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O Plano de Participação
de Resultados (PPR) de 2017
acontecerá na Latam este ano.
Em reunião que contou
com diretores do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre e com
uma comissão de funcionários
de diversos setores na última

sexta-feira (16), responsáveis
pela empresa no Salgado Filho
afirmaram que haveria um PPR
na Latam. “Este resultado é fruto
dos trabalhadores da Latam.
Nada mais justo que sejam
recompensados por este PPR”,
afirma o Sindicato.
Segundo informações da

Inscreva-se no Torneio de Pingue Pongue!
Alguns aeroviários já se
inscreveram no Torneio de
Pingue Pongue do Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre,
mas ainda é possível fazer a
sua inscrição! Para confirmar
a sua participação no evento
é necessário fornecer nome
completo, matrícula, empresa
e setor, telefone e e-mail para
contato através do telefone (51)

3343-4302 ou com o diretor
Adriano no (51) 99913-0158.
O evento acontece no
dia 17 de março, às 9h, na
sede do Sindicato, e contará
com salsichão, pão, água e
refrigerante. Também haverá
premiação para os primeiros
colocados, que será entregue na
festa de aniversário do Sindicato,
em maio.

empresa, o valor pago deverá
39,8% do salário do mês de
dezembro a Latam Airlines Brasil
e Latam, já para a Cargo o
índice é de 51%. Os índices são
calculados proporcionalmente ao
tempo de empresa do trabalhador
no ano. O pagamento deve ser
efetuado no dia 15 de março.

Informe Jurídico: Atenção
aeroviários da TAP ME e Gol
Chega aos trabalhadores
mais um resultado do trabalho
jurídico do Sindicato. Para os
trabalhadores da Gol chega a
terceira parcela de seu processo.
Já para os trabalhadores da TAP
ME, depósitos recursais já estão
disponíveis na sede. A lista desses
aeroviários está disponível no
nosso site através do link https://
goo.gl/FvwTp9

Johnny Oliveira/Sindicato

PPR da Latam é fruto
de muito trabalho

Faltou pão no café da
manhã da TAP ME
Alvo da maior quantidade de
críticas dos trabalhadores da TAP
ME há tempos, o já problemático
café da manhã não contou com
pães em um dia desta semana.
Ainda em outra oportunidade, a
entrega do alimento foi atrasada
pelo fornecedor.Os trabalhadores
também reclamam que o pão
muitas vezes é seco e que só há
frios duas vezes por semana. Para
suprir a falta desses frios que não
são servidos pela Risotolândia,
empresa que administra o local,
alguns aeroviários chegam a

trazer esses alimentos na mochila.
Além dos problemas com as
refeições, cerca de duzentos
trabalhadores têm problemas para
passar nas catracas, o que está
sendo verificado pela gestora
nesta quarta-feira (21).
O Sindicato afirma que
as reuniões do comitê
formado por trabalhadores,
Risotolândia, diretores sindicais
e representantes da TAP ME
não acontece há quatro meses,
dificultando o diálogo e a solução
desses problemas.

“Tronos” na TAP ME:
Banheiros privativos servem
apenas privilegiados
O setor de motores sofre
com a discriminação de
alguns funcionários. O que
acontece é que, enquanto todos
trabalhadores compartilham
os mesmos banheiros, um
selecionado grupo possui a
chave de um local, um “trono”
que só é acessado por eles.
Este local de acesso privativo

provavelmente possui condições
superiores ao que é compartilhado
pelos trabalhadores de fora
desse círculo de privilegiados,
caracterizando discriminação no
uso das estruturas da TAP ME.
O Sindicato afirma que neste
setor “existe uma coisa que é do
século passado, já que todos são
iguais”.

Aeromot/Brant volta a atrasar pagamentos
O salário do mês de janeiro,
que deveria ter sido pago no
início deste mês, foi parcelado
pela Aeromot/Brant. A empresa
possui um longo histórico de
atrasar pagamentos tanto de
salários quanto de direitos que se
estende desde 2012, passando

Expediente

por momentos críticos nos últimos
dois anos.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre protocolou denúncia
na Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego na
última sexta-feira apontando as
irregularidades.

Reforma da Previdência
é suspensa
Devido a intervenção militar
no Estado do Rio de Janeiro,
a Reforma da Previdência está
temporariamente suspensa. O
motivo é que uma lei brasileira
não permite mudanças na
Constituição Federal durante
uma intervenção militar. Visto
que a previsão de saída dos
militares do Rio de Janeiro é
para 31 dezembro, o projeto
não voltaria ao Congresso este
ano. O Sindicato participou de
mobilizações contra a Reforma
não só no Salgado Filho,
mas também de movimentos
que visavam impedir essas
mudanças. Esta vitória
pertence aos trabalhadores.
Médica do Trabalho atende
na sexta-feira (23)
Devido a uma emergência,
a Dra. Virgínia Dapper não
atendeu em seu horário
normal na terça-feira, na sede
do Sindicato. O atendimento
acontecerá na sexta-feira (23),
a partir das 15h30. Em caso
de urgência, os aeroviários
devem ligar para a sede
para encaminhar encaixe de
atendimento no Sindicato dos
Metalúrgicos de Porto Alegre
na quinta-feira pela manhã.
Psicologia do trabalho
A mestra em psicologia
Inaiara Kersting está
atendendo em seu consultório
na Avenida 24 de outubro,
número 111, sala 605. O
agendamento da consulta
psicológica pode ser feito
através de WhatsApp no
telefone (51) 99441-5202 ou
por telefone no (51) 33790004. Para atendimento
conveniado, o aeroviário sócio
do Sindicato deve comparecer
com sua carteira de associado.
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