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Nosso muito obrigado
aos aeroviários
Com as mudanças na
legislação trabalhista, que
atingiram diretamente o sustento
das entidades sindicais, ficou
claro que os próximos anos serão
de transformação na maneira de
viabilização dos sindicatos.
A importância dos sócios é
cada vez maior, assim como
é importante a contribuição
assistencial para a Campanha
Salarial. Como é esta
contribuição?
Considerando as mudanças
da Reforma Trabalhista, esta
contribuição, que custeia as
despesas dessa Campanha,

será ainda mais importante nos
próximos anos. A contribuição
assistencial é uma porcentagem
que é descontada de um salário
apenas uma vez no ano dos
membros da categoria que não
são sócios da entidade. No
último período, a contribuição
assistencial aprovada em
assembleia foi de 1%.
Originalmente no começo da
Campanha Salarial, também
em assembleia, a contribuição
foi aprovada em 2%, porém
foi reduzida no fechamento do
Acordo Coletivo de Trabalho.
O Sindicato dos Aeroviários

de Porto Alegre agradece
profundamente aos aeroviários
que não se opuseram a esta
contribuição, que através desse
gesto de apoio, aprovaram a
conduta sindical durante as
negociações da Campanha
Salarial 2017. Além desse
agradecimento, o Sindicato
convida estas pessoas que
apoiaram a entidade para
participar ainda mais, se
associando e ajudando a construir
um Sindicato cada vez mais forte.
Mais uma vez, o Sindicato
agradece todo esse apoio!

SINDICALIZE-SE!
NOSSA UNIÃO É A NOSSA FORÇA

É necessário, neste momento em que não sabemos até onde irão as consequências da
Reforma Trabalhista, nos unirmos e nos fortalecermos através dessa união.
Nesta edição do Aerofolha vemos que em duas de nossas três matérias a respeito da
categoria tratamos de questões que surgiram depois da aprovação desta Reforma Trabalhista.
Este é o momento em que veremos como trataremos de nossos direitos daqui em diante, e
também quais serão nossos objetivos para as próximas lutas. Ainda neste governo teremos a
possível Reforma da Previdência, que mexerá com todos os trabalhadores e com as futuras
gerações, e ainda as emendas que serão votadas modificando ainda mais as leis trabalhistas.
Em 2017 garantimos nossa Convenção Coletiva de Trabalho, porém em 2018 nós nos
veremos obrigados a lutar novamente por esta manutenção, caso contrário, estaremos ainda
mais expostos a Reforma Trabalhista.
Aeroviário, faça parte diretamente de nossas lutas, usufrua do Sindicato que é seu e se
associe!

Aeroviários já são prejudicados por
Reforma Trabalhista
No dia 11 de novembro de 2017, a Reforma Trabalhista passou a vigorar no Brasil. A partir dessa mudança
drástica nos direitos da classe trabalhadora brasileira, era sabido e difundido por especialistas, sindicalistas
e por lideranças políticas que não tardaria para que as empresas dessem início às práticas de acordo com
as novas leis. Em alguns setores, os reflexos dessa nova legislação foram mais rápidos, em outros, estão
acontecendo de forma gradual.
Recentemente a categoria aeroviária de Porto Alegre também tem sentindo as consequências da Reforma
Trabalhista. As demissões na TAP ME assim como em outras empresas foram alguns dos sinais desse
que é considerado pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre e por outras entidades que defendem o
trabalhador como um desmanche da legislação trabalhista.
O Sindicato também foi procurado por trabalhadores da Latam que indicaram diversos equívocos e
diferença de valores nas homologações que acontecem na empresa.
Estes dois exemplos são algumas das consequências da Reforma Trabalhista não só na categoria
aeroviária como em toda a classe trabalhadora. Com a finalidade de amparar o aeroviário, o Sindicato pede
que os trabalhadores procurem a entidade para relatar este tipo de problema para que a entidade possa
prestar a assessoria necessária nesses casos.

RH dá falsas informações aos demitidos
Johnny Oliveira/Sindicato

Não é nenhuma novidade, mas
mais uma vez o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre se vê
na obrigação de denunciar a má
conduta do setor de Recursos
Humanos da TAP ME.
O RH da empresa tem dito aos
seus trabalhadores recentemente
demitidos que o Sindicato está

sem horários para o agendamento
de homologações.
Em resposta a esta situação, o
Sindicato afirma que tem horários,
pessoal e espaço disponível para
prestar a assistência necessária
ao trabalhador que for demitido e
necessitar de homologação.

A entidade também orienta
o trabalhador a levar este tipo
de questão para os diretores
sindicais, o que pode ser feito
dentro da empresa, nas ações
em frente a empresa, através do
telefone (51) 3343-4302 ou na
sede, na Rua Augusto Severo, 82.

Médica do Trabalho - A Dra. Virgínia Dapper não atenderá nos dias 23 e 30 de janeiro. O atendimento
deve ser retomado no mês de fevereiro.
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