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A Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac/

CUT) divulgou o resultado de uma pesquisa de opinião sobre a 

conjuntura do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, realizada pelo 

IPO Instituto de Pesquisas de Opinião. 

A pesquisa apontou que, em relação às condições de trabalho, 

61,7% dos entrevistados consideram que a situação melhorou ou está 

igual. Em relação aos salários, esse grupo representa 65%. A imagem 

do Sindicato é positiva para 71,8%. De um a dez, a nota dada ao 

Sindicato obteve média de 7,2 pontos, e a diretoria, 6,7. 

Pesquisa de opinião revela 
otimismo entre aeroviários

Depois de uma assembleia 
com muita representatividade, 
realizada na sede do Sindicato, 
e de um plebiscito com ampla 
participação dos trabalhadores, 
foi aprovada a proposta da TAP 
ME Brasil de acordo sobre as 
horas extras. 

Os aeroviários decidiram 

aceitar a proposta após conquistar 

contrapartidas, como estabilidade 

6LQGLFDWR�¿UPD�DFRUGR�DSURYDGR�
pelos aeroviários da TAP ME

no emprego durante a vigência do 

acordo. 

A categoria, no entanto, 

continua cobrando da empresa 

que reveja seus equívocos de 

gestão (gastos com diárias, 

hotéis e transporte de gerentes, 

promoções indevidas, desrespeito 

aos critérios de promoção, 

condições de trabalho que geram 

riscos à saúde e segurança), que 

geram prejuízo à TAP ME. 

Mais uma vez os trabalhadores 

da TAP ME são chamados a 

apoiar a empresa e, de forma 

democrática, debatem o tema, 

negociam contrapartidas através 

do Sindicato e dizem sim. 

O Sindicato assina o Acordo 

Coletivo de Trabalho (ACT) 

nesta quinta-feira (23/7). Ele tem 

vigência até 31 de dezembro. 

A Justiça liberou os R$ 

35.434.640,14 depositados pela 

União para o pagamento dos 

benefícios do Aerus do mês de 

março de 2015. A decisão, do 

desembargador Daniel Paes 

Ribeiro, atende ao pedido feito 

pelos advogados dos sindicatos 

e da Fentac/CUT que defendem 

a causa dos aposentados e 

pensionistas do Aerus e à luta das 

comissões de aposentados dos 

Estados.

Em comunicado (15/2015), o 

Instituto Aerus informou que está 

buscando a liberação desses 

recursos e, quando ela sair, o 

pagamento será feito em folha 

suplementar. A expectativa, 

segundo o comunicado, é de 

liberação nesta sexta-feira, dia 24 

de julho.

O Sindicato acompanha o caso 

atentamente.

Recursos do 
Aerus devem ser 

liberados nos 
próximos dias

Para saber 
mais sobre 
a pesquisa, 
acesse o site 
da Fentac/CUT: 
http://www.
fentac.org.br.



TAP ME: Segurança e saúde 
devem ser priorizadas não 

só no papel
O Sindicato está 

atento à questão das 

obras e onde está sendo 

colocado o material dos 

setores de Limpeza e 

Pintura. Enquanto o 

local não estiver em 

condições de preservar 

a saúde e segurança 

do trabalhador, nenhum 

IXQFLRQiULR�SRGHUi�¿FDU�
nesse ambiente, pois estará em situação de risco. 

A TAP ME procurou o Sindicato para debater a saúde e segurança 

no trabalho. Então, este é o momento de colocar em prática o que a 

empresa quer colocar no papel.
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Expediente

O diretor sindical Antônio 

Zingano e um perito assistente 

contratado pelo Sindicato dos 

Aeroviários de Porto Alegre 

acompanharam, na quarta-feira 
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realizada nos hangares 1 e 2 

da TAP ME. O representante do 

6LQGLFDWR�UHODWRX�DR�SHULWR�R¿FLDO�
todas as atividades dos colegas 

dos hangares, envolvendo tanque 

de combustível, remoção de 

selante, furadeiras pneumáticas, 

marteletes, entre outros.

Representantes da empresa 

também acompanharam a perícia 

acompanhados de advogados, 

perito contratado, SESMT e dois 

gerentes de hangares. 

A perícia faz parte da ação 

por adicional de periculosidade 

e insalubridade movida 

pelo Sindicato a favor dos 

trabalhadores dos hangares. 
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do perito e as audiências.Informações jurídicas ao alcance do trabalhador

Para tirar dúvidas sobre os processos trabalhistas movidos 
pelo Sindicato, o aeroviário pode visitar a sede ou entrar em 

contato, às segundas e terças-feiras, pelo fone (51) 3343-4302. 
Também pode contatar diretamente os advogados trabalhistas, 

de segunda a sexta-feira, pelo fone (51) 3211-4233.

GEVAR - O grupo convida para confraternização, dia 23 de julho, 
(nesta quinta-feira), às 17h, no CTG da Fundação Ruben Berta.

CARTEIRINHAS - Se o associado(a) do Sindicato não recebeu sua carteirinha de 
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Aeroviário(a): Filie-se e  
fortaleça o seu Sindicato

Compareça à sede, munido de documentos,  
SDUD�DVVLQDU�D�ÀFKD�GH�ÀOLDomR��GH����D����IHLUD�� 
GDV��K�jV���K��H�jV����IHLUDV��GDV��K�jV���K����
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A TAM anunciou a redução de 

suas operações em 10%. Diante 

da notícia, o Sindicato contatou 

a empresa para esclarecimentos. 

O gerente de recursos humanos 

Julio Oliveira disse que há 

previsão de demissão de 320 

trabalhadores no país. Todavia, 

como serão mantidos os voos em 

Porto Alegre, não há previsão de 

demissão no Aeroporto Salgado 

Filho.

Realizada perícia nos 
hangares da TAP ME

TAM anuncia redução 
de operações no país


