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Aeroviários da
TAP ME Brasil
compram pizzas para protestar
contra a má gestão da empresa

Especial
Distribuição
rios e
para Aeroviá
Passageiros

são fruto disso, e não da falta
de clientes ou qualquer outra
questão externa.
Os aeroviários da TAP ME
promoções para a maioria,
enquanto poucos são
que o plano de carreira não é
claro, nem sequer respeitado,
e que as promoções se dão
por questões pessoais de

Os aeroviários da TAP ME,
em Porto Alegre (RS-Brasil),
realizaram um protesto em um
dos hangares da empresa de
manutenção aeronáutica, na
manhã da última sexta-feira
(06/06). Eles comeram pizzas
para demonstrar simbolicamente
sua indignação diante da má
administração da empresa.
Os trabalhadores denunciam
que os recursos enviados da
TAP Portugal à subsidiária no
Brasil são mal geridos, devido
à incompetência da atual
administração na gestão de
pessoas e recursos, e que os

Além disso, questionam
a falta de equipamentos,
ferramentas, uniformes,
infraestrutura adequada, o
desrespeito às normas de
segurança do trabalho e os
baixos salários praticados em
relação ao mercado.
Como os recursos enviados
pela TAP Portugal ao Brasil são
oriundos do erário português,
os aeroviários acreditam que
Portugal deveria mudar de
atitude, investigando a gestão da
subsidiária e criando um canal de
denúncias.
Os aeroviários querem que
a TAP ME volte a dar lucro
como no passado e acreditam
que, contando com o esforço
e empenho dos trabalhadores
brasileiros, se uma equipe
a gestão no Brasil, esse quadro

Segundo matéria publicada
no portal de notícias português
“rr.sapo.pt”, a TAP teve todo
seu prejuízo, de 41 milhões de
euros em 2013, relacionado
à subsidiária. Para os
trabalhadores, isso só acontece
devido à má gestão da empresa
de manutenção no Brasil,
prejudicando tanto o grupo
português quanto os funcionários.
Divulgação

Os trabalhadores da TAP ME, em Porto
Alegre, realizam protesto com pizza
em resposta às perseguições dentro
da empresa, à postura inadequada de
gerentes e líderes e à má gestão.

http://paradigmadoverme.wordpress.com/

Advogados
Trabalhistas informam:
Em virtude das alterações
de funcionamento da Justiça
do Trabalho, dos jogos de
futebol envolvendo a equipe
do Brasil ou dos jogos que
serão realizados em Porto
Alegre, na Copa do Mundo da
FIFA, o escritório do Dr. Catita
terá funcionamento reduzido
nos dias de jogos do Brasil
e não funcionará nos dias
de jogos em Porto Alegre,
conforme segue abaixo.
Os advogados também não
farão plantão de atendimento
no Sindicato
em 17 de junho.
12 de junho, 5ª feira - 17h
TV - Brasil x Croácia

Expediente das 8h às 13h no
escritório CCM, sem plantão à tarde

AVIÃO COM FEZES E VERMES
Há poucos dias, os aeroviários que atuam na limpeza da
TAP ME tiveram que limpar uma aeronave vinda da África sem
a devida detetização, com fezes e vermes que viajaram entre
os continentes. O não cumprimento das normas de segurança
da saúde colocam em risco a integridade dos aeroviários, que
poderiam contrair doenças, como infecções, devido à exposição
insalubre e periculosa. O Sindicato irá denunciar o caso à Anvisa.

17 de junho, 3ª feira - 16h
TV - Brasil x México das 8h

Expediente até às 13h no escritório,
sem plantão na CCM ou no Sindicato

18 de junho, 4ª feira - 13h
BEIRA RIO - Austrália x Holanda
Sem expediente

23 de junho, 2ª feira - 17h
TV - Brasil x Camarões
Expediente das 8h às 13h no
escritório, sem plantão à tarde

Em matéria do portal Sapo.pt, prejuízo do grupo TAP se dá
devido aos recursos enviados à subsidiária no Brasil, que segue
deficitária. Em 2013, o aporte foi de € 41 milhões. Aonde foram
parar esses recursos, se perguntam os aeroviários.

25 de junho, 4ª feira - 13h
BEIRA RIO - Nigéria x Argentina
Sem expediente

ATO NA COPA
No dia 12 de junho, diversos movimentos estão organizando protestos pelo país.
Em Porto Alegre, haverá ato popular a partir das 12 horas, com concentração em frente à Prefeitura.
Rodoviários, metroviários, municipários estão se mobilizando.
O Sindicato dará expediente até o meio-dia.
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