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O Sindicato reuniu-se com representantes da Natura, que presta 
serviço terceirizado à TAP ME no refeitório da empresa, em Porto 
Alegre. Na ocasião, a direção sindical ressaltou que, apesar das 
promessas da empresa, o serviço ainda continua muito ruim, tanto 
na qualidade quanto na quantidade dos alimentos oferecidos no 
restaurante. O Sindicato lembrou ainda que, não havendo avanços 
nesse tema, há risco de boicote e paralisação dos aeroviários, pois o 
serviço é essencial para todos que trabalham na TAP ME.

Refeitório da TAP ME ainda precisa melhorar

TAM apresenta ‘pacote fechado’ 
para o PPR 2015

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre reuniu-se com a 
direção da TAM, em 8 de outubro, 
para ouvir da empresa a proposta 
de Plano de Participação nos 
Resultados (PPR) deste ano. 

 A TAM apresentou o PPR, mas 
a proposta chega, mais uma vez, 
como um pacote pronto e fechado. 
A empresa realizou eleições 
e constituiu uma comissão de 
funcionários para avaliar o plano, 
mas o Sindicato, a comissão, ou 
os trabalhadores não poderão 
discutir ou propor mudanças no 
335��RX�QDV�PHWDV��$�MXVWL¿FDWLYD�
da companhia é de que ela não 
é obrigada a dividir lucros e, 
portanto, não há o que discutir 
em relação ao que está sendo 
oferecido. 

A postura reforça a falta 
de diálogo da TAM com os 
trabalhadores. A entrega do plano 
TXDVH�QR�¿QDO�GR�DQR�WDPEpP�
impede que os trabalhadores 
se organizem para atingir as 
metas propostas pela empresa 
no plano. Além disso, como não 
são dadas condições para o 
Sindicato ou os trabalhadores 
terem acesso aos números 

contábeis da empresa, não é 
SRVVtYHO�DYDOLDU�¿QDQFHLUDPHQWH�
a proposta. No ano passado, as 
metas inatingíveis levaram os 
funcionários a não receber o PPR.

O Sindicato irá convocar os 
aeroviários da TAM para que 
possam decidir em assembleia se 
aceitam ou não a proposta. Além 
disso, caberá à empresa ou à 
comissão apresentar o plano aos 
funcionários da companhia e tirar 
suas dúvidas.

O PPR da TAM prevê um 
pagamento de 25% a 75% de 
um salário, caso as metas sejam 

atingidas. A empresa retirou o 
YDORU�PtQLPR�GH�OXFUR��D�¿P�GH�
ampliar a possibilidade de todos 
receberem alguma quantia, de 
acordo com o representante da 
TAM Roberto Bacara.

O Sindicato solicitou à 
companhia que, em 2016, abra 
um diálogo com a entidade para 
uma construção conjunta da 
proposta, a partir do início do ano, 
para que os trabalhadores tenham 
condições de se planejar para 
atingir suas metas. 

RAMPA - Na reunião, o 
Sindicato levou à empresa a 
reivindicação dos aeroviários 
que atuam na Rampa e pedem 
armários individuais para poder 
guardar itens pessoais, uniformes 
e EPIs. Como hoje eles não 
dispõem desses armários, a 
maioria leva esses itens, inclusive 
os EPIs, para casa todos os dias, 
já que são responsáveis por repor 
o material em caso de extravio. 
A TAM disse que irá analisar a 
reivindicação e dar uma resposta 
com brevidade, provavelmente 
adquirindo novos armários. O 
Sindicato seguirá atento até a 
solução deste caso.
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Expediente

A primeira rodada de 
negociação da Campanha Salarial 
2015/16, reunindo a Fentac/CUT, 
os sindicatos de aeroviários, o 
Sindicato Nacional dos Aeronautas 
(SNA) e o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA) 
acontece em 21 de outubro, em 
São Paulo.

Com o slogan “aviação 
transporta o Brasil: crise aqui 
não”, os trabalhadores vão lutar 
por aumento real e melhores 
condições de trabalho. 

Os sindicatos estão preparados 
para enfrentar o discurso de ‘crise’ 
das empresas, com o intuito de 
achatar salários, pois o setor 
cresce a uma média de 10,2% 
ao ano nos últimos oito anos, e 
durante todo esse período as 

Trabalhadores e aéreas iniciam 
negociações em 21 de outubro

FGTS TAP ME - Já 
se passaram mais de 
30 dias e a empresa 
ainda não conseguiu 
resolver o depósito (segundo eles 
feito em conta errada) do FGTS 
de agosto dos trabalhadores da 
ativa e aposentados. O valor 
ainda não apareceu no extrato 
dos aeroviários. O Sindicato está 
atento, na luta pela regularização 
desse benefício. 

PLANEJAMENTO - O 
Sindicato realiza o planejamento 
do novo mandato, de 5 a 7 de 
novembro, em Porto Alegre. 

GEVAR - O grupo convida 
para confraternização, em 22 de 
outubro, no CTG da FRB, às 17 
horas.

CURTAS

aéreas “sugaram” os funcionários 
para ampliar a produtividade 
e evitar novas contratações, 
criando um cenário de sobrecarga 
de trabalho em toda a aviação. 
Além disso, as aéreas sempre 
DUJXPHQWDP�GL¿FXOGDGHV�
¿QDQFHLUDV��HQTXDQWR�OXFUDP�

A data-base de aeroviários e 
aeronautas (que somam cerca 
de 70 mil trabalhadores no país) 
é 1º de dezembro. A pauta de 
reivindicações foi entregue às 

empresas em 23 de setembro. 
Os trabalhadores lutam por 

20% de aumento sobre pisos 
salariais e benefícios econômicos 
(como vale-refeição) e 15% de 
UHDMXVWH�VREUH�RV�VDOiULRV��D�¿P�
GH�JDUDQWLU�D�UHSRVLomR�GD�LQÀDomR�
e aumento real nos salários. 
Também lutam para reduzir a 
sobrecarga de trabalho, combater 
o assédio moral e melhorar as 
condições de segurança do 
Trabalho.

12º CONCUT - O Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
participa, com um delegado, do 
12º Congresso Nacional da CUT 
(CONCUT), que acontece em SP, 
de 13 a 17 de outubro. O objetivo 
é deliberar sobre a agenda de 
lutas da Central para o próximo 
período e eleger a nova direção 
da entidade.

Alcoólicos Anônimos
(51) 3226-0618

Aeroviário(a):  
Filie-se e fortaleça 

o seu Sindicato 
Compareça à sede, munido 

de documentos,  
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