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Sindicato cobra da
melhorias
nos uniformes, ponto, PPP e barracão
e péssimo para a imagem da TAM
ter seus funcionários vestidos
(30/3), com Roberto Baccaro
e Julio Oliveira, do setor de
Recursos Humanos da TAM,
para discutir as demandas dos
trabalhadores.
Sobre os UNIFORMES,
os representantes do RH
com as condições dos itens
utilizados pelos funcionários e

ideia de descaso da empresa”,
Os representantes do RH

o trabalhador. Mesmo assim, o
Sindicato receberá a proposta
e, se for o caso, convocará uma
assembleia com os trabalhadores
para deliberar sobre a mesma.
insalúbre do “BARRACÃO” de

as reclamações feitas pelos
RELÓGIO PONTO (four ponto),
assim como solucionar o atraso
na entrega do PPP

representantes da TAM disseram
melhorar o espaço de trabalho.
Sobre a falta de ARMÁRIOS,

o problema. O Sindicato ressaltou
Sobre o BANCO DE HORAS,
usar roupas de outras empresas

de Rampa, com prioridade, e na
próprios uniformes. “É lastimável

Greve do Taxi Aéreo
acontece dia 6
Está mantida, para 6 de abril, a greve de
aeronautas e aeroviários do Táxi Aéreo, para
pressionar o Sindicato Nacional das Empresas de
Táxi Aéreo (SNETA) a avançar nas negociações da
campanha salarial.
As empresas oferecem 2% de aumento,

Anac pretende novas
mudanças na aviação
A Fentac/CUT e sindicatos

para discutir mudanças estruturais
no setor aéreo brasileiro. As

Até o momento, foram realizadas cinco reuniões
propostas para reduzir os custos das empresas
estimular a entrada de empresas de baixo custo.
Cerca de 50 mil trabalhadores atuam no segmento.

condições de trabalho de aeroviários, aeronautas e

O melhor remédio para a
gripe é a prevenção

Reunião com a Petros
será no dia 7 de abril

gripe.
declarações sobre o aumento do

temperatura ambiente e trocar rapidamente as roupas molhadas por
compartilhar alimentos e copos e manter ambientes ventilados também
aplicada nos postos de saúde em 30 de abril. A Secretaria Estadual
de Saúde do RS disponibilizará a vacina gratuitamente apenas para o
QUEM PODERÁ SE VACINAR GRATUITAMENTE
Maiores de 6 meses a menores de 2 anos
Maiores de 2 anos a menores de 5 anos
Gestantes (em qualquer idade gestacional)
Puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto)
Trabalhadores da Saúde
Povos indígenas
Pessoas com 60 anos ou mais
População privada de liberdade
Funcionários do sistema prisional
Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

Aeronautas realizam
eleições sindicais
O Sindicato
Nacional dos
Aeronautas

vários locais e horários, ou por

H1N1 -

Redenção terá ato
pela fosfoetalonamina
Será realizado um ato,

Retratação
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença
exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara Cível do Foro Regional do
4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº
001/1.12.0071803, vem pela presente RETRATAR-SE perante o Dr. Eduardo Zippin
Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste
do Dr. Eduardo Zippin Knijnik, solicitando sejam as mesmas desconsideradas, a par
de se desculpar publicamente com o Dr. Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa
ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre, 9 de março de 2016.
Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.

Expediente
Porto Alegre
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responsabilidade da direção do Sindicato.

da fosfoetalonamina. Muitos
pacientes com câncer acreditam
los, mas a comunidade
fosfoetalonamina vinham sendo
A droga será testada em humanos
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