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Chapa 1 vence eleição do Sindicato
Após três dias de votação, 

a Chapa 1, presidida por 
Leonel Montezana, foi eleita 
pela categoria para comandar 
o Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre por mais três anos.  
A Chapa 1 recebeu um total de 
719 votos (79,01%), e a Chapa 2 
totalizou 191 votos (20,99%). 

“Nós agradecemos a todos 
os aeroviários pelo apoio, 
pelo voto de confiança e pelo 
reconhecimento do trabalho 
que nós realizamos até aqui. Os 
aeroviários ativos e aposentados 
nos mostraram nessa eleição 
que o que fizemos está no 
caminho certo e que nós devemos 
continuar nesta direção. Também 

que segundo o Sindicato “são 
uma marca da democracia desta 
entidade que sempre ouve a voz 
de seus sócios”.

Para a Chapa 1, o primeiro 
grande desafio da diretoria que 
assumirá a entidade deve ser a 
Campanha Salarial 2018/2019, 
negociação que já se demonstrou 
complicada nas reuniões 
bimestrais dos sindicatos de 
aeroviários e aeronautas com o 
Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias (Snea).

A posse da nova diretoria do 
Sindicato acontece no dia 1° de 
outubro deste ano e o mandato 
encerra-se em 30 de setembro de 
2021.

queremos reconhecer o esforço 
dos colegas que foram demitidos, 
mas mesmo assim foram até as 
urnas para reconhecer nossa 
gestão. Esta votação expressiva 
reforça nossa responsabilidade 
para este novo 
período que vai 
iniciar”, afirmam 
os aeroviários da 
Chapa 1.

A diretoria 
do Sindicato 
parabeniza todos 
os trabalhadores pela participação 
no pleito, processo que correu 
com tranquilidade e que foi 
tratado com respeito por todos 
os participantes, características 

Sindicato busca solução para 
estacionamento no Aeroporto

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre está trabalhando para 
solucionar o problema dos trabalhadores que não têm onde estacionar 
e nem possuem condições financeiras de arcar com o custo do 
estacionamento do Salgado Filho. 

Entre as ações tomadas pelo Sindicato, estão a solicitação de cessão 
de um espaço desocupado da Fraport, a negociação de convênios com 
estacionamentos próximos e reuniões com as empresas aeroviárias 
para formular uma ação conjunta para resolver este problema.

Nota de falecimento
No último sábado (18), o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 

e toda a categoria aeroviária perderam um grande companheiro. Jorge 
de Lira, aposentado e sempre presente junto a entidade, debatendo 
os problemas da categoria e pensando atividades para os aeroviários 
aposentados, faleceu. 

A direção da entidade lamenta a perda do companheiro e se coloca à 
disposição da família para ajudar no que for necessário. “ Lamentamos 
muito a perda da convivência desse amigo muito especial, que ele 
esteja na companhia de Deus que com certeza estará bem”, afirma o 
Sindicato.

“Essa vitória expressiva reforça nossa responsabilidade”, afirma a chapa vencedora.

Reunião com o Snea 
O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre se reunirá 
com o presidente do Sindicato 
Nacional das Empresas 
Aeroviárias (Snea), Ronaldo 
Bento Trad, nesta sexta-feira 
(24), na sede do Sindicato.

Cipa na TAP ME 
Os aeroviários da empresa 

ainda podem escolher os seus 
candidatos para assumir uma 
vaga na Cipa da TAP ME. As 
votações encerram-se nesta 
quinta-feira (23), com apuração 
dos votos na sexta-feira (24).

Médica do Trabalho 
A Doutora Virgínia Dapper 

não atenderá na terça-feira 
(28). O atendimento será 
transferido para a sexta-feira 
(31) sem alteração de horário, 
às 15h30.
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Expediente

Campanha Salarial 2018/2019 terá luta 
por ganho real e pela CCT

Nos dias 17 e 18 de agosto, a 
sede do Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre recebeu o 
Seminário de Planejamento da 
Campanha Salarial 2018/2019 da 
Fentac/CUT. Para o Seminário, 
representantes do Sindicato 
Nacional de Aeroviários, do 
Sindicato Nacional de Aeronautas, 
dos sindicatos de Guarulhos, 
Recife, Campinas e Porto 
Alegre e da direção da Fentac/
CUT estiveram presentes na 
casa do aeroviário gaúcho para 
discutir questões econômicas, 
políticas e traçar os rumos da 
Campanha. O evento foi realizado 
em parceria com os técnicos do 
Dieese Mahatma Ramos, Ricardo 
Franzoi e Anelise Manganelli, 
além do dirigente nacional da CUT 
Quintino Severo. 

Pautas que já eram discutidas 
nas reuniões bimestrais com o 
Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias (Snea) como a 
extensão do auxílio creche aos 
homens, o cumprimento da 
cláusula que garante a entrega 
do PPP em até 10 dias, a 
inclusão de uma cláusula que 
garanta que a homologação seja 
acompanhada pelo Sindicato e 
mais uma cláusula que reforce a 
responsabilidade das empresas 
na Saúde e Segurança do 
trabalhador foram mantidas 

como principais avanços a 
serem conquistados. Além 
dessas alterações e inclusões 
de cláusulas, a manutenção de 
todos os direitos que já estão 
assegurados na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) é um 
dos nortes desta Campanha. 

Outra das metas estabelecidas 
pelo Seminário foi a de obter 
um ganho real para os itens 
econômicos da CCT, visto que 
as empresas seguem crescendo 
no Brasil. Segundo números 
fornecidos pelo técnico do Dieese 
Mahatma Ramos, a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
afirma que aviação comercial 
brasileira cresceu 7,5% nos 
últimos seis meses, número ainda 
maior do que o crescimento obtido 
pelos mercados norte americano e 
europeu.

Para o Presidente da Fentac/
CUT  e Secretário do Sindicato 

Nacional dos Aeronautas 
Sergio Dias, “nesta Campanha, 
percebemos nas reuniões 
bimestrais que as empresas 
devem tentar avançar na retirada 
de direitos. Diante disso, vamos 
valorizar a nossa convenção 
coletiva para avançar nas 
conquistas”, visão que é reforçada 
pelo Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre. Para os dirigentes 
gaúchos, “será preciso que os 
trabalhadores se unam pela causa 
que é o nosso ganho real e a 
manutenção da nossa CCT, já 
que o que vem por aí deve ser um 
duro enfrentamento.” 

As pautas levantadas no 
seminário devem ser debatidas 
pelos aeroviários de todas bases 
filiadas à Fentac/CUT ainda no 
mês de setembro. A partir desta 
definição, os sindicatos devem 
entregar as pautas para o Snea 
até o dia vinte de setembro.

Aeromot/Brant não paga salários de julho
Até o fechamento desta edição, a Aeromot/Brant não pagou o salário do mês de julho e a cesta básica 

para os seus trabalhadores. O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre já denunciou as práticas da empresa 
para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em mais de uma oportunidade, porém o órgão 
ainda não tomou providências sobre o caso.

Para o Sindicato, as promessas da empresa de que colocará as verbas dos trabalhadores em dia de nada 
adiantam se não forem verdadeiras. A entidade continuará denunciando a Aeromot/Brant para os órgãos 
responsáveis e também continuará divulgando a má conduta da empresa no boletim Aerofolha. 

Johnny O
liveira/S

indicato


