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Assembleia de prestação de 
contas acontece na terça-feira (13)

A assembleia de prestação 
de contas acontece no dia 13 de 
março, às 16h30, com segunda 
chamada às 17h, na sede do 
Sindicato (Rua Augusto Severo, 
82)

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre convoca todos 
os seus associados para 
analisar as contas da gestão da 
entidade em 2017 e projetar o 

ano de 2018 na assembleia de 
prestação de contas deste ano. 
Estarão presentes na mesa que 
comandará a assembleia as 
assessorias jurídica e contábil da 
entidade.

Está é uma assembleia para 
que o sócio do Sindicato possa 
se informar sobre a situação 
financeira da entidade que o 
representa, podendo tirar dúvidas 
sobre o período que passou e 

ainda ajudar e fazer sugestões 
na construção do próximo ano do 
Sindicato.

A presença de todo sócio é 
importante para que cada um 
possa ter clareza sobre a gestão 
que representa os aeroviários de 
Porto Alegre. A assembleia é uma 
oportunidade de conversar com 
os diretores e com as assessorias 
do Sindicato sobre temas de 
interesse da categoria.

Torneio de Pingue Pongue acontece no dia 17 de março
Falta pouco mais de uma semana para o Torneio de Pingue Pongue do Sindicato dos Aeroviários de Porto 

Alegre. A competição acontece no dia 17 de março, às 9h, na sede do Sindicato (Rua Augusto Severo, 82) 
e contará com salsichão, pão, água e refrigerante. Os primeiros colocados serão premiados na festa de 
aniversário do Sindicato.

O aeroviário que tem interesse em participar e, mas não se inscreveu ainda pode fazer a sua inscrição. 
Para isso é preciso ter em mãos o nome completo, matrícula, empresa, telefone e e-mail e entrar em contato 
com o Sindicato através do telefone (51) 3343-4302, ou com Adriano no (51) 99913-0158.
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Diretor Flavio Maia 
se despede dos 

aeroviários

Na última semana, o diretor 
Flavio Maia se despediu de 
seus colegas de TAP ME, assim 
como de seus companheiros 
de Sindicato, para seguir novos 
caminhos. 

Maia atuou na área de Saúde 
e Segurança do Sindicato, 
participando ativamente das 
interdições que aconteceram em 
setores da TAP ME e do Salgado 
Filho, assim como sempre cuidou 

de questões de saúde laboral, 
tanto física quanto psicológica, 
dos aeroviários. 

Formado em Direito, Maia 
seguirá outros caminhos, deixando 
saudades em seus colegas tanto 
da TAP ME quanto do Sindicato. 
O Sindicato, em nome de todos os 
aeroviários, ressalta a Maia que 
“sempre estaremos contigo, que 
sempre nos ajudou. Pode contar 
conosco para o que tu precisar.”

Extrato analítico é 
fundamental para 

rescisão

O trabalhador que é demitido e 
homologa no Sindicato deve trazer 
seu extrato analítico do FGTS 
para o momento da homologação. 
O extrato é fundamental para que 
os diretores do Sindicato possam 
fazer uma conferência dos valores 
pagos.

Para retirar o extrato analítico, 
o aeroviário deve comparecer a 
uma agência da Caixa Econômica 
Federal ou acessar o site da 
instituição e fazer um cadastro.

Newsletter é 
mais um veículo 

do Sindicato
Está no ar desde dezembro 

a newsletter do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre. A 
newsletter é um boletim que é 
recebido por e-mail contendo 
as principais informações 
veiculadas no site do Sindicato e 
no Aerofolha. Para receber essas 
notícias semanalmente em seu 
e-mail, o aeroviário deve entrar 
no site do Sindicato e cadastra-se 
no canto direito do site na seção 
“assine nossa newsletter”.

Problema das 
catracas da 

Risotolândia é 
solucionado

Após cobrança do Sindicato, 
foi resolvido o problema das 
catracas no refeitório da TAP 
ME. O problema acarretava em 
grandes filas e incomodação para 
os aeroviários, que precisam 
esperar para uma entrada manual 
no refeitório.

Minor Check da TAP ME 
sofre com assédio

Trabalhar depois de 
bater o cartão é contra a lei, 
mas aconteceu na TAP ME. 
Trabalhadores do setor de Minor 
Check foram orientados pela sua 
chefia a bater o cartão e retornar 
o trabalho por mais duas horas e 
meia. Todo este tempo de trabalho 
não está no registro de horas dos 
aeroviários. 

O Sindicato questiona se esta 
atitude não seria “uma situação 

análoga à escravidão”.
Além disso, o assédio moral 

no setor é alvo de investigação 
da empresa a mais de 5 meses, 
mas sem resultado algum. Sobre 
os casos de assédio, segundo o 
Sindicato, “o Recursos Humanos 
não toma providência alguma, 
eles nunca sabem de nada. 
Estamos cobrando da presidência 
uma providência sobre essa 
irregularidade”.

Colegas de empresa e Sindicato registram 
momento com Maia
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Sindicato Móvel esclarece dúvidas 
no turno da noite na TAP ME

Na última quarta-feira (28), 
o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre levou o 
Sindicato Móvel para os 
trabalhadores do turno da 
noite na TAP ME. 

A entidade serviu salsichão, 
pão, galeto e refrigerante, e os 
trabalhadores se reuniram para 
jantar junto aos diretores do 
Sindicato. 

Os trabalhadores puderam 
ouvir as últimas notícias da 
categoria diretamente dos 
representantes sindicais. A 
principal pauta na ocasião 
foi a última reunião com a 
presidência da TAP ME, que 
tratou de temas como o aluguel 

Gol e Azul terão PPR
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre recebeu da Gol um comunicado informando que a empresa 

terá um Plano de Participação de Resultados (PPR). Assim que o Sindicato receber os índices que a 
companhia pretende pagar, será convocada uma assembleia com os trabalhadores para deliberar sobre o 
assunto.

Já a Azul apenas informou ao Sindicato que também terá um PPR, mas ainda não divulgou mais 
informações. No próximo dia 8 de março acontecerá uma reunião entre Sindicato e Azul em que a empresa 
apresentará a sua proposta.

Trabalhadores da noite tiram dúvidas com o diretor Fernando Muzykant

Johnny O
liveira/S

indicato
Johnny O

liveira/S
indicato

da área pertencente à Fraport, as 
demissões que ainda acontecem 
na empresa e o desentendimento 
entre gerências, presidência e 
Recursos Humanos.

Além da conversa entre 

diretores e aeroviários, 
houve microfone aberto para 
perguntas e plantão jurídico para 
esclarecimento de andamento dos 
processos movidos pela entidade 
em defesa dos trabalhadores.
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Expediente

2018 inicia como 2017 terminou: 
muita luta em defesa do trabalhador

Além das atividades rotineiras 
do Sindicato, como atendimentos 
presenciais e por telefone e 
homologações, o mês de fevereiro 
teve uma série de eventos 
especiais. Os atendimentos 
jurídicos também tiveram alta por 
conta da reforma trabalhista e os 
atendimentos de saúde também 
registraram aumento na procura.

No dia 8 de fevereiro, um 
plebiscito sobre férias foi feito 
na TAP ME e contou com uma 
rejeição maciça dos trabalhadores. 
A proposta da empresa era de que 
os aeroviários teriam suas férias 
parceladas em dois períodos sem 
escolha do trabalhador e, perante 
essa situação, a categoria reagiu 
com 290 votos contra a proposta e 
88 votos a favor, um branco e um 

nulo.
No final do mês, no dia 28, foi 

a vez do turno da noite receber o 
Sindicato para mais um Sindicato 
Móvel, com salsichão, pão, 
galeto e refrigerante para discutir 
questões importantes da empresa.

Fevereiro também foi o mês de 
duas reuniões com a Latam. Uma 
delas informou que a empresa 
teria um Plano de Participação 
de Resultados, que foi 
posteriormente apresentado com 
índices. Já a outra reunião tratou 
de problemas de relógio ponto do 
setor de Rampa, mas não houve 
entendimento entre Sindicato e 
representantes da empresa.

Este relatório é uma prática 
que está sendo implementada, 
buscando colocar a categoria 

a par de todas as atividades 
executadas pela entidade. O 
relatório mensal de atividades do 
Sindicato será veiculado sempre 
nas primeiras Aerofolhas de cada 
mês.

Mês de fevereiro é marcado por plebiscito de férias na TAP ME e reuniões com a Latam

Atividades de Fevereiro

Sindicato Móvel 4 
Panfletagem 3
Plantão de carnaval 2
Reunião com a Latam 2
Assembleias 2
Aerofolha 2
TV e Rádio na Band 2
Reuniões internas 2
Reuniões de setor na TAP ME 2

Acordo com a TAP ME foi conduzido 
com legalidade

EDITORIAL

Resultado de um 
processo que foi tratado 
com transparência e lisura, o 
acordo fechado com a TAP ME 
pelos aeroviários foi recebido 
de forma muito positiva.

Da parte do Sindicato, 
coube a entidade buscar as 
melhores condições possíveis 
para a categoria, consultar os 
aeroviários em assembleia e 
esclarecer dúvidas, homologar o 

acordo no Ministério do Trabalho e 
registrar tudo de forma legal.

Agora, após muitos 
companheiros terem recebido os 
valores acordados e enquanto  
outros aeroviários continuam 
aderindo ao acordo, aparecem 
pessoas que não participaram 
das assembleias e se posicionam 
contrárias ao que foi aprovado 
pela categoria. 

Quem não participou e não se 

posicionou no devido momento 
não pode atrapalhar colegas que 
precisam do plano de saúde, 
ou dos salários que integram o 
acordo. 

O Sindicato sempre defenderá 
o que foi aprovado pela categoria 
aeroviária dentro de suas 
assembleias contra os que 
tentam correr por fora. Esses 
não são representantes dos 
trabalhadores.
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