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Vem pra assembleia!

Participe da Assembleia da Campanha Salarial: 
nesta sexta-feira (18/11), na sede do Sindicato (Rua 
Augusto Severo, 82), com primeira chamada às 15 

horas, e segunda chamada às 16 horas.

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre convida toda a 
sua categoria para participar da 
assembleia sobre os rumos da 
Campanha Salarial 2016/2017. A 
presença de cada aeroviário/a e 
indispensável. Só assim, com toda 
a categoria envolvida no processo 
de campanha, teremos força 
para conquistar nas negociações 
o índice e os direitos que 
defendemos. 

Até o momento, as empresas 
não ofereceram nenhum 
avanço nas cláusulas sociais, 
negando propostas como o auxílio 
maquiagem para as aeroviárias, 
garantia de creche ao pai 
aeroviário e/ou escola infantil, e o 
subsídio para os medicamentos 
receitados em decorrência de 
acidentes de trabalho.

Não houve também avanço 
quanto ao índice econômico. 
Enquanto os Sindicatos pedem 

D�UHSRVLomR�GD�LQÀDomR�PDLV�XP�
ganho real de 5%, a entidade 
patronal oferece apenas 4% de 
UHSRVLomR��TXH�VLJQL¿FD�PHQRV�GD�
PHWDGH�GD�LQÀDomR�QR�SHUtRGR�

 A Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação Civil 
(Fentac/CUT) alerta para a 
intransigência das empresas, 
ao não acenarem para nenhum 
avanço nas reivindicações sociais 
defendidas por aeroviários e 
aeronautas e não garantirem 
VHTXHU�D�UHSRVLomR�GD�LQÀDomR�
nos salários.

Neste momento, a saída do 
WUDEDOKDGRU�p�LQWHQVL¿FDU�D�OXWD��
unir-se com Sindicato e com os 
colegas, para buscar um reajuste 
justo e direitos sociais merecidos 
por toda a categoria.

Em Porto Alegre, a assembleia 
será realizada nessa sexta-feira 
(18/11), às 15h, na sede. No 
mesmo dia, haverá assembleias  

-XVWLoD�UHD¿UPD�GLUHLWR�GH�PDQLIHVWDomR�GR�6LQGLFDWR
O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre ganhou uma ação 
judicial que havia sido movida 
pela TAP ME para questionar 
o protesto que foi realizado em 
frente ao check-in da empresa. 

1D�VHQWHQoD��R�MXL]�D¿UPD�TXH�

“os protestos e escritos das faixas 
nele usadas revelam apenas 
a opinião dos manifestantes 
sobre as condições de trabalho 
oferecidas pela autora”, ou seja, 
que o protesto organizado pelo 
Sindicato não conteve nenhuma 

ação inconstitucional e ocorreu 
dentro da legalidade.

2�6LQGLFDWR�D¿UPD�TXH�
continuará manifestando suas 
opiniões e defendendo o direito a 
condições dignas de trabalho para 
os aeroviários/as.

em Guarulhos, Recife e, pelo país, 
nas bases do Sindicato Nacional 
dos Aeroviários, com o objetivo de 
deliberar os rumos da Campanha 
Salarial.

Nessa quinta-feira (17), haverá 
mais uma rodada de negociação 
com o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA). O 
resultado da rodada será debatido 
na assembleia. 
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Expediente

Assédio moral volta a assombrar a Latam
Um líder da Latam, que já 

possui histórico de assédio 
moral, voltou a humilhar os 
trabalhadores. Os aeroviários 
estão sendo pressionados a 
trabalhar excessivamente, sendo 
exigidos a cumprir funções que 
deveriam ser executadas por dois 
ou mais trabalhadores. 

O Sindicato reforça que 

“pressão psicológica não pode 
ser curada como uma fratura” e 
coloca à disposição do trabalhador 
o atendimento através do grupo 
de psicologia que acontece todas 
as quintas-feiras, das 14h às 
15h30min e das 16h às 17h30min, 
na sede.

Excepcionalmente nesta 
semana, o atendimento da 

psicóloga Inaiara Kersting se 
dará na sexta-feira, das 14h às 
15h30min e das 16h às 17h30min. 

Na quinta-feira, a psicóloga 
estará participando de uma roda 
de conversa com os aposentados 
do Sintrajufe (Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário 
Federal) sobre “Trabalho, 
identidade e aposentadoria”. 

Semana da consciência 
negra em Porto Alegre

Começou, na última segunda-
feira (14/11), a Semana da 
Consciência Negra de Porto 
Alegre. A agenda está cheia de 
atividades, que acontecerão 
no Largo Zumbi dos Palmares, 
no bairro Cidade Baixa. O 
encerramento se dará no domingo 
com shows do grupo Pyração, 
Pagode do Dorinho, Brazil 
Estrangeiro 25 anos e convidados.

A programação completa 
pode ser conferida em 
https://www.facebook.com/
events/1794362800838813/.

Agenda sindical

21 – Reunião de Planejamento
22 – Sindicato Móvel na TAP ME: 
das 11h às 13h; das 15h às 16h30  
e Reunião do Fórum Sindical 
Saúde do Trabalhador às 14h
23 – Sindicato Móvel no TPS1 do 
Aeroporto Internacional Salgado 
Filho: das 10h às 12h30min; e 
audiência com a TAP ME na 23ª 
Vara do Trabalho
24 – Distribuição do Aerofolha e 
Rodada da Campanha Salarial em 
São Paulo
25 – Reunião da Executiva

&RQ¿UD�DV�DWLYLGDGHV�GR�
Sindicato desta semana

R
ep

ro
du

çã
o:

 S
in

tra
ju

fe
 R

S


