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Sindicato terá sala  
no TPS2 do Salgado Filho

A partir do próximo dia  
9 de abril, o Sindicato dos 
Aeroviários passará a atender 
diariamente em sua sala 
localizada no Terminal 2 (TPS2) 
do Salgado Filho.   

Os atendimentos acontecerão 
todas as terças, quintas e sextas-
feiras, das 9h às 14h. 

Para a entidade, esta é uma 
conquista muito importante, já que 
aproxima o seu atendimento ao 

local de trabalho do aeroviário.  
Agora, para consultas sobre 
processos, denúncias e para 
orientações em geral, os 
trabalhadores poderão ter acesso 
aos diretores da entidade na 
sala, que fica no segundo piso 
do TPS2. A entidade busca 
ainda mais serviços que possam 
ser disponibilizados na sala 
do aeroporto, como plantões 
jurídicos, por exemplo.

O Sindicato ainda afirma 
que este é um sonho antigo 
da entidade, que agora passa 
a operar ainda mais próxima 
do trabalhador, como outros 
sindicatos de aeroviários que 
também atendem desta maneira. 

Esta é uma iniciativa dos novos 
diretores do Sindicato eleitos no 
último pleito, que juntamente aos 
demais membros da diretoria da 
entidade, viabilizaram  
a infraestrutura necessária 
para que a categoria possa ser 
atendida no local.

Festa anos 70 acontece neste sábado (6)
Faltam poucos dias para a 

festa que marca um novo período 
na área do lazer promovido pelo 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre. Esta, uma iniciativa 
diferente na história da entidade, 
é a celebração do início deste 
período que deve trazer novidades 
para a categoria aeroviária 
gaúcha. 

A festa anos 70 será à fantasia, 
e quem comparecer a caráter 
ganhará um latão de Polar! Além 
disso, estarão à venda aperitivos, 
cervejas, caipirinhas, água e 
refrigerantes. Os ingressos 
para o evento custam R$ 20 e 

ainda podem ser garantidos com 
os diretores da entidade, mas 
também poderão ser adquiridos 
na hora, na porta do evento.

O evento acontece no próximo 
sábado (6), às 20h, e também 
contará com show da banda 
Keep Rocking, que deve tocar 
todos os sucessos daquela 
década, entregando uma legítima 
viagem no tempo para todos os 
aeroviários. 

Compareça! Seja parceiro da 
entidade nas novas atividades 
e ajude a construir um Sindicato 
forte e capaz de garantir os seus 
direitos hoje e no futuro.
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Expediente

Assembleia de recuperação judicial  
da Avianca acontece na sexta-feira (5)

O difícil momento que a 
Avianca Brasil atravessa ainda 
não tem seu desfecho garantido. 
Nas últimas semanas são diversas 
as notícias na mídia sobre 
devolução de aeronaves, venda 
de ativos, audiências e também 
sobre o plano de recuperação da 
empresa.

No próximo dia cinco de 
abril, uma assembleia deverá 
reunir os credores da empresa 
em São Paulo para que seja 
discutido o plano de recuperação 
judicial proposto pela companhia 
aérea. O que poderia facilitar a 
aprovação do plano, a devolução 
de aviões arrendados, tornando 
mais viável o reestabelecimento 
da empresa, não foi aprovado 
pelos proprietários das aeronaves 
por falta de consenso, segundo 
informações da coluna Painel 
S.A., da Folha de S. Paulo.

Para viabilizar a venda de 
ativos da empresa, uma Unidade 

Produtiva Isolada (UPI) chamada 
Life Air seria criada, contendo 
até 28 aeronaves e outorga de 
horários de chegada e partidas 
(slots). Está UPI irá a leilão, e 
existe a possibilidade de ser 
adquirida pela Azul, segundo 
informações do Sindicato Nacional 
de Aeronautas. 

Para o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, hoje 
as incertezas se somam e não 
permitem que qualquer entidade 
faça uma previsão do que poderá 
acontecer. Segundo o Sindicato,  
o que podemos prever é a postura 

responsável que as entidades 
sindicais devem exercer por todo 
o país neste momento delicado da 
Avianca. Conforme os diretores 
do Sindicato, este é o momento 
de buscar os direitos e de prover 
proteção para os trabalhadores, 
sejam aeronautas ou aeroviários. 
A entidade está atenta, junto aos 
demais sindicatos e à Fentac/
CUT, e estuda dentro desse 
coletivo, quais medidas podem ser 
tomadas para auxiliar a empresa 
em sua recuperação, mas 
principalmente para manutenção 
dos postos de trabalho.

Sindicato vence ação da aviônica da TAP ME
Mais uma das grandes 

vitórias jurídicas do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto 
Alegre aconteceu nesta última 
semana. Agora, em um processo 
envolvendo os adicionais de 
insalubridade e periculosidade do 
setor de aviônica da TAP ME, o 
Sindicato volta a estabelecer uma 
conquista histórica que gera um 
importante precedente no campo 
dos direitos dos aeroviários.

O Sindicato acredita que esta 
vitória possui extrema importância, 
já que será capaz de estabelecer, 
para outros trabalhadores 
de outros locais que também 
trabalham com componentes 
aviônicos, o precedente de 

receber os adicionais por 
seu trabalho insalubre e de 
periculosidade. 

Esta vitória da entidade vem 
em parceria com a assessoria 
jurídica da Camargo Catita 
Maineri Advogados (CCM), 
escritório de direito que trabalha 
prestando auxílio aos aeroviários 
em questões trabalhistas e 
previdenciárias. Em nota, a CCM 
explica que esta é uma sentença 
em 1° grau que reconhece 
o direito dos aeroviários a 
insalubridade e periculosidade 
em grau médio, cabendo ao 
trabalhador escolher qual 
benefício lhe é mais benéfico, 
já que, na sentença, foi vedada 

a possibilidade de acúmulo de 
adicionais.

A entidade sindical afirma que 
esta vitória é fruto da continuidade 
do trabalho sério que vem sendo 
desenvolvido não só no setor 
jurídico, mas assim como na 
gestão do Sindicato, sempre 
com o pensamento centrado 
em como esta, que é a casa 
do aeroviário, pode ajudar a 
categoria. A diretoria da entidade 
ainda garante que “continuaremos 
com esse trabalho. A garantia dos 
direitos dos trabalhadores, mesmo 
que tenha que ser feita pela via 
jurídica, é uma prioridade desta 
casa”.


