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O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre encaminhou denúncia 
contra a TAP ME à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE, antiga DRT), pela não exposição dos mapas de risco nos 
setores da empresa.

$�HQWLGDGH�VROLFLWRX�¿VFDOL]DomR�GR�yUJmR��XPD�YH]�TXH�p�HVVHQFLDO�
DRV�WUDEDOKDGRUHV�H�j�¿VFDOL]DomR�D�D¿[DomR�GHVVHV�PDSDV��HQWUHJXHV�
pela CIPA à TAP ME há mais de um ano. Os mapas revelam o caráter 
SHQRVR�GDV�DWLYLGDGHV�HP�FDGD�VHWRU��R�TXH�LQVWUXPHQWDOL]D�RV�SHULWRV�
TXH�DYDOLDP�DV�Do}HV�GH�SHULFXORVLGDGH�RX�LQVDOXEULGDGH��$VVLP��
parece interessar a empresa esconder esses documentos.

TAP ME é denunciada por 
ocultar mapas de risco

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre convida as 
mulheres aeroviárias para 
D�FRQIUDWHUQL]DomR�SHOR�'LD�
Internacional das Mulheres, 
TXH�VHUi�UHDOL]DGD�HP����GH�
março (sexta-feira), na sede. 

O evento inicia às 
��K��PLQ�H�FRQWDUi�FRP�
R¿FLQD�GH�PDTXLDJHP��2V�
convites devem ser retirados 
com a direção ou na sede 
(Rua Augusto Severo, 82), de 
forma antecipada. Participe e 
convide suas colegas!

Participe da 
confraternização 

pelo Dia das 
Mulheres

2�6LQGLFDWR�SDUWLFLSRX��QRV�GLDV����H���GH�PDUoR��
GD�����6HPDQD�GH�3UHYHQomR�GDV�/(5��/HV}HV�SRU�
(VIRUoR�5HSHWLWLYR��UHDOL]DGD�SHOD�)HGHUDomR�GRV�
Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do RS 
(ftiars.org), com o apoio da Prefeitura e Câmara de 
de Porto Alegre, TRT4, CUT, entre outros.

Sindicato participa de semana 
de prevenção de LER

MANUAL DA 
GOL - O Sindicato 
dos Aeroviários de 
3RUWR�$OHJUH�VHJXH�UHDOL]DQGR�
XPD�DQiOLVH�WpFQLFD�GR�PDQXDO�GH�
conduta da Gol, mas já adianta 
TXH�QmR�Ki�QR�GRFXPHQWR�QDGD�
TXH�REULJXH�D�HPSUHVD�D�DGYHUWLU�
PDLV�GH�����GRV�IXQFLRQiULRV�GD�
base de Porto Alegre, retirando-
lhes benefícios como passagens. 
Não dá para aceitar punição tão 
excessiva e opressora contra 
os trabalhadores de forma tão 
cotidiana. Nada no manual 
sustenta isso.

REUNIÃO COM A TAM - O 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre irá reunir-se com a TAM, 
DLQGD�QHVWD�TXLQ]HQD��SDUD�WUDWDU�

GDV�TXHVW}HV�
reivindicadas 
pelos 
trabalhadores.

Curtas

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre encaminhou, em 26 de 
fevereiro, ofício ao Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e 
Aeroportos, em resposta a um comunicado lançado pela entidade em 
22 de fevereiro.

2�6LWDYD�p�XPD�GDV�HQWLGDGHV�VLQGLFDLV�SRUWXJXHVDV�TXH�
representam os  trabalhadores da TAP. Em seu comunicado, 
LQWLWXODGR�³$�YHUGDGH�DFDED�VHPSUH�SRU�VH�LPSRU´��D¿UPRX�FDUHFHU�GH�
H[SOLFDomR�D�PDQXWHQomR�³GR�JLJDQWHVFR�EXUDFR�TXH�p�D�0	(�%UDVLO´��
1R�RItFLR��R�6LQGLFDWR�D¿UPD�DR�6LWDYD�TXH�VHX�FRPXQLFDGR�RIHQGH�
DRV�DHURYLiULRV�EUDVLOHLURV�H�TXH�D�XQLGDGH�GHYHULD�VHU�EXVFDGD�HQWUH�
todos os trabalhadores do Grupo TAP, portugueses e brasileiros.

Sindicato envia ofício ao Sitava sobre 
comunicado que chama TAP ME de buraco
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Expediente

A Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) posicionou-se com uma 
nota pública, nessa segunda-feira 
��������GLDQWH�GD�HQWUHYLVWD�FRQFHGLGD�
pelo novo presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Ives 
*DQGUD�GD�6LOYD�0DUWLQV�)LOKR��DR�
jornal O Globo, na edição do dia 28. 

Na nota, a Anamatra ressalta 
TXH�Ki�³SRQWRV�GDV�FRQYLFo}HV�
esboçadas na entrevista (…) 
TXH�QmR�VH�LGHQWL¿FDP�FRP�
o pensamento majoritário da 
0DJLVWUDWXUD�GR�7UDEDOKR´�H�TXH�
“o Direito do Trabalho responde 
IXQGDPHQWDOPHQWH�DR�SURSyVLWR�GH�
nivelar as desigualdades”, citando Plá 
5RGULJXH]�

'HQWUH�DV�D¿UPDo}HV�GH�,YHV�
*DQGUD�TXH�GHVDJUDGDUDP�D�
$QDPDWUD�HVWi�D�GH�TXH�MXt]HV�³GmR�
de mão-beijada” aos trabalhadores 
LQGHQL]Do}HV�GH�DWp�XP�PLOKmR�GH�
UHDLV��(P�QRWD��D�HQWLGDGH�D¿UPD�
TXH�PXLWDV�GDV�LGHLDV�GHIHQGLGDV�SRU�
Ives Gandra na entrevista ao jornal 
O Globo levariam a retrocessos na 
Justiça do Trabalho. A Anamatra 
UHIRUoD�TXH�Ki�XPD�DYDQoDGD�
GLVFXVVmR�TXH�OHYD�D�FUHU�TXH�p�
prejudicial aos direitos fundamentais 
GR�WUDEDOKDGRU�D�WHUFHLUL]DomR�HP�
DWLYLGDGHV�HVVHQFLDLV��D¿UPD�R�
princípio da progressividade e da não-
regressividade dos direitos sociais, 
e rejeita a prevalência do negociado 
sobre o legislado.

Na entrevista, Ives Gandra 
GHIHQGH�ÀH[LELOL]DomR�GDV�OHLV�
trabalhistas e defende a prevalência 

Ministro do TST tem lado: o empresário
Sindicato comenta nota da Anamatra e entrevista de Ives Gandra ao O Globo

do negociado sobre o legislado, ou 
VHMD��HQWHQGH�TXH�VLQGLFDWRV�SRGHP�
QHJRFLDU�FRP�HPSUHVDV�DFRUGRV�TXH�
UHGX]HP�RV�GLUHLWRV�JDUDQWLGRV�QD�
&/7��³$�HPSUHVD�SRGHULD�VHQWDU�FRP�
o sindicato, dar algumas vantagens 
FRPSHQVDWyULDV�H�ÀH[LELOL]DU�HVVH�
GLVSRVWR�GD�&/7´��GL]�*DQGUD�

Sobre sua atuação na 
campanha salarial de aeroviários e 
aeronautas, Ives Gandra comenta: 
“Em vez de impor às empresas 
determinadas decisões que terão 
um impacto muito grande, o juiz 
deveria tentar fazer acordo. Em 
dissídios nacionais, chego a gastar 
horas, mas eu fecho o acordo e, 
assim, consigo evitar a greve, 
como foi o caso mais recente dos 
aeronautas”.�(�FRPSOHWD��³$�SULPHLUD�
FRLVD�TXH�XP�MXL]�GHYHULD�ID]HU�p�
tentar conciliar, depois ele vai julgar. 

O TST pode começar a estimular 
DV�FRQFLOLDo}HV��2�MXL]�SRGH�VHU�
SURPRYLGR��TXDQWR�PDLV�FRQFLOLDo}HV�
ele tiver.”

,YHV�*DQGUD�p�FRQWUD�D�HPSUHVD�
ser responsável pelo trabalhador 
GXUDQWH�R�WUDMHWR�DR�VHUYLoR��GL]�TXH�D�
-XVWLoD�WUDEDOKLVWD�p�PXLWR�SDWHUQDOLVWD�
H�TXH�³QmR�DGLDQWD�¿FDU�FRP�EULJD�
LGHROyJLFD�GH�TXH�QmR�SRGH�WHUFHLUL]DU�
QD�DWLYLGDGH�¿P��Vy�PHLR´��$�~QLFD�
FRLVD�TXH�HOH�QmR�DGPLWH�HP�UHODomR�
jV�WHUFHLUL]Do}HV�p�³YRFr�WHU�GXDV�
pessoas trabalhando ombro a ombro 
QR�PHVPR�ORFDO��ID]HQGR�D�PHVPD�
coisa, um sendo de uma empresa 
e outro de outra, um ganhando a 
PHWDGH�GR�VDOiULR�GR�RXWUR�´�2�TXH�
HOH�QmR�HQWHQGH�p�TXH�WRGDV�DV�
WHUFHLUL]Do}HV�VmR�DVVLP��RX�SLRU��
comenta o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre.

3DUD�D�HQWLGDGH��DV�D¿UPDo}HV�
do ministrR�,YHV�*DQGUD�FRQ¿UPDP�
sua postura e atuação junto à 
FDPSDQKD�VDODULDO�XQL¿FDGD�GH�
aeroviários e aeronautas. “A 
Justiça se colocou na campanha de 
forma extremamente antecipada, 
engessando e esticando o tempo 
das negociações, nos fazendo 
ultrapassar a data-base, impedindo 
os trabalhadores de participar da 
greve via liminar, e se impondo 
como participante das negociações 
entre sindicatos e aéreas. 
Perdemos o direito de negociar e 
de fazer greve. Os trabalhadores dos 
aeroportos não podem, na visão do 
ministro, tumultuar o país”, comenta o 
Sindicato. 

EDITORIAL

5HSURGXomR�FRQMXU�FRP�EU

2V�FUpGLWRV�WUDEDOKLVWDV�GD�9DVS�DLQGD�QmR�IRUDP�OLEHUDGRV��SRU�
FDXVD�GD�JUHYH�GR�-XGLFLiULR�HP�63�H�GD�DQiOLVH�GDV�LPSXJQDo}HV��1R�
PRPHQWR��HVWi�RFRUUHQGR�WDPEpP�XPD�IDVH�GH�KDELOLWDomR�GH�FUpGLWRV��
7RGRV�RV�DHURYLiULRV�TXH�SDUWLFLSDP�GDV�Do}HV�PRYLGDV�SHOR�6LQGLFDWR�
GRV�$HURYLiULRV�GH�3RUWR�$OHJUH�Mi�HVWmR�FRP�VHXV�FUpGLWRV�KDELOLWDGRV��
$JRUD�p�DJXDUGDU�HVVDV�HWDSDV�H�D�OLEHUDomR�GRV�UHFXUVRV�

Vasp: créditos a caminho
O pai do colega João Carlos 

da Silva Martins, Sr. João Martins, 
precisa de doadores de sangue 
(qualquer tipo), no Banco de 
Sangue do Hospital Conceição.

Doação de Sangue


