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Sindicato segue na luta por um 
acordo que garanta uma CCT 

melhor para os aeroviários

As negociações com as 
companhias aéreas continuam. 
A próxima rodada entre 
sindicatos de aeroviários 
e Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA) 
acontece em 11 de março.

Os sindicatos de aeroviários 
seguem na luta para melhorar 
o acordo com as companhias, 
por melhores salários, pisos e 
benefícios. Havendo avanços, 
a proposta será debatida com a 

categoria, em assembleia. E só 
com a aprovação da categoria a 
nova CCT será assinada.

Como a data-base é em 1º de 
dezembro, muitas empresas já 
inseriram na folha de pagamento 
R�tQGLFH�GD�LQÀDomR�PHGLGR�SHOR�
INPC, de 5,6%, que já consta na 
última proposta do SNEA. A TAP 
ME aceitou recentemente inserir 
o índice, após vários pedidos do 
Sindicato em reuniões com sua 
direção. Ao longo de 2013, várias 

conquistas 
foram obtidas 
a partir da 
mobilização 
dos aeroviários 
no RS. Na TAP 
ME, foram o 
plano de saúde, 
o subsídio na 
alimentação, o 
cumprimento do 
direito de férias, 
o adiantamento 
do 13º salário, 
mas ainda 
há muitas 
reivindicações e 
irregularidades.

Em outras 
empresas 
do setor não 
é diferente. 
E todos os 
aeroviários 
que atuam 
nas empresas 
auxiliares estão 
sofrendo uma 

grande pressão para abrir mão 
dos direitos conquistados na CCT. 
O Sindicato segue atuando na luta 
para reverter isso.

Aeroviários, aeronautas e 
aeroportuários estão mobilizados. 
E em todas as empresas onde 
houve mobilização, aconteceram 
avanços. Em nenhum dos casos, 
os trabalhadores que participaram 
dos protestos foram prejudicados. 
Várias demissões em represália 
a protestos foram revertidas e 
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outras ainda estão sendo 
julgadas pelo Ministério 
Público do Trabalho. 
Muitos representantes 
sindicais também foram 
demitidos em represália.

O Sindicato te convida 
pra luta e para o debate. 

As reuniões por 
setores têm integrado 
a categoria e pautado 
as ações do Sindicato, 
que faz parte da 
base e segue ao lado 
do trabalhador nas 
empresas e aeroportos 

do Estado. 
Se a categoria não se mantiver unida, será impossível frear os 

desmandos das empresas durante a Copa do Mundo. 
A TAP, em Portugal, segundo o sindicato local, deve recomeçar 

este ano seu processo de privatização, e há grande chance de ser 
comprada pelos donos da Avianca. 

A sindicalização, a contribuição assistencial, as mensalidades são 
recursos indispensáveis para manter a infraestrura da entidade, para 
que essa luta se realize. O Sindicato lançará em breve uma campanha 
GH�¿OLDomR��$�HQWLGDGH�HVWi�DEHUWD�D�UHFHEHU�D�FDWHJRULD�HP�VXD�VHGH�H�
convida a todos/as a visitá-la e participar de suas ações.

Nenhuma conquista se dá sem luta! 
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Expediente

Aeromot e Brant são 
denunciadas ao MPT

O Sindicato protocolou, nesta quarta-feira (26/2), no Ministério 
Público do Trabalho, denúncia contra a Aeromot Aeronaves e a 
Brant. As empresas atrasam constantemente o pagamento do 
plano de saúde, impossibilitando que os trabalhadores utilizem 
o serviço, não têm CIPA, não realizam o controle da data de 
validade para o uso dos EPIs (equipamentos de proteção), e 
não realizam os exames periódicos de saúde nos trabalhadores. 
Há também calor excessivo em vários setores, como o 
Almoxarifado, contrariando a NR-15.

O Sindicato informou as irregularidades ao MPT e aguarda 
que o órgão faça uma mediação, em busca de uma solução para 
esses problemas, que colocam em risco a saúde e a segurança 
dos aeroviários.

A Aeromot também não sinaliza qualquer intenção de aplicar 
R�SHUFHQWXDO�GD�LQÀDomR��GH�������QD�IROKD�GH�SDJDPHQWR��FRPR�
fez a maioria das empresas do setor diante das negociações 
entre sindicatos de aeroviários e SNEA.

ADVOGADA CIVIL - A 
Dra. Juçara não atenderá 

no dia 6 de março.

A TAM não está entregando 
ao trabalhador, na hora 
GD�KRPRORJDomR��R�3HU¿O�
3UR¿VVLRJUi¿FR�3UHYLGHQFLiULR�
(PPP). O documento é muito 
importante para o trabalhador 
requerer a aposentadoria, e 
é uma obrigação da empresa 
fornecê-lo na rescisão de 
trabalho. O Sindicato está 
tomando as medidas cabíveis.

TAM não 
entrega PPPs

7 7
dias sem vestiário
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Nesta quarta-feira (26/2), 
houve reunião do Comitê Gestor 
da TAP ME Prev, na Petros.

Daqui pra frente, serão 
realizadas reuniões trimestrais. 

O diretor Augusto Vicentini 
representa os trabalhadores no 
Comitê, enquanto a empresa 
é representada por Werner 
Kannenberg Júnior.

Os trabalhadores que 
necessitarem de informações 
devem procurar o diretor Vicentini, 
no Sindicato, ou pelo fone (51) 
3343-4302.

TAP ME Prev


