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EDITORIAL

Democracia se faz
com participação
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre convida todos
os associados/as a participarem
das eleições sindicais, para a
escolha da direção da entidade
para o mandato 2015/18. A
eleição é o momento em que
através do voto, suas ideias e
valores.
É pelo voto que a democracia
se pratica na sua forma mais
transparente e direta. O voto
representa a posição de cada
um diante das ideias e ações
praticadas pelos colegas que
se dispõem ao papel de liderar
o movimento em defesa dos
aeroviários gaúchos. A eleição
é um momento de exercício da

política para todos, eleitores
e candidatos. Portanto, um
posicionamento, pois através do
voto escolheremos os rumos do
Sindicato nos próximos três anos.
Um Sindicato forte se faz
com boas escolhas de direção,
com participação efetiva nas
lutas, debates, ações e decisões
o mercado, as empresas,
os governos impõem aos
trabalhadores.
As eleições serão realizadas
nos dias 11, 12 e 13 de agosto,
com votação das 8 às 20 horas,
nos dias 11 e 12 de agosto.
No dia 13 de agosto, a
votação acontece das 8 às 18

horas, nas mesas coletoras
que permanecerão na sede
do Sindicato, na TAP ME, nos
terminais 1 e 2 do Aeroporto
Salgado Filho e lojas.
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 e
a participação de todos, das lojas,
todos aeroviários/as associados, é
muito importante.
Por isso, participe! Faça valer
sua opinião, suas ideias, sua
visão, fortalencendo a entidade
para travar as lutas em defesa da
nossa categoria.

O assédio faz mal ao trabalhador e também à TAP ME
Há uma cegueira persistente na
direção da TAP ME, que mantém
seu apoio total às desventuras
em série provocadas contra
os trabalhadores pelo gerente
Ostrão, que parece crescer a
cada dia sua gana por assediar
trabalhadores. O chefe ditador
é tipo dos anos 80. A empresa
já deveria ter acordado para um
nova realidade, mais democrática
e criativa no ambiente de trabalho,

chefe mantém pessoas que não
apresentam resultados só por
que são amigos dele e o ajudam
a (se) acobertar”, diz um artigo
da Revista Exame, que também
lembra que o mau chefe faz
a empresa perder dinheiro e
desperdiçar oportunidades.
de recursos humanos para a

empresa, o prejuízo causado
aos trabalhadores expostos a
um chefe assediador podem ser
incalculáveis.
Enquanto gerentes como
o Ostrão crescem, a TAP ME
apenas perde, e os trabalhadores,
que sempre apoiam a empresa,
como no acordo recente das
horas extras, perdem qualquer
perspectiva de tempos melhores
por lá.

RECESSO ELEITORAL
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre informa à categoria que a assessoria jurídica e médica
não atenderá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, na sede da entidade, devido às eleições sindicais.

Táxi Aéreo: negociações sobre
data-base 2014/15 continuam
A Federação Nacional dos
Trabalhadores em Aviação Civil
(Fentac/CUT) realizou uma
nova rodada de negociações
com o Sindicato Nacional das
Empresas de Táxi Aéreo (SNETA),
representando o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre e
de agosto. A reunião aconteceu na
sede do sindicato patronal, no Rio
de Janeiro.
Os representantes dos
trabalhadores defenderam
junto ao SNETA que, para que
a proposta do TST, inferior a
assembleias, são necessárias
melhorias nos benefícios, como
cesta básica e vale-alimentação,
extensão da licença-maternidade,
garantia de emprego às vésperas
da aposentadoria e redução
do período máximo de trabalho
consecutivo do aeroviário em
missão.
O SNETA se comprometeu a

Divulgação: SNA

Audiência de mediação no TST não chegou a um consenso

levar as propostas às empresas
e dar um posicionamento até esta
sexta-feira (7/8).
TST - Em 30 de julho, o
Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre e demais entidades
ligadas à Fentac/CUT participaram
de reunião de mediação da
campanha com o Táxi Aéreo,
relativa à data-base 2014/15, no
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília.
A audiência foi coordenada
pelo vice-presidente do TST,

ministro Ives Gandra Martins
Filho. Aeronautas e aeroviários
negociam desde setembro de
2014 com o SNETA, mas as
empresas não aceitam nenhum
percentual de reajuste. A proposta
de mediação do TST (50% da
não foi aceita pelos sindicalistas,
acumulada. Todavia, a proposta
será levada para deliberação da
base. As assembleias devem
ocorrer ainda este mês.

Informe jurídico aos aeroviários da SATA
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre convoca os
trabalhadores da Sata Serviços
Auxiliares abaixo listados a
comparecerem à sede para a
retirada do cheque referente
ao processo 008760019.2007.5.04.0021, movido contra
a empresa, na 21ª Vara. São eles:
Alecsandro de Souza Pinto, Alex Anderson
Becker Vitorino, Alexandre Andreotti, Alexandre
Dahse Capriolli, Alexandre Edvan Manzon,
Alexandre Fagundes, Almedino Oliveira Lima,
Aluísio Diego da Silva, Alvorete do Carmo
Boeira da Silva, Amildo Mattana dos Santos,
Antonio Ilmario Siqueira Xavier Filho, Carlos

André Neves da Rosa, Carlos Bernardino Vaz
Soares, Carlos Estefano Gonçalves, Cleber
Marques Dias, Cleu Adiomar da Silveira
Ribas, Cristiano Abreu Rocha, Cristiano Luiz
Carrion Godinho, Darci Batista da Silva, Davi
da Paz Gomes, Demétrio Pereira dos Passos,
Deoclécio Rosa de Oliveira, Diego Thomas
Nunes Silva, Douglas Capelão Xavier, Eberton
Fagundes Ribeiro, Eder Santos Rodrigues,
Eduardo de Souza Noronha, Eduardo Maciel
da Silva, Ernani Brumelhaus, Everton Bandeira
Camargo, Fábio Miranda Gouvea, Fábio
Ricardo Lima da Costa, Francisco Souza Lima,
Gabriela Capeção da Silva, Getúlio Cezar
Vargas da Cruz, Getúlio Rodrigues Mironiuk,
Homero Glacir Genevro, Inácio Rangel
Lima, Jairo Prestes Machado, João Airton
Aires Prestes, João da Silva, João Manoel
Soares da Silva, Jorge Eloi Teixeira, Josadir
Batista Pinheiro, José Luis Feiber, José Luiz
Padilha, Josias Santos de Moraes, Juarez

Gianbastianny Machado, Juliana de Oliveira
Pereira, Júlio Cesar de Moares Gonçalves,
Lisandro Tiago da Silva, Lucas Maria Goulart,
Luiz Felipe Carvalho Cezar, Luiz Fernando
Carapeto Saldanha, Mackson Escobar Scherer,
Marcelo Ciochetta, Marcelo Juvêncio Carmona,
Márcio Costa Figueiró, Márcio Riquel, Marcos
Neumann, Marcos Pereira Leal, Maria de
Lourdes Scheffer Santos, Mirilene Santos da
Silva, Moises Alves Rodrigues, Nelson Pedro
da Silva Júnior, Nilson Nascimento Cavanhi,
Odi Aguiar dos Santos, Paulo Ricardo Marcos
de Souza, Paulo Roberto Elgert, Paulo Sérgio
Rodrigues, Pedro da Rosa, Pedro Elton dos
Santos, Pedro José da Silva Filho, Rodrigo
Moreira Lopes, Ronaldo do Canto Carvalho,
Sandra Mara da Silva, Sandro Guimarães dos
Santos, Sandro Luis Pedotti Rodrigues, Sérgio
Ronaldo Porto Santos, Tiago Ribas Barbosa,
Valci José Ferreira Prestes, Vilmar Neves
Siqueira e Wagner Balduino Dahse.
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