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EDITORIAL

Os intocáveis continuam
mandando na TAP ME
N
o boca a boca da TAP ME
ouve-se que esta semana
podem começar a ser anunciadas
novas demissões de aeroviários.
As dispensas teriam o objetivo de
reduzir gastos da empresa.
Os funcionários estão
revoltados, diante da perspectiva
de que os demitidos, se o boato

desejam permanecer na empresa
e não os que estão pedindo para
sair. A TAP ME
prioriza demitir
colegas com
menores salários.
Demite também
por retaliação
política. Dispensa
trabalhadores da
base, deixando
intocáveis gerentes
com ascensão
meteórica, poderes totais, que
gastam muitos recursos em
viagens e diárias.
Há casos de duplicidade
de gerência para uma mesma
área, excesso de pessoal
em determinados setores,
enquanto faltam trabalhadores,
equipamentos, ferramentas em
outros. As antigas “panelinhas”
da Varig ainda se perpetuam,
e o setor de RH demonstra

complacência
e conivência
com quem
toma atitudes
questionáveis

mente mas é
amigo do rei.
Esses podem se aproveitar à
vontade dos recursos da empresa,
dos computadores, mesmo para
uso pessoal.
pequenos caem
na TAP ME, não
importa o mérito.
Seria excelente
se a TAP ME
conseguisse
cortar gastos
nos seus
excessos
e não na
carne. Mas
a empresa
tende a
manter seus
erros de
gestão.

Bate papo sobre Previdência nesta sexta
O Sindicato convida os aeroviários a participarem
da palestra com o Dr. Thiago, para marcar os dez
anos de assessoria à entidade. A palestra acontece
nesta sexta-feira (26/9), às 16h30min, no Espaço 14
Bis, e irá abordar desaposentação, aposentadoria
especial, auxílio acidente, entre outros temas.

Prontos para a
campanha 2014
Aeroviários reúnem-se na
quinta-feira em assembleia
da nova campanha salarial
O Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
convoca a categoria a
participar, nesta quintafeira (25/9), a partir das 17
horas, da assembleia geral
extraordinária que dá início
à campanha salarial 2014. A
assembleia será realizada na
sede do Sindicato, na Rua
Augusto Severo, nº 82.
Na reunião, os trabalhadores
irão debater e aprovar a pauta
de reivindicações da campanha,
estabelecendo o índice de
reajuste que será reivindicado
às empresas aéreas, para os
salários e pisos.
O Sindicato defende, em
unidade com os sindicatos
de aeroviários do país, um
aumento de 11% sobre os
salários. Na assembleia, serão
debatidos todos os itens da
assistencial.
A participação dos
trabalhadores nessa
assembleia é muito importante
para demonstrar às empresas
que a categoria está unida
para fazer uma campanha
mobilizada, capaz de
paralisações e greve, se for
necessário. “Sem mobilização,
não iremos conquistar aumento
real, nem avanços sociais,
ou criação de novos pisos,
como o dos aeroviários que
atuam no check in”, ressalta
o Sindicato. Aeroviários que
atuam nas aéreas, auxiliares,
na manutenção, todos estão
convocados! Participem!

VitSolo explica em comunicado seu
pedido de recuperação judicial
A VitSolo ingressou na Justiça
com pedido de recuperação
judicial. Segundo o CEO da
empresa, Jorge Barould Jr., a
VitSolo pediu a recuperação para
negociar dívidas antigas. O objetivo
seria blindar a receita que a empresa
obtém dos atuais contratos para o
pagamento das despesas correntes
e investimentos, mantendo salários
em dia, com a proteção da lei de
recuperação judicial.
O Sindicato acompanha o processo,
atento aos desdobra-mentos nas
ações coletivas e ao cumprimento da

legislação trabalhista.
Aeroviários já foram vítimas de
muitas recuperações judiciais, dentre
elas a da Varig, Vasp e Sata. Viram
as empresas serem rapinadas e os
trabalhadores esperam há anos pelo
pagamento das verbas rescisórias.
A entidade entende que o
governo federal deveria proteger
os trabalhadores para que não
Deveria também frear a precarização
do trabalho promovida pelas
empresas terceirizadas.

Jurídico
SWISSPORT - Os aeroviários listados a seguir têm pequenos valores a receber, a título de resíduo, da
ação movida contra a empresa. São eles: Ana Paula Machado, Angela Borges de Bastos, Angelita da S.
Borges, Arnaldo L. Cavalcante, Claudia Telles, Cleia Kochhan, Daviane Pedrosao Sausen, Denise M. O.
Figueira, Dora Rosa Vieira, Douglas C. Xavier, Elizangela Nunes Rodrigues, Eloisa H. O. Rodrigues, Evandro
S. Pereira de Castro, Fabiana Simões Pires, Fabricia Leal, Gilda Ilha, Ivone Riechel Vienes, Jaqueline
Willrich, Jerusa Fraga de Avila, Luciana J. C. Camara, Luciana Marlise Gonçalves, Mario Nilton R. Silveira,
Rosangela T. Silva da Silva, Simone Ramos e Vanda Cristina Wehmann.
TAP ME - Os aeroviários citados a seguir devem procurar o Sindicato para receber valores referentes
à ação movida contra a empresa de manutenção: Alexandre Kurg da Silva, César Leandro O. de Ávila,
Cristiano Malta Vargaz, Diego Tadeu da Silva, Fabiano Nery da Rosa, Flávio Vieira, Gelson Luiz Pioner de
Melo, Gerson Hatzfeld, Gerson Rodrigues, Giuliano Conrad Osório Bao, Jairo Ortolan Clemente, Luis Antônio
Gomes de Souza, Luiz Fernando Gonçalves Velasco, Roni Tadeu Q. de Azevedo e Valdir Matiola Zeferino.

Sindicato reúne aeroviários do Táxi Aéreo
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre realizou, nesta quartafeira (24/9), assembleia geral extraordinária com os trabalhadores do
Táxi Aéreo, na sede.
O objetivo foi apreciar a proposta de Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) apresentada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Táxi
Aéreo (SNETA) para o período 2013/2015, assim como aprovar a
contribuição assistencial.
AIRSPECIAL - Os trabalhadores estão mobilizados e dão prazo até
o dia 8 de outubro para a empresa quitar o retroativo do reajuste de
2013/2014 aplicado sobre os vales. Do contrário, já estão chamando
para greve no dia 9. Também denunciam que há supervisores
mandando funcionários descansarem no banheiro, o que é
absolutamente irregular, insalúbre, imoral.

Expediente

Recadastramento
vai até 30/09
Cumprindo o compromisso
assumido nessa gestão, o
Sindicato está realizando o
recadastramento dos associados.
Para garantir que todos/as
consigam vir à entidade,
buscar a nova carteirinha,
estamos ampliando até o dia
30 de setembro o prazo para os
associados virem à sede. Trazer o
contracheque de março/2014.
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