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Representantes da Gol reuniram-se com a direção do Sindicato para 
discutir o problema causado pelo vazamento de água quando chove e 
GR�DU�FRQGLFLRQDGR�QR�¿QJHU�

A Gol trouxe uma cópia do e-mail no qual cobrou providências da 
,QIUDHUR��FRP�GDWD�DQWHULRU�j�GHQ~QFLD�IHLWD�QR�$HURIROKD��$�,QIUDHUR�p�
responsável pelo equipamento, que nas condições atuais coloca em 
ULVFR�WUDEDOKDGRUHV�H�SDVVDJHLURV��2�6LQGLFDWR�VHJXLUi�DWHQWR�HP�EXVFD�
GH�SURYLGrQFLDV�GD�HVWDWDO�

*RO�FREUD�,QIUDHUR�VREUH�¿QJHU

2�6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�
de Porto Alegre reuniu-se com 
a TAP ME, nos dias 3 e 7 de 
julho, e defendeu a posição dos 
trabalhadores deliberada na 
assembleia realizada no dia 1º, 
conseguindo avançar na maioria 
das reivindicações construídas na 
DVVHPEOHLD�

Na ocasião, os aeroviários 
rejeitaram a proposta inicial 
da empresa e autorizaram o 
Sindicato a buscar um acordo 
FRP�FRQWUDSDUWLGDV�WUDEDOKLVWDV��
A decisão, tomada pelos cerca de 
140 aeroviários que participaram 
da assembleia reforçou o 
posicionamento da direção do 
Sindicato e demonstra que os 
trabalhadores não aceitam mais 
Do}HV�XQLODWHUDLV�GD�HPSUHVD�

Na reunião com a TAP ME, a 
discussão das propostas feitas 
pela categoria teve avanços e 
a maioria das reivindicações 
GHYH�VHU�FRQWHPSODGD��'HQWUH�
as propostas estão: estabilidade 
por seis meses; que as horas 
GH�¿VLRWHUDSLD�HP�FDVR�GH�
acidente de trabalho não sejam 
descontadas; que o setor de 
3LQWXUD�¿TXH�IRUD�GR�DFRUGR�
(valendo a CCT); banco de horas 

Sindicato defende contraproposta 
dos aeroviários na TAP ME

negativos (para evitar descontos 
nos salários); não imposição 
dos dias de folga por parte da 
HPSUHVD��HQWUH�RXWUDV��

A empresa comprometeu-se a 
encaminhar, nos próximos dias, 
uma nova proposta de Acordo 
&ROHWLYR�GH�7UDEDOKR��$&7��

'H�SRVVH�GD�SURSRVWD��R�
Sindicato irá convocar nova 
DVVHPEOHLD�GH�WUDEDOKDGRUHV��6H�
houver acordo, ele terá vigência 
DWp����GH�GH]HPEUR�

SAÚDE E SEGURANÇA

2�6LQGLFDWR�WDPEpP�UHWRPRX�
nas reuniões com a TAP ME 
a discussão sobre a saúde e 
VHJXUDQoD�GR�WUDEDOKR�

A empresa comprometeu-se 
a realizar novos encontros para 
tratar do tema, visando melhorias 
nas condições de trabalho a 
PpGLR�H�ORQJR�SUD]R��D�¿P�GH�
reduzir os riscos de acidentes e 
GRHQoDV�RFXSDFLRQDLV�

,PDJHQV��'LYXOJDomR�6LQGLFDWR

Aeroviário(a):
Filie-se e fortaleça 

o seu Sindicato
Compareça à sede, munido de 

GRFXPHQWRV��SDUD�DVVLQDU�D�ÀFKD� 
GH�ÀOLDomR��GH����D����GDV��K�jV���K�� 

H�jV����GDV��K�jV���K����



Decisão judicial não se 
discute; se cumpre

2�6LQGLFDWR�
esclarece que não 
está negociando 
com a TAP ME 
nenhum acordo em 
relação às ações 
por adicional de periculosidade ou 
LQVDOXEULGDGH��

A entidade vem obtendo 
sucesso na maioria dos processos 
trabalhistas movidos contra a 
empresa em busca do adicional e 
espera o cumprimento das decisões 
MXGLFLDLV��³'HFLV}HV�MXGLFLDLV�VmR�
para ser cumpridas, não discutidas, 
e isso vale para todas as empresas”, 
UHVVDOWD�D�GLUHomR�VLQGLFDO��
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Expediente

Nenhuma 
GLVSXWD�MXVWL¿FD�

malfeitos

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre conta com o 
reconhecimento do movimento 
sindical de todo o país, pela 
postura ética, democrática 
e aguerrida em defesa dos 
direitos da categoria e pela 
unidade na luta com os 
trabalhadores da aviação, dos 
Transportes e demais setores.

Ao longo desses trinta anos, 
a entidade sempre atuou de 
forma corajosa, rejeitando 
qualquer proposta de empresa 
que prejudicasse os direitos 
conquistados pela categoria. 

Diante dessa trajetória, 
a direção da entidade 
esperava uma eleição sindical 
tranquila, que colocasse em 
primeiro lugar os direitos dos 
aeroviários e preservasse a 
imagem da entidade que os 
representa. 

Uma disputa eleitoral não 
MXVWL¿FD�LQYDV}HV�GD�VHGH��
abusos, coação, violência 
e inverdades, como as três 
denúncias feitas contra o 
Sindicato junto ao Ministério 
Público, duas delas já 
arquivadas por falta de provas 
e argumentos. Antes dessa 
eleição, o Sindicato nunca 
tinha sido denunciado ao MP.

Apesar desses fatos ruins, 
que prejudicam a imagem da 
entidade, o Sindicato espera 
que o processo eleitoral siga 
de forma tranquila, colocando o 
aeroviário/a em primeiro lugar, 
como deve ser.

Transferida perícia no 
Almoxarifado da TAP ME

A perícia no Almoxarifado de Produtos 
Químicos da TAP ME foi transferida para 10 
de julho, por impossibilidade do perito judicial 
comparecer à empresa na data inicialmente 
DJHQGDGD��2�GLUHWRU�VLQGLFDO�$QW{QLR�=LQJDQR�
irá acompanhar a perícia, que faz parte da ação 
PRYLGD�HP�EXVFD�GR�DGLFLRQDO�GH�SHULFXORVLGDGH�
LQVDOXEULGDGH�

EDITORIAL

Informações jurídicas ao alcance do trabalhador

Para tirar dúvidas sobre os processos trabalhistas movidos 
pelo Sindicato, o aeroviário pode visitar a sede ou entrar em 

contato, às segundas e terças-feiras, pelo fone (51) 3343-4302. 
Também pode contatar diretamente os advogados trabalhistas, 

de segunda a sexta-feira, pelo fone (51) 3211-4233.

GEVAR - O grupo convida para confraternização, dia 23 de julho, 
(quinta-feira), às 17h, no CTG da Fundação Ruben Berta.

CARTEIRINHAS - Se o associado(a) do Sindicato não recebeu sua carteirinha de 
¿OLDGR��VHXV�GDGRV�SRGHP�HVWDU�LQFRPSOHWRV�QR�VLVWHPD��1HVVH�FDVR��R�DVVRFLDGR�
GHYH�SURFXUDU�D�VHGH�RX�XP�GRV�GLUHWRUHV�SDUD�FRPSOHWDU�DV�LQIRUPDo}HV�

TAP ME NÃO ESTÁ PROMOVENDO 
QUEM OBTÉM CARTEIRA DA ANAC

$�7$3�0(�SURPHWHX�DRV�
WUDEDOKDGRUHV�GD�0DQXWHQomR�TXH�
TXHP�REWLYHVVH�QRYD�FDUWHLUD�GD�
$QDF�JDQKDULD�XP�DXPHQWR��PDV�
RV�DHURYLiULRV�GD�0DQXWHQomR�TXH�
SDVVDUDP�QR�H[DPH�GD�$JrQFLD�
VHJXHP�HVSHUDQGR�D�SURPRomR��

(QTXDQWR�LVVR��JHUHQWHV�FRPR�
R�2VWUmR�SURPRYHP�VXERUGLQDGRV�
VHP�PpULWR��9iULRV�WUDEDOKDGRUHV�TXH�
GHGLFDUDP�VH�DRV�HVWXGRV��SDVVDUDP�
QR�H[DPH�H�UHFHEHUDP�D�QRYD�
FDUWHLUD�HVWmR�D�YHU�QDYLRV�


