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SNEA esquiva-se de
reivindicações dos aeroviários
em reunião bimestral
de denúncias relacionadas a
assédio; e o subsídio integral de
medicações para tratar doenças
adquiridas no trabalho ou após
acidentes laborais.
Além de não responder
as solicitações feitas pelos

representantes dos trabalhadores,
o SNEA propôs alterações
inaceitáveis em cláusulas da
Convenção Coletiva de Trabalho.
A próxima reunião bimestral
acontece no dia 4 de setembro,
em São Paulo.
Divulgação/Sindicato

Na penúltima reunião bimestral
antes do início das negociações
da campanha salarial 2017, o
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA) não permitiu
nenhum avanço nas discussões
sobre as cláusulas propostas
pelos trabalhadores e não
acordadas na campanha anterior.
A atitude contraria o
compromisso assumido pelas
empresas aéreas durante
aquelas negociações, onde
ficou acertado que essas pautas
seriam discutidas nas reuniões
bimestrais.
Foram três as cláusulas
colocadas na mesa de
negociação pelos aeroviários: o
fornecimento de uniformes e de
maquiagem nos casos em que
as mesmas são exigidas pelas
empresas; o comprometimento
com campanhas e apuração

Segundo apurado pelos diretores do Sindicato e de
acordo relatos dos trabalhadores, as esteiras do check-in
da Gol estão funcionando em melhores condições e mais
silenciosas, sanando os problemas que vinham acontecendo.
A melhora acontece após denúncias feitas pelo Sindicato,
em decorrência de reclamações dos trabalhadores da
empresa, que vinham sendo prejudicados pelo mau
funcionamento dos equipamentos.

Reprodução/Internet

Esteiras da Gol melhoram
após denúncia do Sindicato

Aeromot/Brant ainda deve salários
Na última sexta-feira (14/7), a Aeromot/Brant
depositou o salário do mês de maio para seus
funcionários. A empresa, que vem atrasando
pagamentos desde o ano passado, comprometeu-se a
pagar os valores referentes a junho até o dia 30 deste
mês.
Os depósitos aconteceram após pressão conjunta
de trabalhadores e Sindicato que, em reunião realizada
no dia 12, acordaram um estado de greve na empresa.
Os trabalhadores e o Sindicato esperam que a Aeromot/
Brant, após regularizar os atrasos, não volte a dever
para seus funcionários, e que o plano de saúde também
não volte a funcionar de forma intermitente, estando
sempre disponível para ser utilizado. A direção do
Sindicato ressalta que o estado de greve está mantido
até que os trabalhadores decidam por revogá-lo.
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Sindicato promove torneio de futebol
No final do mês de agosto, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre dará o pontapé inicial no 1° Torneio
de Futebol 7. Todos os aeroviários estão convidados a participar do torneio e podem escrever seus times na
sede, ou com os diretores sindicais. Compostas por sete jogadores titulares e até cinco reservas, as equipes
poderão contar com até 50% de não sócios. O Sindicato premiará as três primeiras colocações com medalhas
e troféus.
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