
Na última sexta-
feira (31/3), diretores 
do Sindicato estiveram 
presentes na Esquina 
Democrática, no Centro 
de Porto Alegre. A 
manifestação buscou 
combater a reforma 
previdenciária e reforçar o chamamento para a greve geral do dia 28 de 
abril. O ato também serviu para lembrar o dia do Golpe Militar de 1964, 
ocorrido em 31 de março daquele ano.

O ato foi organizado por sindicatos e centrais sindicais, organizações 
estudantis e sociedade civil, com o objetivo também de unificar a luta 
contra a cassação dos direitos promovida pelo atual governo.
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Terminal 2 recebe SIPAT da Azul
Nos últimos dias 2 e 3, o 

Terminal 2 do Aeroporto Salgado 
Filho recebeu a 1ª SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho) da 
Azul Linhas Aéreas. O evento 
aconteceu das 9h às 12h e das 
14h às 17h, e discutiu o tema 
“Segurança, nossa herança”.

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre foi convidado 
e participou com palestra na 
segunda-feira (3), proferida pela 
psicóloga do trabalho Inaiara 
Kersting e a diretoria de Saúde. A 
psicóloga abordou o tema “Saúde 
mental, ética e segurança no 
Trabalho”.

O Sindicato parabeniza a 
iniciativa da CIPA da Azul em 
promover a SIPAT. Também 
reafirma que será sempre parceiro 
em atividades sobre prevenção 

de acidentes, tema que é uma 
das principais preocupações da 
atual gestão, que busca promover 
a saúde e a qualidade de vida do 
aeroviário.

Sindicato convida aeroviários 
da Gol para reunião

Chegou a vez dos trabalhadores da Gol ocuparem seu espaço 
de diálogo na sede do Sindicato. A Reunião dos Setores com os 
funcionários da empresa acontece em 26 de abril, com duas chamadas: 
a primeira às 11h e a segunda às 17h.

O aeroviário deve trazer questões que queira discutir com os colegas 
e diretores sindicais, dúvidas e sugestões. A última reunião trouxe os 
trabalhadores dos setores de Pintura, Limpeza e Audiovisual da TAP 
ME, que vieram até a sede no dia 31 de março.

Gol apresenta PPR 
ao Sindicato

A Gol enviou para o Sindicato, 
nesta semana, o seu Plano de 
Participação nos Resultados 
(PPR). A assessoria jurídica da 
entidade já está analisando a 
proposta e, assim que tiver a 
análise completa, o Sindicato 
divulgará sua posição a respeito 
do PPR.

Os diretores já estão 
conversando com a categoria, nos 
locais de trabalho, para saber o 
que pensam os trabalhadores a 
respeito da proposta.

Diretoria presente nas ruas nas 
manifestações contra as reformas
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O diretor de saúde do Sindicato, Flavio Maia, a psicóloga Inaiara Kersting  
e o vice-presidente da Cipa da Azul Geferson Padilha

Reajustes a um clique
Está disponível no site do 

Sindicato, no endereço www.
aeroviarios.org.br, um link para 
que os internautas tenham rápido 
acesso aos valores de reajuste 
acertados na última Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) dos 
aeroviários. O link ficará fixo na 
página inicial do site e contará 
sempre com os números da 
Convenção mais recente.
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Expediente

Reuniões quinzenais buscam melhorar diálogo
Representantes da TAP ME e diretores do 

Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre se reunirão 
quinzenalmente para discutir problemas dos setores da 
empresa. A iniciativa busca resolver as irregularidades 
relatadas pelos trabalhadores com mais agilidade. As 
reuniões serão quinzenais. A próxima está marcada para o dia 19 de abril.

A necessidade de comunicação entre empresa e Sindicato é uma demanda dos diretores sindicais, que 
afirmam que “em outras gestões da empresa, o diálogo já foi melhor e resultava em mais ações diretas”.

Sindicato cobra uniformes e vacina da gripe à TAP ME

Na reunião da última quarta-feira (5/4), o Sindicato cobrou da TAP ME diversos problemas relatados pela 
categoria e constatados pela diretoria, dentre eles a falta de uniformes, a lavagem de uniformes para setores 
que trabalham com químicos, a reorganização do setor de Marcenaria, o pagamento de insalubridade para os 
setores de Audiovisual e de Buchas (Mecânica), e a distribuição de vacina contra a gripe para os funcionários 
da empresa.

Na reunião, os diretores do Sindicato obtiveram a informação de que o PDV na TAP ME no Rio de Janeiro 
encerra-se em 2 de maio. A empresa prometeu uma posição sobre todas as questões levantadas para a 
próxima reunião.

Encontros já dão resultado: setor de Limpeza mudará de sala

Na última reunião com a TAP ME, foram colocadas em pauta pelos diretores sindicais as más condições 
de trabalho do setor de Limpeza. A sala é confinada, contando apenas com a ventilação do ar-condicionado, 
o que não é adequado, já que o setor trabalha com materiais químicos. Segundo informações recebidas 
pelo Sindicato, os trabalhadores deste setor já estão em uma sala provisória, e uma nova sala já está sendo 
providenciada. Também foi solicitado à gerência da empresa um tanque para limpeza dos painéis de interior 
das aeronaves, para o setor de Cabines do Hangar 5.

Federação promove seminário 
para mulheres sobre 

negociações coletivas
Com o objetivo de fomentar a participação de 

mulheres dirigentes sindicais nas negociações 
coletivas, a Fentac/CUT e sindicatos filiados 
promovem, nos dias 5 e 6 de abril, o 1º Seminário de 
Formação em Negociação Coletiva para Mulheres na 
Aviação.

Diretoras do Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre foram até São Paulo participar do evento. 
Dentre as atividades, estão previstas uma análise 
das cláusulas que protegem as mulheres na 
Convenção Coletiva de Trabalho, construção de 
cláusulas e simulação de mesa de negociação.

Oficina de planejamento da 
Fentac/CUT nesta semana vai 
preparar 3 anos de mandato

Nos dias 7 e 8 de abril, os dirigentes 
dos sindicatos de aeroviários, aeronautas e 
aeroportuários filiados à Fentac/CUT reúnem-se 
em São Paulo. O objetivo é planejar o mandato, 
de três anos, em defesa da manutenção dos 
direitos das categorias e lutar por ganho real nas 
campanhas salariais. Assim como definir como os 
setores da aviação se engajarão nas paralizações 
do dia 28 de abril, data onde está prevista uma 
greve geral pela CUT, e quais atitudes serão 
tomadas pela Federação frente às reformas do 
governo Michel Temer.

GEVAR – O grupo convida para encontro de Páscoa, no ex-CTG da FRB, no dia 6 de abril, às 17h.


