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Sindicato reúne-se com presidente
da TAP ME e cobra reivindicações

A

direção do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
participou de reunião, em
17 de novembro, com o diretorpresidente da TAP ME, Nestor
Koch, e a vice-presidente de
Administração e Finanças, Gláucia
Loureiro. Também participaram a
gerente de Recursos Humanos,
Rita Castro, e o coordenador do
Depto. Pessoal, Rodrigo.
Na reunião, os representantes
do Sindicato levantaram a maioria
dos assuntos que vêm sendo
debatidos junto aos trabalhadores.
Dentre eles, a necessidade de
a TAP ME cumprir a legislação,
pagando, por exemplo, os
adicionais de periculosidade/
insalubridade, para evitar passivos
trabalhistas. A direção da TAP ME
não trouxe nenhuma informação
nova sobre a privatização do
grupo TAP. O Sindicato avaliou
que a reunião foi positiva, por
retomar um canal de diálogo entre
trabalhadores e empresa. Veja
abaixo o que foi debatido:
DEMISSÕES - O Sindicato
questionou a falta de critérios no
processo que levou a demissão

de mais de cem funcionários,
desses 62 em Porto Alegre. Os
representantes da TAP ME não
souberam explicar os critérios
precisavam diminuir a folha de
pagamento.
ATRASO NO PAGAMENTO - A
empresa disse que dois clientes
grandes atrasaram o pagamento, o
que levou ao atraso do salário de
vários trabalhadores. Disse ainda
que não informou previamente os
funcionários para não criar pânico.
PLANO DE CARREIRA - Os
dirigentes da TAP ME disseram
que estão tentando melhorar o
acesso a promoções, promovendo
cursos, e que o supervisor direto
agora participa das avaliações, o
que é bom para os funcionários.
O Sindicato reforçou que as
avaliações do plano de carreira
devem ser de 360º (funcionários
empresa), e que enquanto houver
gerentes como o “Sr. Ostrão”
nenhum plano terá credibilidade.
AVIÔNICA o setor de aviônica está à venda.
O setor será transferido para outro

local. A empresa está tentando
captar serviço para manter o
setor ativo, do contrário, pretende
realocar os trabalhadores em
outras áreas.
CONTAMINANTES - O
Sindicato cobrou uma solução
adequada à lavagem de uniformes
de mecânicos e trabalhadores que
atuam com químicos. A TAP ME
disse que contratou uma empresa
visando uma solução para o caso.

Portugal investiga
compra da VEM pela TAP
De acordo com o jornal
português Diário Económico,
em matéria publicada em
17 de novembro, a compra
da VEM, em 2007, já levou
a perdas de 500 milhões
de euros e está agora no
centro de uma investigação
da Procuradoria Geral da
República. A gestão da
operadora de handling
Groundforce também está
sendo investigada nesse
processo.

Dia da Consciência Negra
O Sindicato participa das atividades promovidas pelos
movimentos sociais para marcar o Dia da Consciência
Negra.
Os coletivos que construíram a II Marcha Internacional
contra o Genocídio do Povo Negro e a Marcha Zumbi
dos Palmares do ano passado realizam este ano, nesta
quinta-feira (20/11), a 1ª Marcha Zumbi dos Palmares
independente, classista e de luta, com concentração às 17 horas, na Praça da Matriz, e saída às 19 horas.
Entre as bandeiras de luta estão: reparações históricas e humanitárias ao povo negro, demarcação dos

Nova rodada da campanha
salarial terá ato em SP
Uma nova rodada de negociação com o Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias (SNEA) está agendada para o dia 27 de
novembro, em São Paulo.
Para essa reunião, os sindicatos de aeroviários e o Sindicato
Nacional dos Aeronautas estão mobilizando as categorias para a
realização de um ato, em frente à sede do sindicato patronal, para dar
força às propostas e reivindicações dos trabalhadores.

Aerus: PL 31/2014 é aprovado em
Comissão Mista no Congresso
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou,
em 12 de novembro, o Projeto de Lei 31/2014, que abre crédito para
o pagamento dos participantes do Aerus. Agora, o PL precisa ser
aprovado pelo Plenário do Congresso Nacional.
Desde segunda-feira (17/11), dezenas de aposentados e
pensionistas do Aerus, com o apoio da Fentac, fazem vigília no salão
verde da Câmara dos Deputados, pela aprovação da matéria, que já
está na pauta do Plenário. Se aprovado, o PL segue para sanção ou
veto da presidente Dilma Rousseff.

Mesa de ping pong será
inaugurada dia 28
O Sindicato convida os associados
para a inauguração da mesa de ping pong,
confeccionada pelos colegas aeroviários
Felipe (Ambrósio), Alexandre (Huck) e
Gustavo (Guga), todos do setor de trem de
pouso da TAP ME. A mesa era um pedido
antigo da categoria. O Sindicato agradece e
parabeniza os colegas pela iniciativa.
A estreia da mesa será no dia 28 de
presença pelo fone 3343-4302, ou junto ao colega Felipe.

Gevar comemora 15 anos
O grupo de evangélicos da antiga Varig realiza confraternização para
da Fundação Ruben Berta.

Expediente

Supremo limita
em cinco anos
cobrança do FGTS
O Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou inconstitucional a
regra que permitia o requerimento
de FGTS não pago por até 30
anos antes da demissão. A partir
de agora, o tempo limite de
retroatividade nos pedidos de
FGTS não depositado é de cinco
anos. O STF entendeu que o
FGTS deve obedecer à mesma
prescrição dos demais direitos
trabalhistas. Os direitos sobre o
FGTS existentes até quarta-feira
(11/11/2014) continuam com o
prazo de 30 anos. Após essa data,
o prazo passa a ser de cinco anos.
O trabalhador deve estar
sempre atento ao depósito do
FGTS pelo empregador. Se a
empresa atrasar, deve denunciar
ao Sindicato, ou ao Ministério
Público do Trabalho.
Quando as empresas param de
pagar para todos os funcionários,
o Sindicato ingressa com ação
coletiva. Em casos isolados, a
ação deve ser individual.

414
DIAS SEM LUZ
NO ALMOX DA TAP ME

é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302
Site: www.aeroviarios.org.br - E-mail: atendimento@aeroviarios.org.br - Dir. de Imprensa: Paulo Sérgio da Silva
(paulo.silva@aeroviarios.org.br). O conteúdo deste veículo é de inteira responsabilidade da direção do
Sindicato. Editado em 19/11/2014. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

