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Aéreas mantém proposta de INPC 
e indignam bancada trabalhista

Na quarta rodada de 
negociação da campanha salarial 
unificada 2017, que reúne 
cerca de 70 mil trabalhadores, 
representados pelos sindicatos 
filiados a duas federações, as 
companhias aéreas mantiveram 
sua contraproposta à pauta dos 
aeroviários, com a aplicação 
do INPC nos itens econômicos 
(salários, pisos, vales, tickets 
e seguro de vida). A proposta 
não foi apresentada de forma 
completa pelo Sindicato Nacional 
das Empresas Aeroviárias 
(SNEA). Assim, os sindicatos de 
trabalhadores irão aguardar o 
envio da proposta na íntegra para 
avaliá-la e levá-la à deliberação 
em assembleias.

A proposta de reajuste igual ao 
INPC, diferente do que está sendo 
negociado com os aeronautas, 
que estão conseguindo garantir 

Participe da assembleia da campanha nessa quinta (16)
O Sindicato dos Aeroviários convoca toda a categoria para participar, nesta quinta-feira (16/11), da 

Assembleia de Campanha Salarial de 2017, em frente à TAP ME, às 16h e às 16h30.
A presença de todos/as é imprescindível para darmos seguimento às negociações, em defesa dos direitos 

sociais e econômicos da nossa categoria. 
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0,5% de aumento real, além 
de compensações em várias 
cláusulas sociais, indignou a 
bancada de trabalhadores dos 
aeroviários. “Esperamos que os 
aeroviários de todo o país também 
se indignem com essa proposta 
de reajuste diferenciado e sem 
aumento real. E que participem 
em massa das assembleias 
e ações organizadas pelos 
sindicatos, para que tenhamos 
força nessa negociação”, 
ressaltam os sindicalistas.

A rodada foi realizada em São 
Paulo, na última sexta-feira (10). 
As aéreas também propõem 
algumas mudanças nas cláusulas 
sociais das convenções coletivas 
de trabalho (CCTs), além da 
inclusão de cláusulas sobre 
passagens aéreas, contratação 
de aprendizes e de pessoas com 
deficiência. Querem mudar, por 

exemplo, para 48 horas o prazo 
para os aeroviários entregarem 
atestados médicos. Também 
querem isentar-se da obrigação 
de realizar as homologações de 
demissões em reunião conjunta 
com representantes sindicais. 
“Essas propostas demonstram 
a necessidade de nos unirmos 
o máximo possível em defesa 
dos nossos direitos trabalhistas 
conquistados com décadas de 
luta, em meio às mudanças 
que passam a vigorar com a 
Reforma Trabalhista”, ressalta 
Celso Klafke, diretor do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre, 
que representou a entidade na 
reunião.

As empresas comprometeram-
se a apresentar sua contrapro-
posta, na íntegra, até a próxima 
terça-feira. A quinta rodada está 
agendada para 21 de novembro.

CAMPANHA SALARIAL 2017



Nossa união é mais forte que boatos

CrIAr PâNICo, tentar tirar 
proveito das demissões de 
aeroviários da TAP ME para fazer 
política sindical rasteira. Lançar 
boatos de que a TAP ME está às 
vésperas de fechar suas portas. 
O material e as informações que 
vem sendo divulgadas por um 
grupo de oposição à atual gestão 
do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre é lamentável e leva o 
Sindicato a expressar diretamente 
à categoria, como sempre fez, sua 
posição sobre esse fatos. 

O Sindicato não trabalha com 
boatos, ou argumentos falaciosos. 
É preciso deixar claro que todo o 
trabalho da entidade tem sido feito 
em defesa dos empregos e dos 
direitos dos trabalhadores. Por 
isso, nossa luta é para garantir 
benefícios aos mais de cem 
aeroviários que infelizmente foram 
demitidos pela TAP ME.  

Apesar de enfrentarmos 
um momento difícil de muitas 
demissões, em nenhuma reunião 
a TAP ME chegou a manifestar 
disposição de fechar, como afirma 
a oposição em seus boatos. Esse 
era o discurso dos empresários, 
quando queriam assediar os 
trabalhadores, e não vem sendo 
dito nada nesse sentido pela 
empresa. Em nenhuma reunião 
do último período que o Sindicato 
realizou com a direção da TAP 
ME foi falado algo sobre um 
fechamento da empresa. Dizer 
que a Azul vai tomar conta 
é querer instaurar o caos no 
conjunto dos trabalhadores e é 

EDITORIAL

também uma mentira.
É preciso pontuar que foi a 

atuação desse mesmo grupo, 
em Portugal, onde disseram à 
imprensa local que os impostos 
e os trabalhadores portugueses 
pagavam os salários dos 
brasileiros da TAP Manutenção e 
Engenharia, que resultou no corte 
de recursos enviados pelo TAP 
portuguesa ao Brasil. Até hoje 
a TAP ME enfrenta problemas 
financeiros, que repercutem no 
pagamento dos salários, por conta 
dessa entrevista.

Estamos em meio a uma 
campanha salarial, na qual 
precisamos lutar com muita 
unidade para manter nossos 
direitos, em meio a mudanças 
profundas na legislação do 
trabalho, advindas da Reforma 
Trabalhista, que vigora desde 
sábado (11).

MINAr A uNIdAdE dA 
CAtEgorIA CoM o SEu 
SINdICAto, que atua há mais 
de 30 anos tendo como único 
foco o interesse do aeroviário 
gaúcho, é enfraquecer a nossa 
luta conjunta. Enfrentamos há 
anos, juntos, crises terríveis 
vivenciadas no setor aéreo, como 
a extinção de companhias aéreas, 
além das inúmeras irregularidades 
cometidas pelas empresas e 
várias situações de acidentes de 
trabalho. 

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre vem garantindo, 
o máximo possível, o direito 
dos aeroviários da base. Seja 

através de negociação direta 
com a empresa, denunciando 
as irregularidades e exigindo 
providências, seja através das 
centenas de ações judiciais 
movidas, que garantiram que os 
recursos e direitos subtraídos 
fossem devolvidos aos 
trabalhadores.

Dizer que o Sindicato não 
está em conflito direto com a 
TAP ME, nesse momento em que 
enfrentamos essas demissões, 
é ser leviano, porque nega ou 
omite que o Sindicato está lutando 
para firmar um acordo capaz de 
minimizar os prejuízos sofridos por 
esses aeroviários que perderam 
seus empregos.  

O ASSédIo MorAl está 
presente na TAP ME há muitos 
anos. E também há muitos 
anos essa situação vem sendo 
denunciada pelo Sindicato e 
debatida em praticamente todas 
as reuniões realizadas com a 
empresa. As ações nesse sentido 
estão documentadas no Aerofolha. 

O assédio também vem se 
acentuando ano a ano. Isso é um 
fato que todos os trabalhadores 
conhecem. Nesse clima de 
demissões, ele amplia-se. É uma 
irresponsabilidade usar esse tema 
para confundir os fatos. 

No momento em que devemos 
estar unidos, mais do que nunca, 
para enfrentar tudo isso, como 
é que pessoas podem usar a 
crise que vivemos no país e as 
demissões para tirar proveito 
próprio?

Johnny O
liveira/S

indicato
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No dia 16 de dezembro, o 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre fará uma festa de 
confraternização para os sócios 
e dependentes. Um evento para 
comemorarmos a nossa vida, 
família, amigos e colegas, nossa 
categoria e entidade, e iniciarmos 
2018 mais fortes e unidos. É 
necessário festejar a nossa saúde 
e parceria nesse momento em que 
passamos por tantas dificuldades. 

Corrupção, crise política e 
econômica, desemprego são 
parte do cenário nacional, que 

Festa da família aeroviária
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre promove em dezembro uma 

festa especial de fim de ano para comemorar a união da categoria 

O convite para a Festa da Família Aeroviária é para todos os sócios/as.  
O evento contará com almoço, refrigerante, chope e música ao vivo. Para as crianças, serão servidos 

cachorro-quente e guloseimas. Traga seus filhos e comemore este final de ano com a gente!

se encontra fragilizado por uma 
classe política que não representa 
e não pensa nos trabalhadores. 
Reformas aprovadas e novas 
mudanças nas legislações que 
afetam a classe trabalhadora 
estão em curso no país, expondo 
o trabalhador à exploração dos 
patrões e tentando fragilizar os 
sindicatos.

Nesse cenário desolador, só 
nossa proximidade e confiança 
pode manter viva a esperança. 
Sindicato e trabalhador precisam 
se enxergar como uma força só, 

que batalha por direitos e luta 
contra as injustiças criadas pelo 
mercado de trabalho.

Todos nós lutamos todos os 
dias para proteger o emprego e 
crescermos profissionalmente 
e, apesar de não conseguirmos 
evitar demissões, o Sindicato 
vem atuando o máximo possível 
para garantir o direito dos 
trabalhadores.

Dia 16 de dezembro estaremos 
lado a lado como devemos 
sempre estar. Sócio, compareça!

A direção

SINDICALIZE-SE!
NOSSA UNIÃO É A NOSSA FORÇA

NotA dE FAlECIMENto - É com extremo pesar que o Sindicato comunica o falecimento da Sra. Anita, 
que atuou na antiga Varig e como professora da Escola Técnica Otto Ernst Meyer (EEPMA). A entidade 
deseja muito força para os amigos e familiares neste difícil momento de perda.
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Natal luz para 
os aposentados

Os aeroviários aposentados farão 
uma viagem para Gramado, em 6 de 
dezembro. Os interessados devem 
ligar para o Sindicato, pelo telefone 
51 3343.4302, até 25 de novembro, 
para confirmar a sua inscrição.

A atividade, organizada pelo grupo de aeroviários aposentados, 
pretende unir e valorizar esses trabalhadores tão importantes para a 
história da aviação gaúcha. Esta é mais uma iniciativa do Sindicato, que 
também promoverá a Festa da Família Aeroviária, em 16 de dezembro. 

Os aposentados poderão aproveitar o dia na cidade e ver o acender 
das luzes do Natal Luz, às 20h30. A alimentação não será custeada 
pelo Sindicato. A excursão sairá da sede, às 8h30, e o retorno de 
Gramado será às 21h. Informações: “www.gramadosite.com.br/natalluz”. 

Problemas no 
ponto da latam 

devem ser 
relatados

Continuam as questões 
envolvendo o relógio ponto da 
Latam no Salgado Filho.

Devido a problemas com 
o equipamento de ponto da 
Latam, a orientação para os 
trabalhadores aeroviários é que 
procurem o gestor da base no 
caso de irregularidades no registro 
de horas.

Carta de garantia de emprego 
deve ser aceita pela tAP ME

Os aeroviários às vésperas da aposentadoria, tendo 47 ou 52 anos 
de idade, devem entregar a carta para garantia do emprego ao RH da 
TAP ME. Este recurso está previsto no item 39 da Convenção Coletiva 
de Trabalho, e deve ser aceito pela empresa independentemente de 
outras documentações.

devolução do 
imposto sindical 

começa na 
segunda-feira

O Sindicato chama os seus 
sócios a comparecem à sede nos 
dias 20, 21 e 22 de novembro, 
para a devolução do imposto 
sindical.

Continuam as irregularidades no pagamento 
de verbas rescisórias na tAP ME

Continuam as irregularidades 
no pagamento das verbas 
rescisórias na TAP ME, e o setor 
de Recursos Humanos segue 
desorganizado, prejudicando 
os trabalhadores que foram 
demitidos.

Segundo denúncias recebidas 
pelo Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre, a TAP ME 
não acertou como deveria os 
valores a serem pagos a esses 
trabalhadores, e não depositou 
ou liberou os recursos devidos 
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Expediente

relativos ao FGTS de várias 
pessoas, muitas delas demitidas 
há mais de quarenta dias. Com 
isso, os demitidos não estão 
conseguindo retirar os valores do 
FGTS junto à Caixa Federal. A 
empresa também não entregou 
todas as carteiras de trabalho 
dos demitidos, o que está 
prejudicando-os na busca por um 
novo posto de trabalho. 

O Sindicato está atento a 
essas irregularidades e segue em 
negociação com a empresa para 

fechar o acordo que minimize 
os prejuízos dos demitidos. O 
documento está em fase final de 
ajustes, e os trabalhadores devem 
ser chamados em breve para 
aderir ou não ao acordo. 

Quem tem interesse em firmar 
acordo deve ligar para o Sindicato, 
passando seu nome, matrícula e 
telefone para contato, para agilizar 
o chamamento da assinatura 
desse documento. A adesão ao 
acordo que vier a ser firmado é 
individual e facultativa. 

04


