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Contas aprovadas
por unanimidade

A aprovação dos aeroviários
confirma a responsabilidade
financeira desta gestão do
Sindicato, que sempre procura
investir com responsabilidade
e, principalmente, investir em
benefício direto da categoria.
Este sinal positivo reforça o
bom retorno da categoria com
relação ao atendimento prestado
pelo Sindicato e com relação as
lutas em defesa do aeroviário e da
aeroviária.

Johnny Oliveira/Sindicato

A categoria compareceu
e mais uma vez aprovou por
unanimidade as contas do
exercício de 2017 e a projeção
de 2018 da atual gestão do
Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre.

Essa responsabilidade de
gestão do Sindicato pode ser
observada na manutenção da
reserva de fundos do Sindicato,
capaz de sustentar as estruturas
física, de convênios e assessorias
por um ano, mesmo que se
estanque as arrecadações.

O Sindicato afirma que cada
vez mais será necessária a união
e o planejamento conjunto das
lutas entre entidade e categoria,
já que cada vez mais veremos
a intensificação dos reflexos da
Reforma Trabalhista em nossas
vidas.

Gol: Assédio moral e sobrecarga de trabalho
afetam aeroviários
Os setores de check-in e
despacho da Gol em Porto Alegre
estão sofrendo com falta de
pessoal. As demissões vêm sob
a justificativa de corte de custos
de operação, porém acarretam
em diversos problemas para a
categoria na empresa.
Com a redução do número de
trabalhadores, a sobrecarga de
trabalho faz parte da rotina diária.

Os supervisores pressionam os
aeroviários por produtividade e
pontualidade e ameaçam com
demissão quem não der conta
de suas funções, muitas vezes
acumuladas pela falta de colegas
recentemente demitidos.
O Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre alerta para os riscos
e consequências do assédio moral
e da carga excessiva de trabalho.

São doenças físicas e mentais
que podem ser desenvolvidas e
que podem causar o afastamento
do aeroviário do trabalho. O
Sindicato pede que sejam feitas
denúncias para os diretores da
entidade sobre casos semelhantes
na Gol e em outras empresas
para que possam ser tomadas as
medidas cabíveis.

Inscrições encerradas: Torneio de Pingue Pongue é neste sábado (17) - É neste sábado que
acontece o Torneio de Pingue Pongue do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. As inscrições foram
encerradas nesta terça-feira (13).
Além da disputa esportiva, o evento contará com salsichão com pão, refrigerante e água e premiações,
que serão entregues na festa de aniversário do Sindicato.

EDITORIAL

Chega de pano preto na TAP ME
A falta de planejamento
das gerências é exposta com
recentes as demissões.
A TAP ME apresenta um
discurso de reestruturação, faz
acordos com os trabalhadores
para poder manter as suas
atividades, mas esbarram em
problemas antigos que persistem
no presente.
Durante muito tempo os
gerentes da TAP ME jogaram
um pano preto em cima de seus
setores. Alegavam que estava
tudo bem, que a organização
estava plena. Agora, com as
demissões de trabalhadores e
com a vontade de sair de outros, a
postura das gerências mudou.
As gerências agora afirmam

que não houve tempo de preparar
novas lideranças, que não houve
tempo de capacitar trabalhadores
para determinadas funções e
que não podem abrir mão de
algumas pessoas. Até mesmo a
área de venda de serviço está
despreparada. Como é possível
fechar contratos que dão prejuízo.
Está na hora da presidência da
TAP ME olhar para as gerências
com o mesmo olhar crítico que
olha para outros cargos. Está
na hora de tirar desses cargos
os que mostraram não serem
competentes o suficiente para o
tamanho dessa responsabilidade.
Será que a presidente e
as gerências falam um idioma
diferente? Se uma ordem da

A força da mulher na aviação
Aeroviárias e Sindicato celebram
o Dia Internacional da Mulher

As diretoras e os diretores do
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre visitaram toda a categoria
no último dia 8 de março, data em
que se celebra o Dia Internacional
da Mulher.
Este dia também é o momento
de exaltar a importância da
mulher na aviação. As mulheres
trabalham na manutenção, no
administrativo, no setor de limpeza
e em muitos outros, e esperamos
que sejam cada vez mais
numerosas. O Sindicato agradece
a força dessas mulheres que
muitas vezes representam o rosto
das companhias aéreas, que dão
sempre o seu melhor para atender
o público e que são apaixonadas
pela aviação.
No dia 8, além de um material
tratando de alguns assuntos
específicos que afetam as
mulheres no trabalho como
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assédio e doenças laborais,
as aeroviárias receberam uma
rosa e um creme para as mãos
personalizado para a categoria.
As entregas dos materiais foram
realizadas durante todo o dia.
Em frente a TAP ME durante o
horário de almoço, as diretoras e
diretores sindicais conversaram
com a categoria e felicitaram as
mulheres que passaram pelo
local, desejando um feliz dia da
mulher e entregando os materiais
especiais.
Durante a tarde, foi a vez dos
dois terminais do Salgado Filho
e da Latam Cargas receberem a
visita do Sindicato.
O Sindicato agradece a boa
receptividade da categoria nesta
atividade especial. É possível
acessar a galeria de fotos do
evento no link https://goo.
gl/3Kig9L

presidência não é respeitada,
estes gerentes devem responder
por isso. Cada vez se faz mais
necessária a comunicação direta
entre presidência e trabalhadores,
o que foi prometido na última
reunião pela presidência.
Aguardaremos agora se esta
promessa será cumprida.
Para a TAP ME voltar a
ser competitiva, para que os
problemas sejam resolvidos e para
que novas vagas sejam abertas é
preciso o fim do pano preto.
Ou quem manda na empresa
assume o comando e coloca
ordem na casa, ou esses gerentes
continuarão em seus cargos sem
a mínima condição necessária
para tornar a empresa viável.
Proposta de PPR da
Gol é divulgada
A empresa aérea Gol
apresentou os índices de
sua proposta de Plano de
Participação de Resultados.
São 57,14% de um salário
para todos aeroviários,
exceto setores de CCO e
Manutenção, que podem
receber 50% do ordenado.
Para debater a proposta
da empresa, o Sindicato em
breve fará uma assembleia
no Salgado Filho.
PPR da Azul é aprovado
Em assembleia na
manhã desta terça-feira
(13), os aeroviários da Azul
aprovaram a proposta de
Plano de Participação nos
Resultados.
O percentual de 41% de
um salário será pago no dia 2
de abril.
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