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Difícil compreender uma empresa 
que não respeita os critérios que ela 
própria estabelece para promover 
seus funcionários. A indignação dos 
trabalhadores da TAP ME Brasil, diante 
das promoção garantida a um funcionário 
que se atrasa constantemente, por 
indicação do gerente conhecido como 
³2VWUmR´��IRL�FRQ¿UPDGD�QR�&DIp�QR�3iWLR�
realizado nessa terça-feira (16/6), reunindo uma quantidade expressiva 
de trabalhadores. 

As promoções vão na contramão da proposta de premiar os 
trabalhadores pela pontualidade e assiduidade. Há colegas esperando 
promoção há vários anos, no mesmo setor, que foram deixados de lado, 
enquanto esse funcionário, que se atrasa toda semana, recebeu três 
promoções meteóricas, triplicando seu salário.

O problema não é o funcionário promovido, mas o descaso da 
empresa. O setor de Recursos Humanos não soube explicar a 
promoção. Os atrasos dos funcionários são registrados e o RH deveria 
controlar isso, mas está omitindo-se diante dessa injustiça e alega 
que não foi uma promoção, e sim uma “movimentação”. Mudar a 
QRPHQFODWXUD�SDUD�¿QJLU�TXH�R�SUREOHPD�QmR�H[LVWH�QmR�p�DGPLVVtYHO�

Há muito tempo o Sindicato e a categoria questionam por que o 
plano de carreira nunca é implementado de fato, já que é bastante 
difícil ganhar uma promoção, mesmo seguindo à risca os critérios. 
Recentemente, colocaram três trabalhadores numa saia justa com 
o Ostrão, conhecido por assediar seus subordinados, num tipo de 
acareação, para que eles apontassem os problemas do setor e, 
REYLDPHQWH��HOHV�¿FDUDP�FDODGRV��2�GLUHWRU�SRUWXJXrV�TXH�GHYHULD�
¿VFDOL]DU�D�7$3�0(�ID]�YLVWD�JURVVD�H�p�FRQLYHQWH�FRP�HVVD�JHVWmR�

Para ganhar uma promoção 
seja amigo do Ostrão

EDITORIAL

O Sindicato entende que a TAP 

ME deveria fazer um comunicado 

aos trabalhadores, para esclarecer 

quais as consequências da 

privatização da TAP Portugal 

para a subsidiária no Brasil. 

Os aeroviários vivem um clima 

de dúvidas e incertezas diante 

da expectativa de mudanças 

na gestão do grupo. “Ter uma 

entidade sindical forte para 

defender a categoria, nesse 

momento, torna-se ainda mais 

relevante”, ressalta a entidade. 

A injeção de recursos e a 

entrada de um grupo econômico 

IRUWH�SRGH�VHU�EHQp¿FD�SDUD�D�
TAP ME voltar a crescer. “O Brasil 

é um mercado extremamente 

importante para a TAP. Os 

aeroviários brasileiros são 

TXDOL¿FDGRV�H�Vy�FRQWULEXHP�FRP�
R�QHJyFLR��1RVVRV�VDOiULRV�VmR�
fruto do nosso trabalho duro, em 

condições cada vez mais difíceis. 

Dizer que somos responsáveis 

por qualquer prejuízo é um golpe. 

Esperamos uma gestão mais 

TXDOL¿FDGD�GDTXL�SUD�IUHQWH��j�
altura da qualidade da mão-

de-obra da TAP ME, que vem 

sendo massacrada pela atual 

administração da subsidiária”, 

D¿UPD�R�6LQGLFDWR��
$�YHQGD�GR�JUXSR�DR�FRQVyUFLR�

OLGHUDGR�SRU�'DYLG�1HHOHPDQ�
�$]XO��VHUi�R¿FLDOL]DGD�QR�GLD�����
$�DVVLQDWXUD�GH¿QLWLYD�GR�FRQWUDWR�
p�SUHYLVWD�SDUD�R�¿QDO�GR�DQR��
DSyV�D�DSURYDomR�GDV�HQWLGDGHV�
reguladoras e da Comissão 

Europeia. Também vem sendo 

divulgado pela imprensa um 

SRVVtYHO�LQWHUHVVH�GR�%1'(6�HP�
SDUWLFLSDU�GR�QHJyFLR�

Privatização 
da TAP gera 
incertezas

Aeroviários terão audiência no TST para 
debater piso para agente de check in
A negociação sobre o piso para agente de check in/aeroporto, 

reivindicado pelos aeroviários, não está avançando na comissão 

SDULWiULD�TXH�UH~QH�VLQGLFDWRV�GH�DHURYLiULRV�H�6LQGLFDWR�1DFLRQDO�
GDV�(PSUHVDV�$pUHDV��61($���'LDQWH�GLVVR��R�7ULEXQDO�6XSHULRU�
do Trabalho (TST) irá convocar as entidades para audiência, nos 

SUy[LPRV�GLDV��HP�%UDVtOLD��2�767�WDPEpP�LUi�FRQYRFDU�RV�VLQGLFDWRV�
GH�WUDEDOKDGRUHV�H�R�6LQGLFDWR�1DFLRQDO�GDV�(PSUHVDV�GH�7i[L�$pUHR�
�61(7$���SDUD�WUDWDU�GDV�QHJRFLDo}HV�GD�FDPSDQKD�VDODULDO��TXH�
seguem emperradas desde o ano passado.
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Expediente

Aeroviário cai de doca e 
fratura costela na TAP ME
1D�VHJXQGD�IHLUD���������R�FROHJD�0DUFRV��GR�VHWRU�GH�3LQWXUD��

FDLX�QD�GRFD��GH�XPD�DOWXUD�GH�����PHWURV��H�IUDWXURX�XPD�FRVWHOD��2�
aeroviário estava trabalhando sozinho e acidentou-se enquanto os 

colegas faziam o intervalo da janta. O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre alerta que ninguém pode trabalhar sozinho, principalmente 

j�QRLWH��H�TXHVWLRQD�D�DWXDomR�GD�JHUrQFLD�QR�VHWRU�
O Sindicato alerta que o número de acidentes na TAP ME vem 

DXPHQWDQGR��(P�������R�6LQGLFDWR�UHXQLX�VH�GLYHUVDV�YH]HV�FRP�D�
direção da empresa para debater melhorias nas condições de saúde 

H�VHJXUDQoD�GR�7UDEDOKR��)RUDP�IHLWDV�DYDOLDo}HV�GRV�VHWRUHV�H�
enumeradas uma série de providências que seriam necessárias. De 

lá para cá, no entanto, quase nada foi feito. Diante disso, o Sindicato 

entrou com ações por adicional de periculosidade. Agora, a TAP ME 

reclama do excesso de ações.

Trinta anos de orgulho 
para os aeroviários do RS

Diversas entidades estiveram presentes 

na celebração dos trinta anos de fundação 

do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. 

Representantes de sindicatos ligados ao 

setor aéreo, da CUT e de outras entidades 

prestigiaram o evento, realizado na sede, em 

���GH�PDLR��
0DLV�GH�����DHURYLiULRV�SDUWLFLSDUDP�

da festa, que reuniu também boa parte 

dos fundadores da Associação, que foram 

homenageados. Ao longo desses trinta anos, 

mais de cem aeroviários integraram a direção da entidade. 

O Sindicato agradece a todos que participaram da organização do 

evento e que prestigiaram a festa.

2015

Na luta para manter 
a Fórmula 85/95
1RV�SUy[LPRV�GLDV��D�

presidente Dilma Rousseff tomará 

uma decisão sobre a lei que trata 

da nova regra para aposentadoria, 

FKDPDGD�)yUPXOD�������
Se a presidente Dilma vetar a 

matéria, o presidente do Senado, 

5HQDQ�&DOKHLURV��PDUFRX�SDUD����
de julho uma sessão para apreciar 

o veto antes do recesso. A data 

depende de um acordo com a 

Câmara. Do contrário, o veto seria 

apreciado em agosto.

Eleições sindicais
1HVWD�VH[WD�IHLUD���������

encerra-se o prazo para inscrição 

das chapas que irão disputar 

a direção do Sindicato, para 

R�PDQGDWR�GH������D�������
A condução da eleição é feita 

pela comissão eleitoral. Até o 

momento, duas chapas estão 

inscritas. O Sindicato espera 

um processo democrático e 

transparente, de acordo com a 

tradição da entidade. As eleições 

DFRQWHFHP�GH����D����GH�DJRVWR�

Vitória em ação 
contra a TAM

O Sindicato venceu mais uma 

ação contra a TAM, garantindo 

adicional de periculosidade para 

um grupo de trabalhadores. O 

pagamento, disponível na sede, 

refere-se ao período que vai até 

RXWXEUR�GH�������'HVVD�GDWD�
em diante, o processo está em 

IDVH�GH�FiOFXOR��R�TXH�VLJQL¿FD�
que esses trabalhadores podem 

receber novos valores no futuro.

Denúncias sobre negativa de sindicalização são arquivadas

As denúncias feitas contra o Sindicato, alegando que a entidade 

HVWDULD�LPSHGLQGR�D�¿OLDomR�GH�QRYRV�DVVRFLDGRV��IRUDP�FRQVLGHUDGDV�
LQIXQGDGDV�SHOR�0LQLVWpULR�3~EOLFR��2�6LQGLFDWR�IRL�LQYDGLGR��HP����GH�
maio, por um grupo de diretores afastados, que coagiram funcionários 

SDUD�VLQGLFDOL]DU����WUDEDOKDGRUHV��VHP�D�SUHVHQoD�GRV�PHVPRV��
O Sindicato entrou em contato com os trabalhadores e apenas um 

GHOHV�IRL�j�VHGH�SDUD�VH�VLQGLFDOL]DU��'LDQWH�GLVVR��R�0LQLVWpULR�3~EOLFR�
arquivou o caso. O Sindicato ressalta que está aberto a todos que 

quiserem se associar. Todavia, por segurança jurídica, desde março 

GHVVH�DQR��DV�¿OLDo}HV�GHYHP�VHU�IHLWDV�SHVVRDOPHQWH��QD�VHGH�

GEVAR - O grupo convida 

SDUD�FRQIUDWHUQL]DomR��HP����GH�
MXQKR��TXLQWD�IHLUD���jV���K��QR�
DQWLJR�&7*�GD�)5%�


