Vanderlei Lourenço e 
Wagner Couto de Moraes. 

Mais informações pelo fone 
(51) 3343-4302. 

BOATOS

Houve boatos de que o 
Sindicato estava com esses 
recursos há semanas atrás, mas 
apenas agora os valores foram 
liberados pela Justiça. 

O Sindicato representa os 
trabalhadores perante o Judiciário 
em ações coletivas, recebe e 
repassa recursos advindos dessas 
ações a favor dos trabalhadores e 
presta contas desses repasses ao 
juiz de cada processo. Quando o 
trabalhador não vem à sede retirar 
seu dinheiro, ele é devolvido à 
Justiça.

Eleições Sindicais 2015
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 

realiza eleições para a escolha da nova gestão da 
entidade, nos dias 11, 12 e 13 de agosto. 

A votação será realizada das 8 às 20 horas, 
nos dias 11 e 12 de agosto, e no dia 13 de 
agosto das 8 às 18 horas, na mesa coletora que 
permanecerá na sede do Sindicato. Os aeroviários 
que trabalham à noite poderão votar na mesa 
coletora itinerante, que funcionará até às 22 horas.

Todo associado do Sindicato está apto a 
participar da eleição. O novo mandato vai de 1º de 
outubro de 2015 a 30 de setembro de 2018. 

11, 12 e 13 de agosto
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Expediente

Informações jurídicas ao alcance do trabalhador

Para tirar dúvidas sobre os processos trabalhistas movidos 
pelo Sindicato, o aeroviário pode visitar a sede ou entrar em 

contato, às segundas e terças-feiras, pelo fone (51) 3343-4302. 
Também pode contatar diretamente os advogados trabalhistas, 

de segunda a sexta-feira, pelo fone (51) 3211-4233.

Aeroviário(a): Filie-se e  
fortaleça o seu Sindicato

Compareça à sede, munido de documentos,  
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Em 16 de julho, a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) publicou um novo RBAC 
(Regulamentos Brasileiros da 
Aviação Civil). O RBAC 110 
regulamenta o Programa Nacional 
de Instrução AVSEC. Com a 
nova norma, a validade de todos 
os cursos AVSEC (exceto o de 
instrutor) passa a ser de dois 
anos, a partir de 14 de setembro 
de 2015. As regras para matrícula 
nos cursos também mudarão a 
partir de 14 de setembro de 2016. 

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre e o Sindicato 
Nacional dos Aeroviários 
denunciaram à Anac que os 
cursos estavam sendo realizados 
de forma a explorar o trabalhador 

RBAC 110 muda regras dos cursos AVSEC

em várias bases, e que a norma 
anterior deixava os aeroviários 
numa situação de risco de perder 
o emprego a cada ano. Na época, 
empresas haviam montado um 
tipo de indústria de cursos, criando 
uma nova fonte de recursos a 
partir do trabalhador, inadequada 
ao número de postos de trabalho 
disponíveis. Além disso, quem não 
passasse no exame anual podia 
perder o emprego. 

Os sindicatos reuniram-se com 
o Conselho Consultivo da Anac e 
denunciaram a situação. A atuação 
de ambos resultou na nova norma. 

A norma, na íntegra, está 
disponível no link: www2.
anac.gov.br/biblioteca/rbac/
RBAC110EMD00.pdf.

Divulgação

NOVAS REGRAS DA 
APOSENTADORIA

FAÇA SUA CONTA!

Para calcular como 
fica seu benefício com 

as novas regras da 
aposentadoria, acesse o 

site: 8595.cut.org.br 
e faça o cálculo

Alcoólicos Anônimos
(51) 3226-0618

Narcóticos Anônimos
(51) 3333-3550


