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Por unanimidade, em 

assembleia realizada nesta terça-

feira (27/9), em frente à TAP 

ME, os aeroviários rejeitaram a 

proposta da empresa de alteração 

da jornada de trabalho. A proposta 

foi debatida entre o Sindicato 

dos Aeroviários de Porto Alegre 

e a categoria internamente nos 

setores, nos cafés setoriais e em 

reuniões. Em todas as ocasiões, 

os trabalhadores demonstraram 

uma forte rejeição à mudança 

proposta pela empresa.

“Os aeroviários da TAP 

ME já foram muitas vezes 

chamados a ajudar e prontamente 

colaboraram, com o intuito de 

que fossem superados problemas 

¿QDQFHLURV�H�JDUDQWLGRV�RV�
empregos. A empresa, no entanto, 

não demonstra a mesma boa 

vontade”, explica a direção do 

Sindicato.

O Sindicato recebeu a proposta 

de alteração da jornada de 

trabalho em audiência com o 

procurador da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego 

(SRTE), solicitada pela empresa. 

A proposta previa a criação de três 

turnos de trabalho, de segunda à 
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sexta-feira, de terça-feira à sábado 

e de quarta-feira à domingo, com 

revezamento semanal, e tinha 

como contrapartida a estabilidade 

no emprego por um ano, subsídio 

de alimentação, plano dentário e 

transferência do fundo de pensão 

da Petros para a iniciativa privada 

(o que, segundo a empresa, 

custaria R$ 5 milhões).

Aeroviários rejeitam proposta da 
TAP ME de alteração da jornada 

Lançamento da campanha em POA será no dia 3 no TPS1
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 

convida a categoria a participar do ato de 

lançamento da Campanha Salarial 2016 no 

Aeroporto Salgado Filho, que será realizado em 

3 de outubro (próxima segunda-feira), às 6 
horas, no TPS1 (aeroporto novo, em frente à 
Gol). 

A participação de todos/as é essencial para 

demonstrarmos às empresas aéreas a unidade 

da categoria, na luta por um reajuste digno e a 

ampliação dos direitos sociais. 

Nesta campanha, a pauta de reivindicação 

GHIHQGH�D�UHSRVLomR�LQWHJUDO�GD�LQÀDomR�GD�
data-base mais 5% de ganho real, a garantia do 

nível de emprego, a manutenção dos direitos 

expressos na Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) e a ampliação e melhorias nos direitos 

econômicos e sociais.
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Expediente

Após muita pressão, aeroviários com 
carteiras da Anac são reenquadrados

Solte suas feras 
no Halloween

Cartilha da Gol vira desculpa para 
assediar trabalhadores

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre continua recebendo 

reclamações sobre assédio moral na Gol devido ao manual de conduta 

da empresa. “O manual vem sendo usado como instrumento de 
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sobrecarregados e sofrem pressão excessiva para cumprir tarefas 

que estão além da capacidade das pessoas cumprirem em sua carga 

horária. O Sindicato está atento e à disposição da categoria com toda 

a sua assessoria jurídica e psicológica. Em reunião com a empresa, o 

Sindicato já se posicionou sobre essas questões.

Ruídos nas esteiras da Azul continuam
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre reuniu-se com 

representantes da Infraero e Azul em busca de uma solução para o 

ruído excessivo das esteiras do TPS2. Até o momento, as medidas 

tomadas pela Infraero não conseguiram solucionar o problema. Mesmo 

após a tentativa de conserto das esteiras, o barulho continua. 

2�6LQGLFDWR�HVWHYH�QR�7HUPLQDO���H�LGHQWL¿FRX�TXH�R�UXtGR�FRQWLQXD��
Diante da inércia das empresas em resolver a situação, o Sindicato 

encaminhou denúncia à Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego (SRTE), para que o órgão possa tomar as medidas cabíveis, 

visando um reparo de verdade ou a substituição dos equipamentos.

O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre convida os 

associados para a festa de 

Halloween, que será realizada 

em 28 de outubro (numa sexta-

feira), às 21 horas, na sede. Os 

convites estarão disponíveis ainda 

esta semana, na Secretaria ou 

com os diretores sindicais, e a 

venda é antecipada, no valor de 

R$ 10. O Sindicato pede a todos 

que participarem para doarem 

1kg de alimento não perecível, 

na entrada da festa. As doações 

serão encaminhadas a uma 

entidade assistencial. Quem vier 

fantasiado, concorre a brindes. 

Participe e convide os colegas!

A pressão que o Sindicato dos 

Aeroviários de Porto Alegre e os 

trabalhadores da TAP ME têm 

feito para que a empresa cumpra 

a promessa de reenquadrar 

quem obtém carteira da Anac 

tem surtido efeito. Atualmente, 

mais duas turmas estão em fase 
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o reenquadramento.

“Foi preciso muita pressão por 

parte do Sindicato para a empresa 

cumprir o prometido junto aos 

trabalhadores, 

e nos 

esperamos 

que a TAP 

dê sequência 

a esse processo”, destaca a 

entidade.

Ainda existem promoções 

pendentes que não estão sendo 

efetuadas pela TAP ME, e o 

Sindicato continuará atento e 

atuante até que essas demandas 

sejam resolvidas.

Nova gestão toma posse em PE
Diretores do Sindicato representaram a categoria na posse da nova 

diretoria do Sindicato dos Aeroviários de Pernambuco e desejaram 

uma boa gestão para os companheiros. A entidade, encabeçada pelo 

presidente Erivaldo Dutra, faz parte da Fentac/CUT e é parceira de lutas 

há muitos anos. Seus dirigentes tomaram posse no último dia 24.

Nova gestão da 
Cipa na TAP ME
A nova gestão da Cipa 

(Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes) da TAP ME tomou 

posse no último dia 23. A direção 

do Sindicato deseja aos novos 

cipeiros que realizem um trabalho 

responsável e comprometido 

com a saúde e a segurança 

do trabalhador.

Esta entidade é parceira da 

gestão e está à disposição para 

DMXGDU�QRV�GHVD¿RV�TXH�VHUmR�
enfrentados pela Comissão. 

MÉDICA DO TRABALHO -  
A Dra. Virgínia Dapper irá 

atender, excepcionalmente, 

nessa sexta-feira (30/9). 

 

ATENÇÃO ASSOCIADOS - 
O recadastramento na sede 

acontece até o dia 30/9 (sexta-

feira). A participação de todos é 

muito importante para atualizar 

os dados, devido à mudança 

no sistema da entidade.


