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TAP ME: nova reunião para
discutir problemas antigos

O

Sindicato dos
Aeroviários de Porto
Alegre levou para a
reunião com a direção da TAP
ME, realizada nesta quarta-feira
(27/7), todos os problemas
mais recentes relatados pelos
trabalhadores.
Saúde e Segurança - Sobre
as irregularidades relacionados à
segurança na empresa, como o
princípio de incêndio no hangar,
a remoção de tinta realizada
de forma errônea com Ardrox,
tratores inadequados para
empurrar aeronaves, retirada de
avião de dentro do hangar com
dois trabalhadores realizando
tarefas dentro do mesmo, dois
aviões ocupando o hangar sendo
um macaqueado trancando o
outro (ambos abastecidos). Frente
a esses exemplos de situações de
risco apresentados pelo Sindicato,
a empresa se comprometeu
a rever os procedimentos de

trabalho executados dentro dos
hangares, para que todos estejam
informados do que ocorre e como
ocorrem os trabalhos, assim
evitando falhas na segurança no
ambiente de trabalho.
Quanto à antiga reivindicação
do Sindicato por uma brigada
de incêndio, a TAP ME informou
que está providenciando e
formando brigadistas. Sobre a
questão do trabalho no tanque
de combustível sem ventilação, o
Sindicato apresentou o manual do
fabricante para os representantes
presentes na reunião, onde consta
que trabalho no tanque necessita
ventilação. A TAP ME informou
que segue a NR 33 (que não
é específica da aviação), mas
comprometeu-se a reavaliar os
procedimentos.
“A empresa sempre se
compromete e não cumpre as
promessas firmadas nesse tipo
de reunião, mas esperamos que
dessa vez as providências sejam

tomadas
pois
estamos
lidando
com vidas”,
ressalta a
direção do Sindicato.
Plano Petros - O déficit criado
após a transferência do plano do
Aerus para a Petros será quitado
pela TAP ME em 10 anos. A
empresa informou que estuda a
transferência do plano para outra
instituição, provavelmente um
banco privado.
Plano de carreira e carteiras
da Anac - Segundo o RH da
TAP ME, 38 trabalhadores
serão reenquadrados este mês.
Além da carteira da Anac, são
necessários alguns outros prérequisitos para que o trabalhador
seja beneficiado. A empresa está
analisando os casos daqueles
que estão com a carteira e ainda
não foram contemplados.
O Sindicato orienta àqueles
que estão se sentindo
prejudicados a informar à
entidade para que possam
ser tomadas as medidas
cabíveis.
Situação da empresa
- O presidente da TAP
ME se mostrou otimista
e disse que a cada dia a
TAP ME caminha melhor
e independente da TAP
Portugal. A empresa opera
no positivo.

Esteiras barulhentas no TPS2
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre tem recebido diversas
reclamações vindas dos trabalhadores do TPS2 sobre as condições das
esteiras de bagagem, tanto pela distância dessas esteiras até o checkin, quanto em função do barulho que estes equipamentos fazem.
As medidas cabíveis serão tomadas pelo Sindicato, que solicitará
uma reunião com a Infraero e com as empresas que atuam no TPS2.
Os funcionários do TPS1, o outro terminal do Aeroporto Salgado Filho,
já sofreram dos mesmos problemas com as esteiras, mas estes foram
solucionados com medidas simples como a lubrificação de engrenagens
e colocação de carenagens.

Manual de conduta da Gol torna-se
instrumento de pressão
A Gol possui um manual de conduta que nem a própria empresa
respeita. Em dezembro, o Aerofolha denunciou a pressão sofrida
pelos funcionários: trabalhadores são obrigados a bater seus pontos
e continuar trabalhando, pois está previsto nesse manual que é
obrigatório cumprir todas as tarefas do dia, mesmo que essas excedam
o horário de trabalho, não considerando o tempo além do expediente
como horas extras.
Com o relógio ponto estragado há um mês, a incerteza sobre horas
extras e a pressão dos superiores, vem instalando-se na empresa um
clima de assédio moral que ameaça cada vez mais os trabalhadores.

LATAM
descumpre
promessas
Em reunião em março deste
ano, noticiada pelo Aerofolha, a
Latam comprometeu-se com uma
série de questões reivindicadas
pelos trabalhadores, mas a
maioria delas continua sem
resposta.
Os funcionários, que nunca
tiveram relógio ponto, tem dúvidas
sobre as suas horas extras;
os armários previstos para os
trabalhadores ainda não foram
providenciados; e o barracão
de lona da área de cargas
continua sendo um local cheio de
mosquitos e abafado. O Sindicato
espera que a empresa cumpra o
que prometeu e adote medidas
para essas questões pendentes.

Salões fechados
em janeiro
Em todo o mês de janeiro de
2017, a sede do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre estará
em reformas. Portanto, nenhum
dos salões de festa poderão ser
locados nesse período.

Curta nossa página: facebook.com/aeropoa
RETRATAÇÃO: O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara
Cível do Foro Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº 001/1.12.0071803, vem pela presente
RETRATAR-SE perante o Dr. Eduardo Zippin Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste sindicato, bem como
no “Aerofolha”, em 22.03.12, a respeito da conduta profissional do Dr. Eduardo Zippin Knijnik, solicitando sejam as mesmas desconsideradas, a par
de se desculpar publicamente com o Dr. Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre, 9
de março de 2016. Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.
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