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Pagamentos das ações contra a Vasp 
seguem em andamento

Os processos individuais 
e coletivos iniciados antes da 
decretação de falência da Vasp já 
estão sendo liberados. O Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
solicita a todos os trabalhadores 
da antiga companhia a ficarem 
atentos às publicações no site: 
www.aeroviarios.org.br.

A demora na liberação dos 
recursos não significa que seja 
necessário procurar novos 
procuradores ou advogados. 
Cada vara da Justiça tem 
um andamento diferente, e a 
velocidade do decorrer dos 
processos independe dos 
profissionais envolvidos. Portanto, 
a demora não será solucionada 

por um advogado diferente. 
Todas as ações representadas 
pelo Sindicato estão correndo 
normalmente e nenhuma 
apresenta problemas.

Vem causando preocupação 
à direçâo do Sindicato o fato 
de  que alguns advogados 
estão assediando trabalhadores 
aeroviários para ingressarem 
ou assumirem suas causas, 
e poderão prejudicar esses 
trabalhadores.

O Sindicato assume total 
responsabilidade pelas causas 
movidas pelos seus advogados, 
mas não se responsabiliza por 
profissionais não vinculados à 
entidade. 

É importante esclarecer 
que, das causas movidas pelo 
Sindicato, a maioria esmagadora 
das ações foi vitoriosa. Boa parte 
desse mérito se deve à escolha 
de advogados experientes em 
defender os direitos da categoria 
aeroviária. Por isso, a entidade 
recomenda aos trabalhadores 
que, antes de mover qualquer 
ação trabalhista, consultem 
os advogados associados ao 
Sindicato. 

A direção acompanha os 
processos judiciais com cuidado 
e zelo, mas só tem condições de 
acompanhar processos movidos 
através da assessoria jurídica da 
entidade.

Manual de repressão da Gol
Persistem os problemas 

causados pelo manual de conduta 
da Gol. Os trabalhadores são 
obrigados a trabalhar após 
o horário estabelecido, pois 
recebem advertências caso não 
completem atividades antes de 
irem para casa. 

A incerteza sobre a 
compensação do trabalho é muito 
grande entre os profissionais. O 
manual de conduta da Gol mais 
parece um manual de repressão, 
visto que autoriza esse tipo 
de atitude dos supervisores: 
funcionários cansados são 
obrigados a permanecer no local 
de trabalho até o término de 
tarefas. O item 4 deste manual, 
que trata do cumprimento do 

horário de trabalho, atribui ao 
superior do funcionário aprovar 
suas batidas de ponto, mas são 
esses mesmos supervisores que, 

ao invés de apenas aprovarem 
as batidas, pressionam os 
funcionários a trabalharem 
excessivamente.
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Expediente

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 
no “Aerofolha”, em 22.03.12, a respeito da conduta profissional 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.

Saúde e segurança no TPS2
O Sindicato já encaminhou à Infraero (responsável pelo terminal) um 

pedido de reunião para tratar das solicitações dos trabalhadores sobre 
a condição de saúde e segurança. Algumas questões são relacionadas 
às esteiras de bagagem do Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho. 
Problemas semelhantes foram resolvidos no Terminal 1, após a revisão 
e lubrificação das engrenagens e a instalação de uma carenagem, que 
aplacou o grande barulho produzido pelo equipamento.

Sindicatos irão reunir-se em seminário 
de planejamento da campanha salarial
Será dado o pontapé inicial do planejamento da campanha salarial 

2016/17. O seminário será realizado nos dias 11 e 12 de agosto, na 
cidade de Recife. Ano passado, o seminário foi realizado em Porto 
Alegre, e este ano será realizado juntamente com os companheiros 
de Pernambuco. O Sindicato estará presente na oficina e depois irá 
compartilhar as discussões com a categoria, dando início à campanha.

Doação de Sangue
URGENTE

Assembleias públicas sobre a Previdência Social
O Sindicato tem participado de audiências públicas que vêm 

debatendo as mudanças previstas para a Previdência Social. O 
encontro, que já aconteceu em Porto Alegre e Passo Fundo, ocorrerá 
agora em Santa Maria, na próxima sexta-feira, dia 5.

Está circulando também uma petição online que busca proteger os 
direitos dos trabalhadores e pode ser acessada no link: http://tinyurl.
com/h54k8tw.

O colega aeroviário 
aposentado Eberardo Paulo 
Benz está precisando, com 
urgência, de doação de 
sangue de todos os tipos. 
Quem puder doar, deve 
comparecer ao terceiro andar 
do Hospital Mãe de Deus, na 
Rua José de Alencar, nº 286, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h30min.

Cipa na TAP ME
Houve muitas 

inscrições de 
candidaturas 
para a Comissão 
Interna de 
Prevenção de 
Acidentes (CIPA) 

na TAP ME, e elas ainda estão 
abertas até o dia 15 de agosto. 
Ao que parece, as eleições serão 
bastante concorridas.

A CIPA é um instrumento 
extremamente importante para 
os trabalhadores: é um espaço 
de discussão da saúde e da 
segurança, do ambiente, da 
saúde coletiva, da prevenção 
de acidentes. Todos temas 
envolvendo questões críticas na 
TAP ME. 

O Sindicato espera um 
profundo comprometimento dos 
futuros eleitos com a saúde e 
segurança dos colegas. A entidade 
deseja uma boa eleição e que a 
grande disputa valorize o debate e 
a importância desse órgão.

Nova vitória: Aerus faz rateio especial de créditos
O pagamento aos aposentados e pensionistas do Aerus, no mês 

de agosto, serão mais graúdos que o costume, devido a um rateio 
diferenciado de créditos. Para saber mais, veja abaixo trecho do 
comunicado do Aerus:

“(...) esclarecemos que os valores pagos a título de rateios de créditos, 
denominado no contracheque de Acerto de Antecipação de Isonomia, se referem 
ao total de créditos (recursos) oriundos dos planos de benefícios que deixaram 
de ser distribuídos até agosto de 2016 (...) o motivo que nos levou a proceder 
a esse pagamento (...) prendeu-se ao fato de que os citados valores (...) foram 
escriturados (...) em nome de cada participante. (...) não mais pertenciam aos 
planos, e sim aos participantes (...) decidimos por fazer o que julgamos certo, que 
foi entregar os aludidos recursos aos seus verdadeiros donos.”

Esse acerto é fruto também da luta da Fentac/CUT, sindicatos, 
comissões de aposentados. O áudio com a explicação está no site da 
Federação, no link: http://goo.gl/aabTbD.


