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Aeroviários confraternizam em 
disputa de Pingue Pongue

O último final de semana 
foi marcado pelo 1° Torneio de 
Pingue Pongue do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre. A 
competição inaugurou o que deve 
ser uma nova tradição na sede do 
Sindicato, dado o bom retorno da 
categoria. 

Já praticado no meio dos 
aeroviários desde os tempos 
de Varig, o esporte uniu, neste 
sábado (17), trabalhadores da 
ativa e aposentados em duplas 
que disputaram os primeiros 
lugares da competição.

Pela manhã, as classificatórias 
definiram as semifinais que 
seriam disputadas no turno da 
tarde. Cerca de 20 aeroviários 
competiram para chegar nas 
fases finais do Torneio com 
muita seriedade na hora de bater 
bola, mas sem perder o clima de 

Torneio contou com partidas acirradas e muito bom humor
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confraternização e amizade.
Depois do almoço, os 

aeroviários retornaram para as 
mesas e disputaram as semifinais 
e as partidas que decidiram os 
primeiros lugares.

A partida que decidiu o terceiro 
lugar foi entre as duplas Maurício 
e Tonico e Luiz Antônio e Rafael. 
Inicialmente disputando os jogos 
com Luiz Antônio, Paulo Moreau 
precisou deixar a competição e foi 
substituído por Rafael. Venceram 
Luiz Antônio e Rafael. Apesar da 
competitividade, os aeroviários 
falaram que foram para a disputa 
sem pretensão alguma, para 
brincar, e que o resultado foi muito 
bom

Transmitida ao vivo na página 
do Sindicato no Facebook, a 
grande final foi disputada entre 
as duplas André e Vasata contra 
Airton, conhecido como Baby, e 

Etisom. O salão de festas da sede 
do Sindicato ficou em silêncio 
para acompanhar a partida. Muito 
disputada ponto a ponto, as 
duplas não cederam uma grande 
diferença de pontos, mantendo o 
duelo muito parelho. Só se ouviu o 
quicar da bolinha: da mesa para a 
raquete e da raquete para a mesa. 
Por dois sets a um, Baby e Etisom 
foram os grandes campeões do 
1° Torneio de Pingue Pongue do 
Sindicato. 

A entidade agradece 
muito a participação de 
todos os aeroviários da ativa 
e aposentados, e prepara 
novidades na área de lazer 
envolvendo o pingue pongue, 
esporte tão querido pela 
categoria.
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Expediente

TAP ME não entrega PPP 
para demitidos

Os trabalhadores demitidos 
da TAP ME estão com problemas 
para ter seu PPP. A TAP ME não 
entrega o documento na rescisão 
e descumpre os próprios prazos 
que estabelece para repassar ao 
trabalhador. 

Este atraso prejudica 
diretamente o trabalhador que 
deseja se aposentar, atrasando o 
processo de encaminhamento da 

aposentadoria. 
O Sindicato lembra que 

este documento tem entrega 
obrigatória na rescisão do 
trabalhador e afirma que “este é 
mais um problema do RH da TAP 
ME, que não resolve as questões 
mesmo diante de diversas 
queixas. Teremos que, mais uma 
vez, levar este problema para a 
presidência da empresa.”

Processo de Defasagem Tarifária da 
Varig deve atrasar mais de um ano

Já em fase do pedido de 
execução, o processo de 
Defasagem Tarifária pode ficar 
estacionado por um ano. A 
afirmação é dos advogados da 
Varig. 

O motivo desse atraso no rateio 
dos fundos da Defasagem Tarifária 
da Varig é o pedido de inclusão de 
duas associações, a Associação 
dos Pilotos da Varig (Apvar) e a 
Associação dos Participantes e 
Beneficiários do AERUS (Aprus).

Segundo a assessora 

previdenciária da Fentac/
CUT, Graziella Baggio, ativos e 
aposentados que precisam deste 
dinheiro estão sendo prejudicados 
por estas ações. Segundo ela, 
nada acontecerá enquanto não 
sejam decididos estes pedidos 
das associações. Graziella 
também informa que há um 
recurso especial de um aeronauta 
ex-diretor da Apvar contra a 
falência da Varig que impede 
novos rateios.

Reunião com o Snea é na próxima semana

Na quinta-feira (29) acontece a 
primeira reunião bimestral com o 
Sindicado Nacional das Empresas 
Aéreas (Snea), na sede da 
entidade, em São Paulo. A reunião 
será o primeiro encontro entre os 
representantes dos trabalhadores 
e os representantes das empresas 
aéreas desde a assinatura da 
última Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT), em dezembro do 
ano passado.

Este encontro discutirá 
questões relativas a última data-
base e a última CCT assinada, 
assim como representará a 
retomada das conversas entre 
as partes responsáveis pelas 
negociações coletivas dos 
aeroviários e aeronautas.

Sindicato fará 
assembleia sobre 

PPR da Gol
Em breve o Sindicato dos 

Aeroviários de Porto Alegre 
divulgará a data da assembleia no 
Terminal 1 do Salgado Filho para 
consultar os trabalhadores sobre a 
proposta de Plano de Participação 
nos resultados oferecida pela Gol. 

Segundo a empresa, todos 
os trabalhadores receberão 
57,14% de um salário, exceto os 
setores de manutenção e CCO, 
que receberão 50%. Também 
consta na proposta enviada pelo 
Gol ao Sindicato a previsão de 
pagamento para o dia 16 de abril.

É importante que cada 
trabalhador avalie e discuta esta 
proposta da empresa.

Na próxima terça-feira (27) 
não haverá atendimento da 
Dra. Renata Chalegre. Os 
aeroviários que precisarem de 
atendimento podem procurar 
o escritório CCM – Camargo, 
Catita, Maineri Advogados 
Associados, na Avenida Praia 
de Belas, 1212/906, ou ainda 
através dos telefones (51) 
3211-4233 e (51) 3279-2303.

Advogada 
Trabalhista não 

atenderá na 
semana que vem


