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A ação rápida do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
e a forte mobilização dos 
trabalhadores, que resultou num 
abaixo-assinado com mais de 800 
assinaturas, pela manutenção do 
contrato com a Unimed para o 
plano de saúde complementar na 
TAP ME, deu resultado. 

$�HPSUHVD�FRQ¿UPRX�TXH�LUi�
¿UPDU�FRQWUDWR�FRP�D�&HQWUDO�
Nacional Unimed, evitando 
assim a contratação de outra 

Abaixo-assinado garante 
manutenção da Unimed na TAP ME

operadora, que não 
atenderia os anseios dos 
trabalhadores.

A manutenção do 
serviço da Unimed é uma vitória 
conquistada pela pressão 
gerada por essa mobilização, o 
que reforça que a unidade dos 
trabalhadores junto ao Sindicato 
é fundamental na defesa dos 
interesses da categoria.

O Sindicato ainda não tem 
informações sobre o novo contrato 

e seguirá na defesa 
da manutenção 
das condições 
estabelecidas no 

DQWLJR�SODQR��WDQWR�¿QDQFHLUDV�
quanto em relação à rede de 
atendimento e serviços oferecidos.

O Sindicato comemora esse 
passo vitorioso mas alerta que 
os trabalhadores devem se 
manter mobilizados até que 
WRGD�D�QHJRFLDomR�¿UPDGD�VHMD�
esclarecida.

Comissão eleitoral declara resultado 
e nova direção sindical é empossada

A comissão eleitoral, através 
GR�SUHVLGHQWH�&ODXGLR�+HUPtQLR��
declarou o resultado das eleições 
sindicais, e a nova diretoria do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre tomou posse na última 
sexta-feira (2/10). O evento reuniu 
mais de 350 aeroviários na sede 
da entidade. 

Participaram da cerimônia o 
SUHVLGHQWH�GD�)HQWDF�&87��6pUJLR�
'LDV��R�SUHVLGHQWH�GD�&87�56��
&ODXGLU�1HVSROR��H�R�GHSXWDGR�
estadual Adão Villaverde, 
representando a Assembleia 
/HJLVODWLYD�GR�56��

O presidente eleito, Leonel 
Montezana, chamou para a 

mesa os três presidentes do 
Sindicato das gestões anteriores 
�0DUTXLQKR��&HVDU�*HUDUGL�H�
&HOVR�.ODINH��H�GHVWDFRX�HP�
seu discurso que a nova gestão 
renova o grupo ao mesmo 
tempo em que representa uma 
continuidade dos trinta anos de 
luta da entidade, respeitando essa 
trajetória.

2V�GHVD¿RV�GR�QRYR�PDQGDWR�
já começaram com a campanha 
salarial 2015, na luta por aumento 
real, melhores condições de 
trabalho e segurança, redução 
da sobrecarga, abertura de 
vagas nas companhias aéreas. A 
presença massiva de associados, 
que lotaram a sede, demonstra 
que a categoria está unida na 
luta, comemorando junto. Após 
D�SRVVH��KRXYH�5RGD�GH�6DPED�
FRP�P~VLFRV�GD�&RKDE�6WD��5LWD�
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Expediente

Aeronautas e aeroviários 
GHUDP�LQtFLR�j�FDPSDQKD�VDODULDO�
���������FRP�DWR�XQL¿FDGR�QR�
$HURSRUWR�GH�*XDUXOKRV��QR�GLD�
���GH�VHWHPEUR��&RP�R�VORJDQ�³$�
DYLDomR�WUDQVSRUWD�R�%UDVLO��FULVH�
aqui não”, o ato de lançamento 
da campanha reuniu todos os 
sindicatos de aeroviários ligados à 
)HQWDF�&87��LQFOXLQGR�R�6LQGLFDWR�
dos Aeroviários de Porto Alegre) 
e o Sindicato Nacional dos 
Aeronautas. 

A data-base das categorias, 
que reúnem 70 mil trabalhadores 
QR�SDtV��p����GH�GH]HPEUR��
A pauta de reivindicações foi 
entregue às empresas em 23 de 

A aviação transporta o Brasil e a crise 
não é argumento para achatar salários

'LDQWH�GD�GL¿FXOGDGH�
dos aposentados da 
TAP ME em sacar a 
parcela mensal do 
)*76��R�6LQGLFDWR�FRQWDWRX�D�
empresa e foi informado de que 
R�GHSyVLWR�QD�&DL[D�)HGHUDO�IRL�
realizado. A TAP ME inclusive 
apresentou o comprovante da 
operação. 

A empresa acredita que ele 
possa ter sido encaminhado a 
uma conta errada. Todavia, a 
responsabilidade pela solução 
desse problema, visando a 
imediata liberação desses 
recursos, é exclusiva da TAP ME.

O Sindicato tem contatado 
GLDULDPHQWH�R�VHWRU�GH�5+��TXH�
a cada ligação dá uma resposta 
diferente. Agora, disseram que até 
sexta-feira terão uma posição. O 
6LQGLFDWR�TXHVWLRQD��H�R�SUy[LPR�
depósito, será feito corretamente?   

TAP ME: Atraso do 
FGTS até quando?

setembro. Os trabalhadores lutam 
por 20% de aumento sobre pisos 
VDODULDLV�H�EHQHItFLRV�HFRQ{PLFRV�
(como vale-refeição) e 15% de 
UHDMXVWH�VREUH�RV�VDOiULRV��D�¿P�
GH�JDUDQWLU�D�LQÀDomR�H�PDLV�XP�
ganho de produtividade (aumento 
real). 

Também lutam para melhorar 
as condições de trabalho na 

aviação, reduzir o excesso 
de jornada e a sobrecarga de 
trabalho, combater o assédio 
moral, melhorar as condições de 
segurança de voo e operacionais.

A primeira rodada de 
negociação com o Sindicato 
Nacional das Empresas 
Aeroviárias (SNEA) acontece em 
21 de outubro.

O Sindicato venceu 
R�SURFHVVR�Q����������
�������������������PRYLGR�
contra a Swissport, visando 
o adicional de periculosidade 
SDUD����WUDEDOKDGRUHV��&RP�D�
decisão, foram liberados valores 
a favor dos aeroviários. Os 
cheques devem ser retirados na 
VHGH��&RQ¿UD�DEDL[R�D�OLVWD�GH�
EHQH¿FLDGRV�QD�DomR�
$OH[DQGUH� 7DGHX� 6RDUHV� *DUFLD�� $OLVVRQ�
Eduardo Larsen, André Batista da Silva, 
$XJXVWR� 'LDV� 1RJXHLUD� )LOKR�� &HOVR� 'LHJR�
3LUHV� 3HUHLUD�� &OHEHU� 2WWDUDQ� 0RUDHV�� 'DUODQ�
&HVDU�6XVLQ��'LHJR�%��GD�6LOYD��(YHUWRQ�$EUHX�
0HGHLURV��)HOLSH�/RSHV�0DWRV��*DEULHO�%XVDWWD�
0RXUD�� *LOGR� 6HOPDU� 5DVVZHLOHU�� *LOPDU�
&RVWD�� +HQULTXH� $OEHUWR� 1XQHV� *RHFNLQJ��
-RmR� /XL]� GD� 6LOYD� 5RGULJXHV�� -RVp� 9DJQHU�
0DFKDGR�GH�6RX]D��/HRQDUGR�GD�6LOYD�*DUFLD��
/XDQ� *XVWDYR� GD� 6LOYD� &UX]�� /XLV� +HQULTXH�
6DQWRV�GRV�6DQWRV��0DUFHOR�6DQWRV�GD�&RVWD��
Marcos Paulo Trautmann Passeto, Michel Silva 
)HUQDQGHV��0RLVpV�*LHPEUD�%UDJD��1LOWRQ�/XLV�
6RDUHV� &DUYDOKR�� 3DXOR� 5REHUWR� (OJHUW�� 3LR�
+HQULTXH�6LOYD�3LQWR��5LFDUGR�3URFRSLR�%DWLVWD�
5LEDV�-���5REHUWR�'LDV�6RX]D��6DPXHO�$QMRV�GH�
9DUJDV��6LOYLR�5DIDHO�6LOYHLUD�)DULDV��:LOLDQ�9LGD�
3UXHQoD��:LOOLDQ�5RPiULR�GD�6LOYD�7DYDUHV

Aeroviários da 
Swissport têm valores 
a receber no Sindicato A chapa única 

³6RPRV�WRGRV�
Sindigru” venceu as 
eleições do Sindicato 
dos Aeroviários 
GH�*XDUXOKRV��SRU�
maioria dos votos, elegendo como 
novo presidente o companheiro 
5RGULJR�0DFLHO�(foto). O pleito 
DFRQWHFHX�QRV�GLDV����H����
de setembro. Ele sucede o 
companheiro Orisson Melo.

A direção do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
parabeniza os companheiros, 
FRQ¿DQWH�GH�TXH�HVVD�QRYD�
gestão manterá a vanguarda do 
Sindigru na defesa da categoria.

Somos todos Sindigru

MÉDICA DO TRABALHO - A 
Dra. Virginia Dapper não irá 
atender no dia 13 de outubro. 
Em substituição, ela atenderá 
os associados no dia 16.
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