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Inscrições abertas para o
2° Torneio de Futebol Sete

Os aeroviários interessados
em disputar o Torneio já podem
inscrever seus times. Compostos
de até 12 pessoas com no mínimo
50% de sócios da entidade,
os times ainda podem contar
com estagiários das empresas
aeroviárias.
Para fazer a inscrição, o
aeroviário deve entrar em contato
com os diretores Gabriel, no 51

99838-0586, com Adriano, no 51
99913-0158 ou com Juarez, no 51
98427-8574. Os primeiros quatro
times a serem inscritos ganharão
um brinde, e os três primeiros
colocados, o melhor goleador
e o melhor goleiro receberão
prêmios que serão entregues no
aniversário do Sindicato.
O local será divulgado em
breve.

Encontro de
Setores
é retomado na sede
Na quarta-feira (28), foi
retomado o Encontro de Setores,
iniciativa do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
que traz os aeroviários para a
sede com o objetivo de discutir
questões importantes para a
categoria.
Desta vez foram os setores
de Rampa, Check-in e Limpeza
da Latam que compareçam e
conversaram com os diretores do
Sindicato. Alguns dos assuntos
tratados foram a qualidade do
ambiente de trabalho, questões de
estrutura, de Saúde do Trabalho
e outros problemas que afetam o
dia-a-dia na empresa. Próximos
encontros serão anunciados
envolvendo outros setores e
outras empresas aeroviárias.
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TAP ME: Palavra da presidenta X Central de boatos
Os trabalhadores cobram e o
Sindicato também cobra, mas a
presidência da TAP ME insiste
em não se reunir com todos
os trabalhadores. Segundo os
aeroviários, a iniciativa ainda
tímida de visitar setores não
é suficiente. Isso porque cada
gerente acaba por repassar as
informações da sua maneira,
causando desencontro de

informações e alimentando uma
central de boatos que está a todo
vapor.
É preciso que a presidência
da empresa reúna todos os
trabalhadores da TAP ME de Porto
Alegre para que dúvidas sejam
esclarecidas.
Cada boato que circula dentro
dos hangares e nas oficinas
alimenta um ambiente de

instabilidade e insegurança dentro
da TAP ME. No meio desse fogo
cruzado de falsas informações, os
trabalhadores não sabem no que
acreditar.
O Sindicato volta a afirmar
o que já afirmou em outros
editoriais: somente uma direção
clara da presidência da empresa
pode acabar com o desencontro
de informações na TAP ME.

Almoço dos aposentados será na quarta-feira (11)

No próximo dia 11 de março, às 11h, mais um Almoço de Confraternização dos Aeroviários
Aposentados acontecerá na sede do Sindicato. Ainda é possível confirmar presença até o dia 9 de
abril através dos telefones 51 3326-0930 ou 51 3343-4302. Além de reunir os aeroviários, o almoço
contará com a presença de Graziella Baggio, assessora previdenciária da Fentac/CUT, que passará aos
aposentados as informações mais atualizadas sobre o Aerus e sobre os rateios.

Relatório mensal: março foi mês
movimentado por atividades na
sede e nas empresas
No Brasil, março é conhecido
por ser o mês que retoma
o ritmo normal do ano. É,
extraoficialmente, quando
começa o ano. No Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre, esse
mês foi marcado pela retomada
de algumas atividades e pela
intensificação de outras, aliadas
ao contínuo atendimento na
sede, atendimentos jurídicos e de
saúde, além de homologações.
Logo no começo do mês,
o Dia Internacional da Mulher
contou com atividades em todas
as empresas da categoria e
prestigiou as aeroviárias pelo
seu dia com a entrega de um
material informativo e um creme
especialmente pensado para as

mulheres.
Já no dia 13, tivemos a
Assembleia de Prestação de
Contas, que aprovou tanto as
contas de 2017 como a projeção
para 2018 por unanimidade,
com zero abstenções. Como
afirmou o Sindicato no Aerofolha
daquela semana, “esta aprovação
comprovou o bom retorno
da categoria com relação ao
atendimento e ao trabalho
prestado pela entidade.”
No final do mês, o Sindicato
retomou o Encontro de Setores
convidando aeroviários da Latam
para comparecerem na sede.
Além dessas atividades pontuais,
março recebeu outras atividades
que podem ser conferidas ao lado.

Aeroviários e aeronautas
apresentam reivindicações ao Snea
Realizada em São Paulo
nesta quinta-feira (29), a reunião
bimestral entre representantes das
empresas aéreas e representantes
dos aeroviários e aeronautas
foi marcada por reivindicações
dos trabalhadores. O Sindicato
Nacional das Empresas Aéreas
(Snea) não apresentou nenhuma
proposta.
Do lado dos aeroviários,
os consecutivos problemas
registrados nas homologações de
toda a categoria no país inteiro
e a sua possível solução através
de uma cláusula na Convenção
Coletiva de Trabalho foi uma
das principais pautas propostas.
Outra questão apresentada
foi o recente descumprimento
da cláusula de pagamento de
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horas extras pelas empresas,
ocasionando problemas inclusive
nas compensações. Sobre este
descumprimento, o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre afirma
que “esta é uma cláusula histórica,
muito antiga, e que vem sendo
descumprida pelas empresas
aéreas”.
Houve também a apresentação
de pautas relativas aos
aeronautas, principalmente quanto
ao passe livre.
Sobre estas questões, os
representantes das empresas
se comprometeram a avaliar
os problemas levados pelos
sindicatos.
A próxima reunião acontece no
dia 22 de maio.

Varig: Defasagem Tarifária
deve gerar rateio
até o final do ano
Os embargos que
impediam o trânsito do
processo envolvendo a
falência da Varig foram
rejeitados. Isso significa que
agora o processo sobre a
Defasagem Tarifária está
mais próximo de transitar em
julgado, assim possibilitando
novos rateios.
Os embargos eram
apresentados pela APVAR
(Associação de Pilotos da
Varig) e por Elnio Borges
Medeiros.
Segundo a administração
da Massa Falida da Varig,
os esforços estão sendo
dirigidos para que um novo
rateio seja realizado até o
final do ano.
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