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TAP ME encolhe com infraestrutura 
sucateada e redução de postos de trabalho
A TAP ME mudou seu 

organograma, mas seu 
modelo de gestão continua o 
mesmo, assim como as pessoas 
que mais cometem erros dentro da 
empresa estão mantidas em suas 
funções no alto escalão.

O novo organograma, 
infelizmente, não virá 
acompanhado com uma nova 
postura, para que o trabalhador 
seja ouvido, para que os 
recursos que vem de Portugal 
convertam-se em lucro gerado 
pela subsidiária, para que haja 
recursos para investimentos 
em maquinário, equipamentos, 
ferramentas, segurança do 

trabalho, para que obras como 
a pintura dos hangares sejam 
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seja sucateada.

A empresa não avança, pelo 
contrário, ela se retrai. Se em 
2007 éramos cerca de 4 mil 
funcionários em Porto Alegre e 
Rio de Janeiro, hoje estamos 
com aproximadamente 2200 
aeroviários atuando na TAP ME. A 
redução de postos de trabalho faz 
a empresa perder sua capacidade 
produtiva, seu know how, sua 
excelência. Apesar de todo esse 
encolhimento, as vagas de direção 
no organograma continuam 
as mesmas. 

PREVIDÊNCIA - O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre participou, nesta terça-
feira (19/8), da palestra sobre Previdência Social promovida pelo Fórum Sindical de Saúde 
do Trabalhador (FSST). 

A palestra, sobre o INSS, acidentes de trabalho e outros temas ligados à Previdência, 
foi ministrada pela advogada previdenciária Dra. Marilinda, na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos, e contou com a presença de dezenas de sindicalistas.

Descaso com trabalhadores põe em risco segurança de voo
Os acidentes aéreos no 

Brasil, este ano, levantaram 
novamente a discussão sobre a 
importância de o país atualizar 
suas normas relacionadas à 
aviação civil. O debate sobre a 
regulamentação do setor precisa 
avançar. 

O Código Brasileiro de 
Aeronáutica é de 1986 
e há anos se discute, no 
Congresso Nacional, um 
novo marco regulatório. 
Além disso, as ferramentas 
para o controle da fadiga dos 
trabalhadores (aeronautas, 
aeroviários e aeroportuários) e 
para evitar sobrecarga de trabalho, 

de forma a reduzir riscos, garantir 
condições de saúde, segurança no 
trabalho e operacional, precisam 
evoluir. O que vemos hoje é 
descaso com as condições de 
trabalho na aviação. Num setor 
de ponta é essencial estar atento 
não só à infraestrutura, aos 
serviços, aos passageiros, mas 
aos trabalhadores, que fazem 
acontecer o processo e operam 
os equipamentos. Sem condições 
de trabalho adequadas, os riscos 
aumentam e os acidentes se 
multiplicam, quando poderiam ser 
evitados com mais manutenção, 
mais controle de riscos e uma 
legislação contemporânea.
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Expediente

INFORMAÇÕES JURÍDICAS - Os sócios do Sindicato que 
quiserem informações sobre as ações judiciais movidas pela entidade, 
podem entrar em contato às segundas e terças-feiras, pelo fone  
(51) 3343-4302, e pedir para falar com o Departamento Jurídico.

2ª Marcha Internacional contra o Genocídio do Povo Negro

Sindicato irá promover atividade 
sobre aposentadoria

Para tirar dúvidas dos aeroviários sobre os processos de pedido de 
aposentadoria especial, documentação para o INSS, desaposentação 
e legislação sobre o tema, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
está organizando um encontro com a assessoria jurídica da entidade 
na área. O objetivo é também marcar os dez anos de serviço prestado 
pelo Dr. Thiago e equipe aos associados do Sindicato. A atividade 
ainda não tem data agendada.

Sindicato vence ação por 
adicional contra a TAM

Os aeroviários da TAM listados 
abaixo devem comparecer 
à sede do Sindicato, para 
tratar do processo 0001166-
70.2010.5.04.0005. 

São eles: Ademir Hentz, 
Alexandre Marques Duarte, Carlos 
Alberto Saraiva Rubim, Eliseu 
Pereira de Oliveira, Luciano da 
Rocha Alves, Renato de Oliveira 
Bettanin, Robson Dellamea 
Moreira. O Sindicato pede aos 
companheiros que agendem 
seu atendimento, previamente, 
através do fone (51) 3343-4302.

Segundo dados do IPEA, todos os anos, cerca de 40 mil negros 
são assassinados no Brasil. O racismo e a pobreza são os fatores 
que explicam o maior número de mortes entre negros do que entre 
não negros no país. 

A 2ª Marcha Internacional contra o Genocídio do Povo Negro, 
que será realizada concomitante, em várias cidades do mundo, é 
uma forma de denunciar e protestar contra esse genocídio. Em Porto 
Alegre, a Marcha acontece em 22 de agosto, com concentração 
a partir das 16 horas, no Largo dos Enforcados, na Rua General 
Portinho, no Centro. Para saber mais acesse: www.bit.ly/1thYGaN.

Aeroviários se 
encontram no 

Sindicato
O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre promoveu 
diversos encontros de setores, 
reunindo trabalhadores de 
várias empresas, na sede da 
entidade. 

O objetivo das reuniões 
tem sido o debate sobre temas 
HVSHFt¿FRV�GH�FDGD�JUXSR�
de trabalhadores, além de 
apresentar o Sindicato e suas 
lutas. 

Dentre elas, por melhores 
condições de infraestrutura no 
Aeroporto Salgado Filho, por 
refeitório, vestiário, transporte 
público na madrugada e 
vaga de estacionamento para 
todos os aeroviários, além de 
verba para maquiagem para 
as aeroviárias. 

Nesses encontros, 
o Sindicato convida os 
trabalhadores a associarem-se 
e também explica as ações da 
entidade, como os processos 
por adicional de periculosidade 
ou insalubridade. 

O Sindicato está planejando 
novos encontros. Participe!


