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Conquistas na TAP ME são frutos do 
movimento; nada veio de graça

O setor de Recursos Humanos 
da TAP ME lançou o boletim 

Turbinado no qual relata aos 
trabalhadores aspectos positivos 
do cotidiano da empresa, cursos, 
benefícios, entre eles o plano de 
saúde por um real.

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre destaca que o plano 
de saúde com contribuição de 
apenas um real por trabalhador 
foi uma conquista do movimento 
formado pelos aeroviários 
em defesa dos seus direitos. 
O vale alimentação também 
não é um benefício concedido 
espontaneamente, e sim um 
direito que faz parte da Convenção 
Coletiva de Trabalho, e o 
aumento de 71,00 é resultado das 
reivindicações dos aeroviários. 

Um movimento que reuniu 
trabalhadores em protestos, cafés 
no pátio, levou à paralisação de 
hangares e gerou demissões 
por retaliação promovida pela 
empresa. 

Em várias reuniões, o Sindicato 
apresentou as demandas da 
categoria à direção da empresa. 
O plano de saúde por um real e 
o aumento no vale alimentação 
foram conquistados na mesa de 
negociação. As palavras valores, 
ética, princípios precisam ser 
consideradas pela TAP ME na 
prática. Elas não combinam 
com assédio moral, promoções 
injustas, demissões sem 
MXVWL¿FDWLYD��,QIHOL]PHQWH��D�7$3�
ME do Turbinado é incoerente com 
a TAP ME da vida real. 

Aeroviários elegem novos 
cipeiros na TAP ME

Os novos cipeiros 
GD�&RPLVVmR�,QWHUQD�
de Prevenção de 
$FLGHQWHV��&,3$��
da TAP ME foram 
eleitos na semana 
passada. Dentre os 
escolhidos está o 
diretor do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto 
Alegre, Paulo Sérgio da 
Silva, que assume umas das suplências. O Sindicato 
SUHWHQGH�DPSOLDU�VXD�DWXDomR�MXQWR�jV�&,3$V��
visando a criação de mapas de risco que garantam 
os direitos dos trabalhadores.

VARIG - A Massa Falida S. A. Viação Aérea Rio Grandense, Rio Sul 
e Nordeste publicou, no site voenordeste.com.br, uma nova lista de 
créditos, conforme rege o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005.Os 
trabalhadores que têm créditos junto à massa falida devem consultar o site.

Ruído das esteiras da 
Gol e Azul prejudicam 

aeroviários do check in
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 

recebeu cópia do relatório que analisou o grau 
de ruído das esteiras da Gol no TPS1. Segundo 
o documento, está comprovado que o ruído é 
excessivo e pode afetar a saúde dos trabalhadores 
que atuam no check in, próximos às esteiras. 

O relatório sobre o ruído nas esteiras da Azul, 
no TPS2, ainda não foi concluído, mas o barulho 
nesses equipamentos é superior ao das esteiras da 
Gol e deve também estar prejudicando a audição dos 
aeroviários. O Sindicato aguarda esse laudo e vai 
WRPDU�DV�PHGLGDV�FDEtYHLV��DFLRQDQGR�D�,QIUDHUR�H�DV�
companhias em busca da solução desse problema.
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Expediente

Campanha salarial volta à pauta
A direção do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre fez, essa semana, um balanço da 

FDPSDQKD�VDODULDO�����������H�GHEDWHX�RV�GHVD¿RV�SDUD�D�QRYD�FDPSDQKD��HP�GHIHVD�GD�
renovação da CCT 2014/2015. O Sindicato participa, em 11 e 12 de setembro, em São Paulo, da 
R¿FLQD�GH�SODQHMDPHQWR�GD�FDPSDQKD�VDODULDO������������RUJDQL]DGD�SHOD�)HQWDF��TXH�UH~QH�RV�
VLQGLFDWRV�GH�DHURYLiULRV�H�R�6LQGLFDWR�1DFLRQDO�GRV�$HURQDXWDV��2�REMHWLYR�p�GH¿QLU�HVWUDWpJLDV�H�R�
índice que será proposto aos trabalhadores nas assembleias e defendido junto aos patrões (SNEA, 
61(7$��6LQHDWD��

Trabalhadores das auxiliares são 
aeroviários e precisam lutar pela CCT

O Judiciário e o Ministério 
Público já reconheceram várias 
vezes a representatividade 
do Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre junto aos 
trabalhadores que atuam 
em empresas de serviços 
auxiliares ao transporte 
aéreo, conhecidas também 
como terceirizadas, pois 
SUHVWDP�VHUYLoRV�j�,QIUDHUR��
concessionárias de aeroportos 
e companhias aéreas.

Essas empresas são 
representadas pelo sindicato 
patronal Sineata. Essa entidade 

não aceita negociar ou dialogar 
com nosso Sindicato, pois 
quer evitar a discussão sobre 
a Convenção Coletiva de 
7UDEDOKR��(�SDUD�MXVWL¿FDU�R�
descumprimento dos direitos 
dos aeroviários, o Sineata 
mantém sua campanha pró 
Fenascom e Sinteata, duas 
entidades sindicais ligadas ao 
patronato sem contato nenhum 
com a categoria. Nossa data-
base é dezembro, e o Sindicato 
acredita que os trabalhadores 
devem continuar mobilizados 
H�OXWDU�GH�IRUPD�XQL¿FDGD�

pelo abertura de diálogo do 
Sineata visando a CCT para os 
Auxiliares.

A AirSpecial, por exemplo, 
mantém uma postura 
antissindical que não deveria 
VHU�DGPLWLGD�SHOD�,QIUDHUR��
que contrata seus serviços. 
A AirSpecial descontou dos 
funcionários a contribuição 
assistencial, mas não repassou 
os valores para o Sindicato. 
Com a atitude, ela apropriou-se 
do dinheiro dos trabalhadores. 
O Sindicato vai tomar as 
medidas cabíveis.

facebook.com/aeropoa

facebook.com/santos.dumont.560

ÅPJRY�JVT�HLYV]PHYPVZ

[^P[[LY�JVT�HLYV]PHYPVZWVH

youtube.com/aeropoa ^^ �̂HLYV]PHYPVZ�VYN�IY

Mantenha-se conectado ao Sindicato


