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Privatização da TAP pode ser 
GH¿QLGD�QDV�SUy[LPDV�VHPDQDV
O governo português 

recusou, em dezembro de 
2012, a proposta de compra da 
TAP feita pelo grupo Synergy, 
dono da Avianca, e desde 
então a privatização da TAP 
¿FRX�HP�VWDQG�E\��$JRUD��R�
processo parece recomeçar e há 
expectativa de que seja decidido 
QDV�SUy[LPDV�VHPDQDV��

“O Governo está em condições 
de ponderar se faz sentido, ou 
não, privatizar, e tomar essa 
decisão num tempo relativamente 
curto, nas próximas semanas, de 
forma que, caso a decisão seja 
positiva, a privatização possa 
ocorrer nos próximos meses”, 
D¿UPRX��HP�HQWUHYLVWD�DR�MRUQDO�
português Diário Económico, o 
ministro da Economia Pires de 
Lima.

Entre os interessados pela TAP 
estão Frank Lorenzo e Miguel Pais 
do Amaral; Germán Efromovich 
(Avianca) e David Neelman (Azul). 
Além disso, a companhia aérea 
alemã Lufthansa acompanha de 
perto o processo. 

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre está atento 
ao processo da TAP, devido 
a importância que ele tem 
para o futuro da subsidiária 
TAP ME Brasil. A direção da 
entidade entende que, caso 
haja reestruturação da empresa 
de manutenção, devido a uma 
possível privatização da aérea 
portuguesa, e sejam necessários 
cortes nos postos de trabalho, 
é chegada a vez da subsidiária 
repensar seus critérios. 

De 2007 para cá, a TAP ME 

já demitiu quase metade dos 
funcionários, para reduzir custos 
contratando por menores salários, 
o que precariza o trabalho. Os 
sindicalistas defendem que, 
havendo necessidade de cortes, 
eles devem ocorrer onde há 
interesse de demissão por parte 
dos trabalhadores, depois onde há 
de fato “gorduras”, como os cargos 
em excesso dos gestores, ou de 
quem recebe altíssimos salários 
(acima do mercado), assim como 
os gastos excessivos com viagens 
H�VXSpUÀXRV��

“Se houver redução, ela 
precisa ser coerente, proteger o 
trabalhador, manter o know how 
H�D�PmR�GH�REUD�TXDOL¿FDGD��H�
levar a empresa para um caminho 
melhor, com uma gestão mais 
TXDOL¿FDGD´��D¿UPDP�

&RPHoD�D�FDPSDQKD�VDODULDO�
FRP�DV�FRPSDQKLDV�DpUHDV
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre convoca a categoria 

para Assembleia Geral Extraordinária, da campanha salarial 
2014/2015. A Assembleia será realizada em 25 de setembro, na sede 
do Sindicato (Rua Augusto Severo, 82), às 17 horas, e tem o objetivo 
de dar início às discussões da campanha, como a aprovação da 
pauta de reivindicações que será entregue ao Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA) e da contribuição assistencial.

TÁXI AÉREO - O Sindicato convoca os aeroviários que atuam 
nas empresas de Táxi Aéreo a participar de assembleia, em 24 de 
setembro, às 17 horas, na sede da entidade, para apreciar a proposta 
GH�&RQYHQomR�&ROHWLYD�����������D�VHU�¿UPDGD�FRP�R�6LQGLFDWR�
Nacional das Empresas de Táxi Aéreo (SNETA). A participação dos 
trabalhadores é essencial para o Sindicato dar continuidade a essas 
negociações, visando a assinatura da CCT.

Tire suas 
dúvidas sobre 
a Previdência
O Sindicato convida os 

aeroviários a participarem da 
palestra que será realizada 
pelo Dr. Thiago, que atua como 
assessor da entidade na área de 
Direito Previdenciário, no dia 26 de 
setembro, às 16h30min, na sede.  

O evento marca os dez anos 
do advogado na assessoria da 
entidade. Ele irá falar sobre 
Direito Previdenciário, como 
desaposentação, aposentadoria 
especial e auxílio acidente. 

Após a palestra, haverá 
coquetel. Os interessados devem 
confirmar presença até 23 de 
setembro (próxima terça-feira).
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([SHGLHQWH

Sindicato participa do curso de 
TXDOL¿FDomR�MXQWR�DR�,166

$HURYLiULRV�H�DHURQDXWDV�UH~QHP�VH�
SDUD�SODQHMDU�QRYD�FDPSDQKD�VDODULDO

Nos últimos dias 11 e 12, o 
6LQGLFDWR�SDUWLFLSRX�GD�2¿FLQD�
de Planejamento da Campanha 
Salarial, realizada pela Fentac, 
em São Paulo, com a participação 
de aeroviários, aeronautas e 
aeroportuários. 

Na atividade, que reuniu 
sindicalistas do setor aéreo de 
todo o país, foram debatidos 
os resultados obtidos com a 
campanha do ano passado e os 

O Sindicato participa, em 24 de setembro e 1º de 
outubro, do curso promovido pelo INSS, através do 
Programa Educacional Previdenciário. O curso será 
ministrado, das 9 às 17 horas, no auditório do ed. 
Cristaleira (Rua Jerônimo Coelho, nº127). 

A capacitação, que conta com apoio do Fórum 
Sindical de Saúde do Trabalhador (FSST) abordará temas como: 
recursos, aposentadoria, perícias, serviços no site do INSS. O 
REMHWLYR�p�TXDOL¿FDU�VLQGLFDOLVWDV�H�IXQFLRQiULRV�GH�VLQGLFDWRV�SDUD�
atenderem os trabalhadores que buscam orientação sobre seus direitos 
previdenciários. O diretor do Sindicato Paulo Rodolfo é conselheiro 
da Previdência Social, representando os trabalhadores no órgão, e 
participa da organização da atividade em Porto Alegre.

GHVD¿RV�TXH�VH�DSUHVHQWDP�SDUD�
a campanha deste ano. 

)RUDP�GH¿QLGDV�DV�HVWUDWpJLDV�
da atuação conjunta dos sindicatos 
de aeroviários e Sindicato 
Nacional dos Aeronautas, que 
UHDOL]DP�FDPSDQKD�XQL¿FDGD��
para defender avanços para os 
trabalhadores junto às empresas 
aéreas, assim como o plano de 
ação da campanha. 

O índice de aumento salarial 

URGENTE: RECADASTRAMENTO DOS SÓCIOS
Até 19 de setembro, na Sede, para retirar as novas carteirinhas 

Trazer o contracheque  de março/2014

apontado pelos sindicatos, 
durante o planejamento da 
FDPSDQKD��p�GH������

As propostas tiradas 
QD�2¿FLQD�VHUmR�DJRUD�
levadas para apreciação dos 
WUDEDOKDGRUHV��QDV�DVVHPEOHLDV��

$�SDXWD�TXH�VHUi�GH¿QLGD�HP�
assembleia de trabalhadores deve 
ser entregue ao SNEA até 30 
de setembro. Em 22 de outubro, 
começa a rodada de negociação.

Aeroviários 
SHGHP�¿P�GDV�
terceirizações 

DR�61($
O Sindicato participou, em 10 

de setembro, de reunião bimestral 
com o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA), em 
São Paulo. 

O Sindicato defendeu a 
desterceirização dos trabalhadores 
(que hoje atuam em empresas 
de serviços auxiliares) e a 
contratação direta dos mesmos 
pelas companhias aéreas, como 
fez a TAM. 

1D�UHXQLmR��IRL�GH¿QLGR�R�
cronograma das rodadas de 
negociação da campanha salarial. 
A primeira reunião acontece em 22 
de outubro. As demais, nos dias  
5, 12, 19 e 26 de novembro.

Os aeroviários da TAM abaixo listados têm 
valores a receber no Sindicato, devido à 

ação judicial. São eles:

Adriano Luiz Schuch, Anderson Maciel Fidelis, Cristian da Silva 
Pacheco, Everton Correa Candinho, Fábio Bacchi, Fabrício Eckert, 
Francisco C. K. de Almeida, Herwin Gaminara Leal, Jackson Vieira 

Pereira e Leandro Ribeiro Goulart


