
A TAP ME Brasil foi cobrada 
a regularizar todas os problemas 
Mi�DSRQWDGRV�SHOD�¿VFDOL]DomR�
da Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE), 
nas várias vistorias realizadas a 
partir de denúncias feitas pelo 
Sindicato.

$�PHGLDomR�GD�657(�VH�
GHX�HP�UHXQLmR�UHDOL]DGD�HP�
27 de dezembro, que contou 
FRP�D�SDUWLFLSDomR�GH�TXDWUR�
representantes da SRTE, 
incluindo o superintendente, 
Flávio Zacher, com o presidente 
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SRTE dá ultimato para TAP ME 
resolver irregularidades

da TAP ME, Nestor Koch, o vice-
SUHVLGHQWH�GH�2SHUDo}HV��(QJ��
Valter Fernandes, a gerente de 
Recursos Humanos, Rita Andrade 
de Castro, gerentes de área e 
representantes do Sindicato 
GRV�$HURYLiULRV��1D�RFDVLmR��R�
superintendente viu pessoalmente 
os problemas relatados nos 
diversos setores, incluindo 
os hangares, que seguem 
IXQFLRQDQGR�SRU�IRUoD�GH�OLPLQDU�

O Sindicato tem cópia de todas 
DV�QRWL¿FDo}HV�IHLWDV�SHOD�657(�
à empresa e foi acompanhado 

Órgão comprometeu-se a seguir com reuniões de mediação até que situação seja normalizada

Em matéria recente publicado 
no Jornal do Comércio do RS, 
o diretor-geral da TAP para a 
América Latina, Mário Carvalho, 
D¿UPD�TXH�WRGDV�DV�URWDV�
operadas pela companhia no 
Brasil têm dado certo, e que o 
país é o mais importante mercado 
da TAP, gerando 30% do seu 
faturamento global (que foi de 2,5 
ELOK}HV�GH�HXURV�HP��������

Ainda de acordo com a 
PDWpULD��HQWUH������H�������KRXYH�
XPD�DOWD�GH�����QR�YROXPH�
de passageiros nos aeroportos 
EUDVLOHLURV��2V�GDGRV�VmR�GD�$QDF�
H�,QIUDHUR��$�SDUWLFLSDomR�GDV�
empresas estrangeiras no volume 
GH�SDVVDJHLURV�DYDQoRX�GH�������

TAP lucra muito com o Brasil, mas 
brasileiros não vêem a cor do dinheiro
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pela assessoria jurídica. Além 
das irregularidades, o Sindicato 
FREURX�D�UHYHUVmR�GR�DVVpGLR�
PRUDO�H�GDV�GHPLVV}HV�SRU�
SHUVHJXLomR�SROtWLFD�HP�UD]mR�GRV�
protestos dos trabalhadores.

$�UHXQLmR�UHVXOWRX�QXP�
compromisso da SRTE de realizar 
QRYDV�UHXQL}HV�GH�PHGLDomR�FRP�
a TAP ME e o Sindicato, com o 
objetivo de dar conta de todas as 
irregularidades apontadas. 

Os aeroviários seguem 
mobilizados, no RS e Rio, em 
EXVFD�GHVVDV�VROXo}HV�

para 70,3%, e a das nacionais 
UHFXRX�GH�������SDUD��������

Em matéria do jornal Valor, 
em 27 de agosto, o presidente 
da TAP, Fernando Pinto, diz 
que a companhia melhorou 
seus índices de produtividade e 
que a expectativa é de que seu 
resultado fechasse positivo em 
������1R�EDODQoR�GR�SULPHLUR�
semestre do ano passado, as 
receitas da companhia atingiram 
������ELOKmR�GH�HXURV��DQWH�������
ELOKmR�GH�HXURV�HP������

Se boa parte da receita da 
empresa vem de fora de Portugal, 
sendo 30% só do Brasil, o retorno 
GHVVHV�UHFXUVRV�SDUD�R�SDtV�QmR�
VmR�WmR�SRVLWLYRV��+i�SRXFRV�

empregos, cada vez menos, 
como na TAP ME Brasil, e muita 
choradeira na hora de pagar 
salários e benefícios para os 
funcionários brasileiros.

)LQDOPHQWH��QR�ÀQDO�GH�
2013, a cia instalou um

vestiário para os  
DHURYLiULRV�GH�32$�
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Expediente

MTE reúne sindicatos de aeroviários  
e SNEA para retomar negociações

O Sindicato participa de 
UHXQLmR��QD�SUy[LPD�VHJXQGD�
IHLUD����������QR�0LQLVWpULR�GR�
Trabalho e Emprego (MTE), 
em Brasília, numa tentativa de 
UHWRPDGD�GDV�QHJRFLDo}HV�FRP�R�
Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias (SNEA).

$Wp�R�PRPHQWR��QmR�KRXYH�
acordo entre os sindicatos de 
aeroviários de Porto Alegre, 
Guarulhos e o Sindicato Nacional 
dos Aeroviários com as empresas 
DpUHDV��YLVDQGR�D�UHQRYDomR�GD�
&RQYHQomR�&ROHWLYD�GH�7UDEDOKR�

Nesse impasse, algumas 

$�6ZLVVSRUW�H�DV�GHPDLV�
HPSUHVDV�GH�VHUYLoRV�DX[LOLDUHV�
GHYHP�REHGHFHU�D�OHJLVODomR�
WUDEDOKLVWD�H�FXPSULU�D�&RQYHQomR�
Coletiva dos aeroviários. Para 
fugir disso, seguem tentando 
impor para os trabalhadores que 
VH�¿OLHP�DR�6LQWHDWD��HQWLGDGH�
pelega ligada ao empresariado e 
FRP�VHGH�HP�6mR�3DXOR��

Os trabalhadores têm direito 
a escolher a entidade que os 
representa. Os sindicatos de 
aeroviários seguem na luta 
para reverter esse ataque à 
SUR¿VVmR�GRV�DHURYLiULRV�H�j�VXD�
UHSUHVHQWDomR�

No Rio, vinte trabalhadores 
que haviam sido demitidos 
GHYLGR�jV�PDQLIHVWDo}HV�IRUDP�
reintegrados. 

$�LQVDWLVIDomR�QDV�HPSUHVDV�
é enorme e muitos trabalhadores 
têm faltado ao trabalho, levando 

Swissport continua afrontando 
os direitos dos trabalhadores

gerentes a ter que realizar tarefas 
como o transporte de bagagem, 
por falta de pessoal. A sobrecarga 
tem sido muito grande em Porto 
Alegre.

Todo trabalhador que atua no 
setor aéreo em terra é aeroviário, 
ou aeroportuário. É preciso que 
os aeroviários continuem unidos e 
IRUWHV�QHVVD�OXWD�DWp�XPD�VROXomR��
LQFOXLQGR�R�¿P�GR�DVVpGLR�PRUDO�
H�GD�SHUVHJXLomR�DRV�GHOHJDGRV�
sindicais. 

Dois trabalhadores foram 
demitidos em Porto Alegre e o 
Sindicato segue na luta pela 
UHLQWHJUDomR��

$V�GHPLVV}HV�H�DV�
irregularidades vividas pelos 
trabalhadores nas empresas 
auxiliares já foi denunciada aos 
yUJmRV�FRPSHWHQWHV�H�j�&kPDUD�
0XQLFLSDO��QD�&RPLVVmR�GH�
Direitos Humanos.

empresas optaram por atualizar 
a folha de pagamento aplicando 
os índices da última proposta 
apresentada pelo sindicato 
SDWURQDO�GXUDQWH�DV�QHJRFLDo}HV��
Contudo, nem todas as empresas 
HVWmR�ID]HQGR�LVVR�H��DWp�TXH�
um acordo seja aprovado pela 
FDWHJRULD��QmR�HVWi�GH¿QLGR�TXDO�
será o índice de reajuste salarial 
deste ano.

2V�WUDEDOKDGRUHV�GHYHP�¿FDU�
atentos à sua folha de pagamento. 
Ao lado, podem ser conferidas as 
FRQGLo}HV�HFRQ{PLFDV�GD�~OWLPD�
proposta do SNEA.

SAC quer comissão 
tripartite sobre aviação

O Sindicato participou de reunião com 
o ministro da Secretaria de Aviação Civil 
(SAC), Moreira Franco, em 6 de janeiro. 
O ministro comprometeu-se a criar uma 
comissão tripartite, coordenada pela SAC, 
para debater o setor. 

- reajuste de 7% sobre os pisos
- reajuste de 5,6% para os salários 

até R$ 10 mil (INPC do período)
- reajuste de R$ 560,00 para 
salários acima de R$ 10 mil

- aumento de 8% no vale-refeição
- aumento de 5,6% no vale-
DOLPHQWDomR��¿FDQGR�HP�5��
294,30, passando a ser pago 

de forma integral para todos os 
trabalhadores cujos salários não 
ultrapassem R$ 3.248,01. Ou seja, 
não haveria mais escalonamento, 
e seria estipulado um teto para os 

pagamentos.
- reajuste de 5,6% para as demais 

cláusulas econômicas 

Brava diz que vai pagar 
13º e salários no dia 10

A Brava informou que irá pagar a 
parcela restante do 13º e o salário de 
janeiro no próximo dia 10. A empresa 
atende a BQB, com dois funcionários no 
check in. Ela tem atrasado salários e já foi 
denunciada pelo Sindicato à SRTE.

Presidente do CPERS 
está sendo ameaçada
O Sindicato é solidário à presidente do 

CPERS/Sindicato, Rejane de Oliveira. A 
companheira sindicalista vem recebendo 
ameaças de morte, por telefone, desde 13 
de dezembro, provavelmente por sua luta 
em defesa dos professores do RS. 


