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Aeroviários da TAP ME lutaram muito 
pelos avanços dos últimos dias

Na semana passada, a TAP 
ME enviou um comunicado 
aos trabalhadores informando 
o atendimento a duas 
demandas da categoria: 
vale-alimentação e plano de 
saúde. A empresa anuncia os 
benefícios, ressaltando que os 
concedeu “apesar das diversas 
paralisações”. 

A TAP ME quer fazer o 
trabalhador crer que não foram 
os protestos que motivaram essa 
decisão. Que, “na verdade”, eles 
poderiam ter prejudicado esses 
avanços. É o velho discurso do 
patrão querendo iludir e controlar 
corações e mentes para que os 
“colaboradores” ajam segundo 
seus ditames, e não de acordo 
FRP�VXDV�UHÀH[}HV�VREUH�R�TXH�p�
justo e correto e sua consciência. 

A empresa disse ainda que 
a falta de promoções se deu 
em razão dos maus resultados 
¿QDQFHLURV�GH�������1R�
comunicado, ela cita o Plano de 
&DUJRV�H��p�FODUR��QmR�GL]�TXH�HOH�
p�XPD�IDOiFLD�GHVGH�R�FRPHoR�

Para o Sindicato, os benefícios 
concedidos na semana passada 
são claramente o resultado de um 
ano de denúncias, negociações 
e mobilizações. E os avanços 
são poucos, comparados ao que 
a empresa teria condições de 
realizar, caso sua gestão fosse 
PDLV�H¿FLHQWH�H�GHPRFUiWLFD��
Mas toda conquista deve ser 
comemorada como um passo 
num processo maior, que abrange 

Especial TAP

toda essa luta em defesa dos 
direitos da categoria.

Entenda melhor o que a TAP 
ME concedeu e o porque desses 
avanços, nesta retrospectiva 
que o Sindicato preparou sobre 
a atuação da entidade e dos 
trabalhadores junto à TAP ME 
GHVGH�DJRVWR�GH������

Duas das pautas previstas 
foram parcialmente atendidas 
com esse comunicado:  plano 
de saúde e subsídio para 
alimentação. O Sindicato segue, 

QR�HQWDQWR��¿UPH�QD�OXWD�SDUD�TXH�
o plano de saúde seja subsidiado 
SDUD�WRGRV�RV�IXQFLRQiULRV��DVVLP�
como por reajuste salarial, abono 
e plano de carreira, entre outros. 

Em tempo, a reunião do 
Sindicato com a direção da TAP 
0(��TXH�LULD�DFRQWHFHU�HP����GH�
MDQHLUR��IRL�WUDQVIHULGD�SDUD���GH�
IHYHUHLUR��$�H[SHFWDWLYD�p�GH�TXH�
participem os vice-presidentes 
Glaucia Loureiro (Administração 
e Finanças) e Eng. Valter 
Fernandes (Operações).

7UDEDOKDGRUHV�SURWHVWDP�HP�IUHQWH�j�HPSUHVD��HP����GH�QRYHPEUR��
$EDL[R��VLQGLFDOLVWDV�GHEDWHP�FRP�D�FDWHJRULD�FRPR�IRL�D�UHXQLmR�FRP�D�GLUHomR�GD�7$3�

A
ss

co
m

/S
in

di
ca

to



� � � � � � p�XPD�SXEOLFDomR�GR�Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre ��5XD�$XJXVWR�6HYHUR�������6mR�-RmR���3RUWR�$OHJUH���56���&(3�������������)RQH��51 3343-4302 
Site: www.aeroviarios.org.br - E-mail: atendimento@aeroviarios.org.br - 'LU��GH�,PSUHQVD��3DXOR�6pUJLR�GD�6LOYD�
(paulo.silva@aeroviarios.org.br). 2�FRQWH~GR�GHVWH�YHtFXOR�p�GH�LQWHLUD�UHVSRQVDELOLGDGH�GD�GLUHomR�GR� 
6LQGLFDWR��(GLWDGR�HP�������������7LUDJHP������PLO�H[HPSODUHV�

Expediente

Integração -�(P����GH�MXOKR��
TXDVH������GRV�WUDEDOKDGRUHV�
do turno da noite da TAP ME 
reúnem-se no Sindicato para 
debater as condições de trabalho.

Vazamento -�(P����GH�DJRVWR��
XP�YD]DPHQWR�GH�PDLV�GH�����
mil litros de combustível de uma 
aeronave faz um trabalhador 
passou mal. O acidente revela a 
falta de segurança na empresa.

TAP reverte tendência 
negativa -�(P�PDWpULD�GR�
MRUQDO�9DORU��HP����GH�DJRVWR��
o presidente da TAP, Fernando 
3LQWR��GL]�TXH�D�H[SHFWDWLYD�p�GH�
que o resultado fechasse positivo 
HP�������

Insalubridade - Uma ação 
PRYLGD�SHOR�6LQGLFDWR�GHVGH������
JDUDQWH�D����DHURYLiULRV�GR�VHWRU�
de Galvanoplastia o adicional de 
LQVDOXEULGDGH�QR�JUDX�Pi[LPR�

Acidente -�(P���GH�RXWXEUR��
D�DHURYLiULD�5RVDQL�*UDVV�VRIUH�
um acidente gravíssimo. Ela cai 
de uma altura de cinco metros, 
de uma escada que não tinha 
guarda-corpo nem antiderrapante. 

Férias canceladas e PDV 
para estáveis -�1R�¿QDO�GH�
outubro, gerentes informam que 
DV�IpULDV�IRUDP�FDQFHODGDV��$�7$3�
0(�³FRQYLGD´�DHURYLiULRV�FRP�
estabilidade a aderirem ao PDV.

Protestos - Em 6 de 
QRYHPEUR��RV�DHURYLiULRV�ID]HP�
uma paralisação total na TAP ME 

Retrospectiva TAP ME

em Porto Alegre. Os protestos 
continuam nos meses de 
novembro e dezembro. 

Fiscalização -�(P����GH�
QRYHPEUR��¿VFDLV�GD�657(�H�GR�
037�¿VFDOL]DP�D�HPSUHVD�

Imprudência e assédio - Em 
PHDGRV�GH�QRYHPEUR��DHURYLiULRV�
da manutenção recebem a ordem 
GH�OHYDU�XPD�DHURQDYH�$����DWp�D�
pista do Aeroporto, para teste de 
motores. Não havia autorização 
da Infraero. 

Avanços -�(P����GH�
novembro, sindicalistas e 
trabalhadores são recebidos pela 
direção da TAP ME. A empresa 
propõe adiantar a primeira 
SDUFHOD�GR�����VDOiULR�SDUD����
GH�QRYHPEUR�H�YROWD�DWUiV�HP�
relação ao cancelamento das 
IpULDV��1R�+DQJDU����R�GLD�p�
marcado por nova paralisação. 

Só Koch fala - (P����GH�
novembro, o diretor-presidente 
da TAP ME, Nestor Koch, reúne-
se com os trabalhadores e, 
HP�PRQyORJR��Or�XP�WH[WR�FRP�
promessas de longo prazo.

Glaucia promete - 7DPEpP�
QR�GLD�����HP�UHXQLmR�FRP�R�
Sindicato, a vice-presidente 
Glaucia Loureiro acena a 
possibilidade de pagar na íntegra 
o plano de saúde, dar bilhetes da 
Star Alliance e ticket almoço, e 
implementar o plano de carreira. 
As promessas “dependeriam” do 
¿P�GRV�SURWHVWRV�

TERCEIRIZAÇÃO ILEGAL - A TAP 
ME contratou a empresa Benlog 
para terceirizar o serviço de pintura 
GH�DHURQDYHV��TXH�p�XPD�GH�VXDV�
DWLYLGDGHV�¿QV��$�LQLFLDWLYD�p�LOHJDO��
pois fere a legislação brasileira e a 
UHJXODPHQWDomR�SUR¿VVLRQDO�

CALOR EXCESSIVO - A empresa 
WDPEpP�HVWi�GHVFXPSULQGR�D�15�
����TXH�UHJXODPHQWD�D�WHPSHUDWXUD�
Pi[LPD�QR�DPELHQWH�GH�WUDEDOKR��
$�VLWXDomR�p�GHVXPDQD�H�
GHQXQFLDGD�Ki�DQRV�SHOR�6LQGLFDWR��
No verão, os trabalhadores, 
principalmente nos hangares, 
R¿FLQDV�H�DOPR[DULIDGR��HQIUHQWDP�
WHPSHUDWXUDV�TXH�FKHJDP�D������
TXDQGR�R�Pi[LPR�SHUPLWLGR�p�
�������2�6(607�Mi�IRL�DFLRQDGR�
pelo Sindicato e CIPA, mas não 
toma qualquer providência.

2V�SULQFLSDLV�IDWRV�TXH�PDUFDUDP�D�OXWD�GRV�
WUDEDOKDGRUHV�GD�HPSUHVD�QRV�~OWLPRV�PHVHV

MÉDICA DO TRABALHO - $�'UD��9LUJtQLD�'DSSHU�QmR�LUi�DWHQGHU�QRV�GLDV���H����GH�IHYHUHLUR��
(OD�UHWRUQD�R�DWHQGLPHQWR�QR�GLD����

Atos -�(P����H����GH�
dezembro, são realizados atos 
no Aeroporto, para denunciar a 
precarização das condições de 
trabalho na empresa. 

Demissões - (P���GH�
GH]HPEUR��HP�UHSUHViOLD�DRV�
protestos, a TAP ME demite 
FHUFD�GH����DHURYLiULRV��7DPEpP�
suspende por cinco dias dois 
representantes sindicais. O 
Sindicato busca a reintegração 
dos demitidos. 

Sindicato não tem preço -  
Após as demissões, a TAP 
ME tentou ludibriar dirigentes 
sindicais oferecendo passagens 
para Portugal. A iniciativa foi 
imediatamente rechaçada pela 
direção da entidade.

SRTE dá ultimato para a 
TAP ME -�(P����GH�GH]HPEUR��D�
657(�IRL�DWp�D�VHGH�GD�HPSUHVD�
para cobrar uma solução para 
os problemas apontados na 
¿VFDOL]DomR�


