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Após a rejeição, por 
unanimidade, por parte dos 
trabalhadores da TAP ME, de 
alteração na jornada de trabalho, 
em assembleia realizada em 27 
de setembro, o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre foi 
convocado pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE) a participar de nova 
audiência de mediação com a 
empresa, realizada no último dia 
30 (sexta-feira). Nessa reunião, 
a TAP ME apresentou uma nova 
proposta, acrescentando como 
contrapartida o pagamento de 
um 14º salário (em janeiro ou 
fevereiro de 2018) a ser mantido 
nos anos seguintes, em definitivo, 
e o pagamento integral do curso 
para a obtenção da carteira da 
Anac (sendo que o número de 
inscritos e os critérios de seleção 
seriam definidos pela empresa). 

O Sindicato ressalta que essas 
propostas da TAP ME tem o 
objetivo de aceite por parte dos 
trabalhadores do acordo desejado 
pela empresa, permitindo assim 
a criação de três turnos de 
trabalho – de segunda à sexta-
feira, de terça-feira à sábado e 
de quarta-feira à domingo –, com 
revezamento semanal. 

Na primeira proposta, 
já rejeitada pela categoria, 
a empresa ofereceu como 
contrapartidas a essas mudanças, 
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 TAP ME, custaria R$ 5 milhões).

O Sindicato reforça que prefere 
a manutenção da jornada nos 
moldes atuais e que nenhuma 
proposta será aceita sem que 
essa seja a decisão expressa 
dos trabalhadores, tirada em 
assembleia. A entidade vem 
buscando também esclarecer a 
proposta da empresa, para que os 
trabalhadores não tenham dúvidas 
na hora de tomar a decisão, 
conversando com os colegas nos 
setores, nos cafés setoriais e em 
reuniões. O Sindicato ressalta 
que, em todas essas ocasiões, 
os trabalhadores demonstraram 
uma forte rejeição à mudança 
defendida pela empresa, 
principalmente, por serem 
chamados mais uma vez a ajudar, 
sem que a empresa valorize de 
fato seus funcionários no dia-a-
dia, não coibe o assédio moral, 
não respeita a saúde e segurança 
do trabalhador/a.

A TAP ME disse ainda que 
iria encaminhar até esta terça-
feira (4/10), ao Sindicato, 
um complemento a essas 
contrapartidas. O Sindicato 
aguarda o documento e irá 
convocar os trabalhadores 
relacionados à mudança 
pretendida pela empresa para 
assembleia extraordinária, nos 
próximos dias, para que possam 

deliberar, definindo a posição que 
será tomada pela entidade. Já 
está agendada uma nova reunião 
de mediação na SRTE, em 18 de 
outubro, às 10 horas.

Diante das dúvidas dos 
trabalhadores em relação 
à proposta da TAP ME, o 
Sindicato editou esse boletim 
especial, a fim de esclarecer 
a todos/as sobre o que foi 
discutido na SRTE. Veja abaixo 
os destaques da proposta 
da TAP ME, apresentada na 
audiência do dia 16/09.

Objetivo da empresa: mudança 
nos horários de trabalho nos três 
turnos, de domingo a sábado
Contrapartidas:
- migração do plano de 
previdência para o Bradesco ou 
Itaú, e aporte, para cada real que 
o trabalhador aportar, de 50% 
desse valor
- ampliação da equipe do hangar 
em 10%
- ampliação da equipe minor-
cheque em 20%
- aumento do subsídio das 
refeições para 100% (R$ 1,66 a 
5,50/dia)
- pagamento de 100% do plano 
odontológico para os titulares
- alteração do plano odontológico 
do atual (que custa R$ 13,24) para 
um ‘melhor’ (que custa R$ 15,50)
- estabilidade no emprego por 12 
meses

TAP ME insiste em mudança de jornada 
e apresenta nova proposta na SRTE
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