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Quem vai levar a TAP?
A TAP Portugal, incluindo sua 

subsidiária TAP ME Brasil estão 
sendo vendidas, em um processo 
de privatização que está agora 
QD�VXD�UHWD�¿QDO��FRQGX]LGR�SHOR�
governo português. 

Nesta quarta-feira (20/5), a 
TAP deve apresentar seu parecer 
técnico sobre as propostas de 
compra dos três interessados em 
comprar a TAP: David Neeleman 
(Azul), Germán Efromovich 
(Avianca) e Miguel Pais do Amaral. 

Neeleman oferece aumentar 
o capital da TAP em dinheiro e 
usar essa liquidez para adquirir 
53 aeronaves. Aos trabalhadores, 
oferece partilha nos lucros de 10% 
a 20%. Sua proposta leva em 
consideração a recuperação da 
TAP ME Brasil. 

Efromovich oferece 250 
milhões de euros, 12 aeronaves 
e vantagens para o Aeroporto de 
Beja, em Portugal, além de partilha 
nos lucros para os trabalhadores 
na ordem de 10%. 

Pais do Amaral oferece 325 
milhões de euros pagos à vista. 

Nesta sexta-feira (dia 22), 
a Parpública, a holding estatal 
que detém as ações da TAP, 
apresentará seu parecer sobre 
as três propostas, do ponto de 
vista da admissibilidade jurídica e 
GDV�PDLV�YDOLDV�¿QDQFHLUDV��TXH�
será um indicativo da decisão 
¿QDO�GR�JRYHUQR��(VVD�GHFLVmR�

está prevista para o dia 28 de 
maio, durante reunião ministerial. 
A previsão é de que o processo 
de privatização seja concluído em 
junho.

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre seguirá na luta 
em defesa dos empregos na TAP 
ME Brasil e assim fará diante do 
vitorioso nessa negociação, caso a 
privatização da TAP se concretizar.

30 anos de luta ao lado do aeroviário/a gaúcho
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre comemora este ano 

WULQWD�DQRV�GH�IXQGDomR��'HVGH�D�FULDomR�GD�$VVRFLDomR�3UR¿VVLRQDO�
dos Trabalhadores Aeroviários de Porto Alegre, em 27 de maio de 1985, 
o Sindicato vem construindo uma trajetória de luta focada na defesa e 
ampliação de direitos dos aeroviários gaúchos, com uma representação 
sindical sempre próxima dos trabalhadores e transparente na gestão da 
entidade.

No dia 29 de maio (sexta), para celebrar seu aniversário, o Sindicato 
realiza a tradicional festa com pão com salsichão e chope à vontade, 
na sede, a partir das 17 horas. O evento reúne sócios/as da entidade, 
familiares, amigos, aposentados e representantes de outros sindicatos e 
centrais. Os convites estão disponíveis na sede e com os diretores. Eles 
devem ser adquiridos de forma antecipada e custam de 5 a 20 reais.
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Participe da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) no Aeroporto Salgado Filho: vai até 22/5 (sexta)
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Expediente

Trabalhadores brasileiros rumo à 
paralisação nacional em 29 de maio
A CUT e outras três 

centrais sindicais convocam os 
trabalhadores/as brasileiros para 
um dia de paralisação nacional, 
em 29 de maio. O objetivo é lutar 
contra a aprovação do Projeto 
de Lei 4330, que agora tramita 
no Senado como PLC 30/15, e 
contra a aprovação das Medidas 
Provisórias 664 (auxílio doença e 
pensão por morte) e 665 (seguro-
desemprego e abono salarial), que 
GL¿FXOWDP�R�DFHVVR�DRV�EHQHItFLRV�

O PL 4330 foi aprovado 
na Câmara permitindo que 
as terceirizações possam ser 
UHDOL]DGDV�HP�DWLYLGDGH�¿P��
Se aprovado no Senado, os 
trabalhadores brasileiros perderão 
os direitos conquistados na 
CLT - Consolidação das Leis 
GR�7UDEDOKR��6HUi�R�¿P�GR�����
salário, das férias remuneradas, 

do FGTS, do Seguro-Desemprego 
e da estabilidade no emprego. O 
rebaixamento geral de salários 
e direitos prejudicará a todos, 
menos aos empresários, maiores 
interessados nesta lei. 

Para lutar contra essa lei e as 
MPs que também reduzem direitos 
trabalhistas vamos parar o Brasil 
no dia 29, conclama a CUT.

SALVE O SALGADO - Haverá 
protesto no Aeroporto Salgado 
Filho, contra a concessão dos 
aeroportos da Infraero, para que 
o Aeroporto permaneça na Rede 
Infraero, na luta pela segurança 
operacional e pela manutenção 
dos empregos no terminal.

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre, ao lado do Sindicato 
Nacional dos Aeroportuários 
(Sina), Fentac/CUT e demais 
entidades, convocam os 

trabalhadores que atuam no 
setor aéreo em Porto Alegre para 
participar desse ato, que será 
realizado também no dia 29, com 
concentração a partir das 5 horas 
da manhã. 

Mais informações junto ao 
Sindicato, ou os representantes 
sindicais.

Eleita comissão eleitoral

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre  realizou, em 13 
de maio, assembleia geral para 
eleger a comissão eleitoral.

A comissão foi eleita por ampla 
maioria dos votos e é composta 
por: Ademir dos Santos Balsemão, 
Claudio Herminio Silva, Egberto 
Jorge Trindade Pereira, João 
Antonio Mendes da Silva e Jose 
Luiz de Oliveira Ferrão. Os eleitos 
são ex-dirigentes do Sindicato, 
aposentados, e têm larga 
experiência sindical e em eleições.

A assembleia contou com a 
participação de mais de cem 
aeroviários, e com a presença 
do presidente da CUT estadual, 
Claudir Nespolo, e do dirigente da 
CUT Metropolitana, Carlos Alberto 
Pauletto.

Ex-Vasp vão receber

A 14ª Vara do Trabalho de 
São Paulo determinou, em 11 de 
maio, o início dos pagamentos dos 
créditos trabalhistas devidos pela 
falida Vasp aos ex-funcionários.

Os R$ 312 milhões arrecadados 
com a venda da Fazenda 
Piratininga, de propriedade do 
ex-controlador da Vasp, Wagner 
Canhedo, serão rateados entre 
RV�FUHGRUHV��$�PHGLGD�EHQH¿FLDUi�
5.258 ex-funcionários da Vasp, 
que aguardam há dez anos pelo 
pagamento. Os valores estarão 
limitados a 150 salários mínimos 
por credor, e os alvarás judiciais 
liberando-os devem ser expedidos 
em até 90 dias.

O valor atualizado da dívida da 
Vasp com os ex-funcionários é de 
mais R$ 1,5 bilhão.

Senado vota 85/95 dia 26

A emenda que altera o cálculo 
da aposentadoria, aprovada pela 
Câmara, deve ser votada pelo 
Senado no dia 26 de maio. O 
WH[WR�Gi�¿P�DR�IDWRU�SUHYLGHQFLiULR�
como fórmula de cálculo dos 
benefícios. A fórmula passa a ser 
a 85/95. 

O fator previdenciário foi 
criado em 1999 para reduzir 
os benefícios de quem se 
aposenta antes da idade mínima. 
A fórmula 85/95 foi construída 
em negociação com as centrais 
sindicais, que apoiam sua 
aprovação no Senado. Pela 
fórmula, a mulher poderá se 
aposentar integralmente quando 
a soma do tempo de contribuição 
e da idade for 85; os homens, 
quando ambos somarem 95.


