Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXIX - Edição 525

Comissão eleitoral declara resultado
e nova direção sindical é empossada
mesa os três presidentes do
Sindicato das gestões anteriores
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.

A comissão eleitoral, através
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

estadual Adão Villaverde,
representando a Assembleia

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

O presidente eleito, Leonel
Montezana, chamou para a

Abaixo-assinado garante
manutenção da Unimed na TAP ME
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.
Nacional Unimed, evitando
assim a contratação de outra

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
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
esclarecida.

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

aqui não”, o ato de lançamento
da campanha reuniu todos os
sindicatos de aeroviários ligados à
dos Aeroviários de Porto Alegre)
e o Sindicato Nacional dos
Aeronautas.
A data-base das categorias,
que reúnem 70 mil trabalhadores
A pauta de reivindicações foi
entregue às empresas em 23 de

TAP ME: Atraso do
FGTS até quando?
dos aposentados da
TAP ME em sacar a
parcela mensal do
empresa e foi informado de que
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
a cada ligação dá uma resposta
diferente. Agora, disseram que até
sexta-feira terão uma posição. O
depósito, será feito corretamente?

setembro. Os trabalhadores lutam
por 20% de aumento sobre pisos
(como vale-refeição) e 15% de
ganho de produtividade (aumento
real).
Também lutam para melhorar
as condições de trabalho na

Aeroviários da
Swissport têm valores
a receber no Sindicato
O Sindicato venceu
contra a Swissport, visando
o adicional de periculosidade
decisão, foram liberados valores
a favor dos aeroviários. Os
cheques devem ser retirados na

Eduardo Larsen, André Batista da Silva,

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.

Somos todos Sindigru
A chapa única
Sindigru” venceu as
eleições do Sindicato
dos Aeroviários
maioria dos votos, elegendo como
novo presidente o companheiro
(foto). O pleito
de setembro. Ele sucede o
companheiro Orisson Melo.
A direção do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
parabeniza os companheiros,
gestão manterá a vanguarda do
Sindigru na defesa da categoria.

Marcos Paulo Trautmann Passeto, Michel Silva

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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