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Trabalhadores da aviação em luto

EDITORIAL
Na tarde da última segunda-feira 
(11/7), perdemos um companheiro 
da categoria. Adriano Luiz Schuch 
foi vítima de um acidente de 
trabalho na Latam e faleceu. 

Neste momento, devemos 
nos unir em apoio à família e aos 
amigos do Adriano, e o Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
está disponível para ajudar no que 
for necessário a estas pessoas, 
que passam por esta situação tão 
WULVWH��2�6LQGLFDWR�D¿UPD�TXH�QmR�
aceitará a exposição de Adriano 
ou de sua família, ou qualquer 
acusação indevida.

Há um mês atrás, perdemos a 
colega Mineia Machado. Agora, 
mais um integrante da nossa 

Curta nossa página:  
facebook.com/aeropoa

MTE está investigando o acidente
O Sindicato esteve presente na primeira visita de investigação no 

local do acidente, na manhã de quarta-feira (13/7), feita pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), com a participação da Latam e 

Infraero. O Sindicato está atento ao processo, zelando para que o 

MTE não ouça apenas uma das partes e mantenha-se comprometido 

com uma investigação completa e justa.

comunidade nos deixa. Sem 
dúvida, este é um momento 
muito difícil para os trabalhadores 
do Aeroporto Salgado Filho 
e, em tempos como esses, a 
comunidade deve unir-se e  
apoiar-se na construção de dias 
melhores. É importante, neste 
momento, que acompanhemos 
os resultados das investigações 
internas e da Polícia, mantendo 

a calma e evitando apontar 
culpados. 

A luta pela segurança do 
trabalho continua, e o Sindicato 
está atuante e vigilante quanto a 
isso em todas as empresas onde 
nossa categoria atua. 

A direção da entidade lamenta 
profundamente que mais um 
acidente fatal, em área de 
segurança da Infraero, tenha 
ocorrido em Porto Alegre.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre convoca os 

trabalhadores da empresa Líder para assembleia geral referente ao 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A assembleia será realizada na 

sede do Sindicato (Rua Augusto Severo,  82), no dia 20 de julho, com 

primeira chamada às 16h30min e segunda e última chamada às 17h. 

A presença de todos é muito importante! Participe!

ATENÇÃO! O Sindicato 

solicita aos seus sócios que 

compareçam na sede, entre os 

dias 23 a 26 de agosto, para o 

recadastramento. 

Aguardamos a todos/as!

Sindicato convoca assembleia  
de aeroviários da Líder

Recadastramento 
de Sócios/as

Acidente na Latam deixa
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Expediente

Em assembleia dos aeroviários do Táxi Aéreo, realizada pelo 

Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, a categoria rejeitou a 

proposta de 3,5% de reajuste feita pelo Sindicato Nacional das 

Empresas de Táxi Aéreo (SNETA) em audiência do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST). Os trabalhadores reivindicam, no mínimo, 10% de 

aumento salarial. Diante da decisão da categoria, o Sindicato aguarda 

agora por uma nova audiência de conciliação, que deve ser convocada 

pelo TST.

Aeroviários rejeitam proposta 
do SNETA e seguem na luta 

pela reposição salarial

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 sindicato, bem como 

QR�³$HURIROKD´��HP�����������D�UHVSHLWR�GD�FRQGXWD�SUR¿VVLRQDO�GR�'U��(GXDUGR�=LSSLQ�.QLMQLN��VROLFLWDQGR�VHMDP�DV�PHVPDV�GHVFRQVLGHUDGDV��D�SDU�
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.

Sindicato convoca 
aeroviários da TAM

O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre convoca os 

trabalhadores  listados abaixo a 

comparecerem à entidade, para 

tratar da ação judicial movida 

contra a TAM. São eles: Felipe 

Lopes Matos, Marcelo Andreski 

Pereira, Marcos Ricardo D. 

Schumacher, Sir Branquiley 

Saldanha Junior e Werner Vargas 

Schuch.

Carteiras da Anac na TAP ME
$�7$3�0(��FRPSURPHWHX�VH�D�SURPRYHU�RV�PHFkQLFRV�TXH�¿]HVVHP�FXUVR�GH�

TXDOL¿FDomR�MXQWR�j�$QDF��PDV�QmR�HVWi�UHSDVVDQGR�D�GLIHUHQoD�VDODULDO�UHIHUHQWH�jV�
QRYDV�FHUWL¿FDo}HV��(VVD�p�XPD�TXHVWmR�TXH�VH�DUUDVWD�H�JHUD�GHVFUpGLWR�QD�HPSUHVD��
DOpP�GH�QmR�LQFHQWLYDU�R�IXQFLRQiULR�D�TXDOL¿FDU�VH��(P�WRGD�UHXQLmR�H�HP�PXLWRV�
informativos, o Sindicato vem cobrando o tema, mas não há retorno da TAP ME. A Anac 

também demora muito para entregar as novas carteiras aos trabalhadores/as.

GEVAR - O grupo convida para 

confraternização no antigo CTG 

da FRB, em 21 de julho, às 17 

horas.

Nota de falecimento
É com pesar que o Sindicato 

dos Aeroviários de Porto Alegre 

comunica o falecimento da Sra. 

Amadina Almeida dos Santos, 

aos 85 anos, mãe do colega 

Paulo Roberto dos Santos (o 

Bira). O Sindicato presta suas 

condolências e deseja força ao 

companheiro e familiares nesse 

momento de dor.
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