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TAP ME não lava nem distribui uniformes
$�9DULJ�9(0�ODYDYD��QD�SUySULD�HPSUHVD��RV�XQLIRUPHV�GRV�PHFkQLFRV��D�¿P�GH�OLPSDU�

os resíduos químicos e sujeiras causadas pela graxa. Na TAP ME, esse serviço foi 
descontinuado, e os trabalhadores têm levado para casa seus uniformes, contaminando 
DV�GHPDLV�URXSDV�H�GDQL¿FDQGR�VXDV�PiTXLQDV�GH�ODYDU��TXH�VmR�GRPpVWLFDV��XPD�
vez que esses uniformes, devido ao tipos de produtos contaminantes, exigem um 
SURFHVVR�SUR¿VVLRQDO�GH�ODYDJHP��6HP�IDODU�QD�FRQWDPLQDomR�DR�PHLR�DPELHQWH�SRU�HVVHV�UHVtGXRV�VDtGRV�
LQDGHTXDGDPHQWH�GDV�UHVLGrQFLDV��$OpP�GLVVR��IDOWDP�XQLIRUPHV�SDUD�RV�WUDEDOKDGRUHV��FRPR�MDTXHWDV��
FDOoDV��EHUPXGDV��VXHWHUHV��2�6LQGLFDWR�Mi�TXHVWLRQRX�D�HPSUHVD��PDV�QmR�REWHYH�UHVSRVWD�

MPT reúne aéreas e trabalhadores 
para evitar greve na Copa

2�6LQGLFDWR�SDUWLFLSRX��QHVWD�
terça-feira (27/5), em Brasília, de 
UHXQLmR�GH�PHGLDomR�SURPRYLGD�
SHOR�0LQLVWpULR�3~EOLFR�GR�7UDEDOKR�
(MPT). Na audiência, empresas 
DpUHDV�H�WRGRV�RV�VLQGLFDWRV�H�
federações que representam 
DHURYLiULRV�H�DHURQDXWDV�RXYLUDP�
do procurador Francisco Jeferson 
uma proposta de acordo visando 
D�DVVLQDWXUD�GD�&RQYHQomR�
Coletiva de Trabalho (CCT), para 
evitar uma greve durante a Copa 
do Mundo. Foram discutidos os 
problemas no setor, como as 
WHUFHLUL]Do}HV�GH�DWLYLGDGHV�¿P�
�R�TXH�p�LOHJDO���D�VREUHFDUJD�GH�

ERRATA - Na última edição, 
na matéria sobre o plano de 
saúde da TAP ME, houve um 
erro de informação quanto ao 
valor dos salários. Diferente do 
que foi publicado, aqueles que 
recebiam de R$ 920,49 a R$ 
3.034,72 terão descontados no 
contracheque o valor simbólico 
de R$ 1,00 para a contribuição 
do plano de saúde básico, 
mesmo após o reajuste.

ADVOGADOS - Não haverá 
atendimento, no dia 17/06, dos 
advogados da área trabalhista.

trabalho e a falta de um consenso 
para renovar a CCT.

O MPT propôs às companhias 
que atendam ao pedido dos 
trabalhadores de licença 
maternidade de seis meses, cesta 
EiVLFD�FRP�UHDMXVWH�GH������
sobre o teto de R$ 3.429,90 (sem 
escalonamento), e nenhuma 
GHPLVVmR�DWp�R�WpUPLQR�GD�&RSD��
7DPEpP�SURS{V�XP�DERQR�
DFLPD�GH�PHLR�VDOiULR�FRQWUDWXDO�
SHORV�OXFURV�HP�UD]mR�GR�HYHQWR�
esportivo. Os sindicatos defendem 
XP�VDOiULR��$�FRQWUDSDUWLGD�GRV�
WUDEDOKDGRUHV�VHULD�QmR�SURPRYHU�
greves ou paralisações durante 

os jogos, entre 12 de junho e 13 
de julho deste ano. As empresas 
WrP�DWp�R�GLD����GH�PDLR�SDUD�
UHVSRQGHU�DR�yUJmR�VH�DFHLWDP�R�
acordo.

Os sindicatos seguem 
mobilizados para realizar protestos 
durante os jogos caso as 
HPSUHVDV�QmR�DFHLWHP�D�SURSRVWD�
mediada pelo MPT. A unidade dos 
trabalhadores (todas as entidades 
representativas estavam na 
UHXQLmR��IRL�PXLWR�LPSRUWDQWH�QR�
HPEDWH�FRP�DV�DpUHDV��2�037�
comprometeu-se a continuar a 
GLVFXVVmR�VREUH�D�WHUFHLUL]DomR�H�
RGD�UHJXODPHQWDomR�SUR¿VVLRQDO�

Avianca descumpre 
pagamento de diárias

$�$YLDQFD�HVWi�GHVFXPSULQGR�R�LWHP���GD�&RQYHQomR�&ROHWLYD�GH�
7UDEDOKR��&&7��TXH�YHUVD�VREUH�R�GLUHLWR�D�GLiULDV��$�FRPSDQKLD�HVWi�
H[LJLQGR�GRV�DHURYLiULRV�TXH�DSUHVHQWHP�UHFLERV�H�YHP�GHVFRQWDQGR�
YDORUHV�QmR�JDVWRV��,VVR�p�LOHJDO��SRLV�DV�GLiULDV�SRGHP�VHU�XWLOL]DGDV�GD�
IRUPD�TXH�R�WUDEDOKDGRU�HQWHQGHU��FDEHQGR�j�HPSUHVD�DSHQDV�SDJi�ODV�
sempre que devido. 

2�6LQGLFDWR�LUi�WRPDU�DV�PHGLGDV�FDEtYHLV��+i�SRXFRV�GLDV��D�
GLUHomR�GD�HQWLGDGH�UHXQLX�VH�FRP�VLQGLFDOLVWDV�GD�$PpULFD�/DWLQD��FRP�
R�DSRLR�GD�,7)��QR�5LR��SDUD�GLVFXWLU�D�5HGH�$YLDQFD�7DFD��D�SRVWXUD�
DQWLVVLQGLFDO�GD�FRPSDQKLD��R�GHVFXPSULPHQWR�GD�&&7�H�R�DVVpGLR�
moral contra os trabalhadores.
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Sindicato.�(GLWDGR�HP�������������7LUDJHP������PLO�H[HPSODUHV�

Expediente

O 6LQGLFDWR�FRPHPRUD�QHVWD�sexta-feira (30/5) os 29 
DQRV�GH�IXQGDomR�GD�

HQWLGDGH��$�IHVWD�VHUi�UHDOL]DGD�QD�
VHGH��5XD�$XJXVWR�6HYHUR�������
exclusivamente para associados, 
D�SDUWLU�GDV����KRUDV��

2�WUDGLFLRQDO�SmR�FRP�
VDOVLFKmR�H�FKRSS�j�YRQWDGH�
HVWi�VHQGR�RUJDQL]DGR�HVWH�DQR�
de forma mais simples, sem 
WDQWD�SURGXomR��H�WHP�R�REMHWLYR�
de retomar as comemorações 
de forma calorosa mas 
economizando os recursos da 
entidade.

$�KLVWyULD�GR�6LQGLFDWR�
FRPHoRX�FRP�D�FULDomR�GD�
$VVRFLDomR��FXMR�SURFHVVR�OHYRX�
j�GHPLVVmR��GHSRLV�KRXYH�D�

29 anos de luta e consciência de classe
UHLQWHJUDomR��GRV�IXQGDGRUHV�GD�
entidade. 

Durante todos esses 29 anos, 
R�6LQGLFDWR�SULPRX�SHOD�GHIHVD�
intransigente dos direitos dos 
DHURYLiULRV�JD~FKRV��HQIUHQWDQGR�
duras crises no setor. Por isso, o 
6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�GH�3RUWR�
Alegre vem conseguindo manter 
sua estrutura e força em defesa 
da categoria. 

$V�YiULDV�Do}HV�MXGLFLDLV�H�
todas as lutas travadas geraram 
XPD�VpULH�GH�GLUHLWRV��H[SUHVVRV�
na CCT e em benefícios, como 
o adicional de periculosidade 
ou insalubridade para centenas 
GH�FROHJDV��$LQGD�Ki�PXLWR�SRU�
que lutar, e participar dessa 
FRQIUDWHUQL]DomR�p�XPD�IRUPD�

de fortalecer ainda mais os laços 
entre os trabalhadores e sua 
entidade representativa.

Os ingressos para a festa 
DLQGD�HVWmR�j�YHQGD��3DUWLFLSH�

Para lucrar, TAM está exaurindo trabalhadores
As gerências da TAM vem 

apresentando aos funcionários 

algumas mudanças que a 

empresa está promovendo para 

reduzir custos. O Sindicato 

já ouviu relatos de uma 

representante sindicais da LAN 

Chile falando sobre um sistema 

Lean, criado pela Toyota, para 

reduzir despesas através da 

mecanização e automação. 

O depoimento foi dado 
GXUDQWH�R�~OWLPR�HQFRQWUR�GD�
/DWDP�SURPRYLGR�SHOD�,7)��2�
objetivo da companhia seria fazer 
FRP�TXH�PHQRV�SUR¿VVLRQDLV�
conseguissem realizar mais 
VHUYLoRV��R�TXH�SRGH�VLJQL¿FDU�
FRUWHV�GH�PDLV�GH�����GR�Q~PHUR�
de vagas. Foi isso que aconteceu 
QR�HPEDUTXH�GD�/$1�&KLOH��
segundo relatos da sindicalista. 

No Brasil, o mesmo sistema 
Mi�IRL�DSUHVHQWDGR�SHOD�7$0�DRV�
DHURYLiULRV�GHVVH�VHWRU��0DV�D�

JHUrQFLD�QHJD��DWp�R�PRPHQWR��
TXH�KDYHUi�GHPLVV}HV��2�
6LQGLFDWR�WHPH�XPD�DPSOLDomR�
de cortes na TAM, uma vez que a 
empresa busca o lucro a qualquer 
custo.

$�HQWLGDGH�Mi�FRQVWDWRX�TXH�D�
TAM vem demitindo as mulheres 
TXH�DWXDP�QR�VHWRU�GH�/LPSH]D��
e contratando exclusivamente 
homens, para poder desviar 
IXQomR��FRORFDQGR�RV�SDUD�
descarregar voos sempre que 
DFKDU�QHFHVViULR��$�LQLFLDWLYD�
pode ser uma resposta à luta dos 
sindicatos para ampliar direitos 
para as mulheres, como a licença 
maternidade de seis meses. 
Em outros países, as vagas da 
/LPSH]D�WDPEpP�YrP�VHQGR�
preenchidas majoritariamente por 
homens.

1D�5DPSD�H�QD�0DQXWHQomR�
GD�7$0�HVWi�RFRUUHQGR�PXLWD�
UHGXomR�GH�PmR�GH�REUD��1R�VHWRU�

GH�5DPSDV��RV�DHURYLiULRV�YHP�
VRIUHQGR�DIDVWDPHQWR�GH�VD~GH�
cada vez mais constante, devido 
a lesões no ombro, joelhos e 
coluna, provocadas pelo excesso 
GH�SHVR�D�TXH�VmR�REULJDGRV�D�
carregar. 

A TAM vem demitindo 
WUDEDOKDGRUHV�H�QmR�FRQWUDWD�
novos para repor as equipes, que 
eram de quatro pessoas e hoje 
tem sido formadas por apenas 
GRLV�SUR¿VVLRQDLV��2�DHURYLiULR�
HVWi�FDUUHJDQGR�VR]LQKR�FHUFD�
de 1,5 tonelada a cada voo, o 
TXH�p�GHVXPDQR��H�SRU�LVVR�HVWi�
adoecendo. 

As gerências e supervisões só 
GL]HP�TXH�D�VLWXDomR�YDL�SLRUDU�
H�D¿UPDP�TXH�RV�WUDEDOKDGRUHV�
YmR�WHU�TXH�GDU�FRQWD�GD�GHPDQGD�
QD�&RSD��SRLV�QmR�KDYHUi�PDLV�
contratações. 

2�6LQGLFDWR�LUi�GHQXQFLDU�D�
7$0�DRV�yUJmRV�FRPSHWHQWHV�

Aniversário do 
Sindicato

29 ANOS 
30/5 (SEXTA) - 16:00

R$ 10 - Somente sócios/as


