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TAP ME sem proposta
Até o momento, o Sindicato 

dos Aeroviários de Porto Alegre 
não recebeu nenhuma proposta 
oficial da TAP ME. A entidade 
aguarda uma nova posição sobre 
a proposta de mudança nas 
jornadas de trabalho da empresa 
desde 30 de setembro. A primeira 
proposta, que altera os turnos e 
dá início ao trabalho nos finais 
de semana, foi rejeitada pelos 
trabalhadores, em assembleia, e 

também rejeitada pelo Sindicato, 
em reunião na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE).

A TAP ME vem realizando 
reuniões internas, na tentativa de 
cooptar os trabalhadores, tentando 
seduzi-los com propostas não 
oficiais, inclusive sobre um plano 
de carreira que já existe e não é 
cumprido. “Os trabalhadores estão 
muito preocupados e insatisfeitos 

com a confusão 
feita pela direção 
da empresa”, 
afirma o Sindicato. 

A entidade solicitou o 
adiamento da próxima reunião 
na SRTE, prevista para 18 de 
outubro, pois não existe uma 
proposta oficial para ser analisada 
e, se ela for apresentada antes 
dessa data, não haverá tempo 
hábil para avaliá-la.

Vazamento de combustível é 
rotina nos hangares da TAP ME

Mais uma vez, os trabalhadores 
da TAP ME tiveram que enfrentar 
um vazamento de combustível 
durante a remoção de tubulações 
no tanque de uma aeronave. 
Apesar de ser uma situação de 
rotina, há medidas de proteção 
à saúde do trabalhador que são 
menosprezadas pela empresa, 
como a ventilação do tanque, 
indicada pelo manual do 
fabricante da aeronave.

Diante disso, o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre cobrou 
da TAP ME que siga o manual 

e isole a área de trabalho na 
aeronave dentro dos perímetros 
especificados, assim como 
realize a secagem ou remoção do 
combustível usando o ar forçado 
(ventilação), para não expor os 
demais trabalhadores da empresa 
aos resíduos de combustível 
dispersados pelo ar. 

Também solicitou que o Serviço 
Especial de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT) substitua 
as normas de segurança, 
adequando-as às orientações do 
manual do fabricante.

Aeromot-Brandt é denunciada à SRTE
O 

Sindicato dos 
Aeroviários 
de Porto 

Alegre encaminhou denúncia à 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE) 
contra a Aeromot-Brandt por 
atraso do pagamento dos 
salários de agosto e setembro, 

além do atraso no repasse de 
valores à Unimed, impedindo os 
trabalhadores de usar o plano. Os 
depósitos do FGTS também estão 
atrasados. O Sindicato condena a 
falta de compromisso da empresa 
com o trabalhador, e questiona 
porque a Aeromot prioriza 
investimentos em equipamentos e 
deixa “na mão” o seu pessoal.

Grupo de WhatsApp é 
canal de informações

O grupo “Sindicato dos 
Aeroviários” é uma importante 
ferramenta na relação entre o 
Sindicato e a categoria. Através 
do grupo, no aplicativo WhatsApp, 
os trabalhadores podem realizar 
denúncias e pedir informações 
sobre ações judiciais. 

Quem quiser participar, pode 
entrar em contato com Adriano 
Pontes (Catarina) pelo telefone 
(51) 9169-4100.

Ex e atuais funcionárias da 
Varig, RioSul, TAP ME, VEM 
e Fundação Ruben Berta 
realizam seu 3º Encontro, 
na sede do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, 
neste sábado (15/10), às 15h, 
para “rever as pessoas que 
fizeram parte da sua história”. 
Maiores informações pelo fone 
(51) 3343-4302.

Aeroviárias realizam 
encontro na sede 

neste sábado
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Expediente

Avianca exige de forma irregular 
comprovantes de despesas de diárias

A Avianca não está cumprindo o item 6 da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), que versa sobre diárias de hospedagem e alimentação. 
A empresa tem exigido notas fiscais de seus funcionários, contrariando 
a CCT, onde não há nenhuma indicação de que seja necessária a 
apresentação de comprovantes, uma vez que o pagamento é um direito 
do trabalhador e tem valor fixo.

Aéreas mais uma vez 
atrasam início das 

negociações salariais
Após quase um mês da 

entrega da pauta de reivindicação 
da Campanha Salarial 2016, 
o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA), 
que representa as companhias 
aéreas, ainda não apresentou 
nenhuma contraproposta ou 
agendou uma data para o início 
das negociações. 

A meta dos sindicatos cutistas 
ligados à Fentac/CUT é fechar um 
acordo com o sindicato patronal 
até o dia 30 de novembro. Porém, 
repetindo a postura do ano 
passado e anos anteriores, as 
empresas não se movimentam 
e arrastam o 
processo 
o máximo 
de tempo 
possível, 
prejudicando 
os trabalhadores 
e a sociedade.

Aeroviários aposentados inauguram sala na sede no dia 27
Para participar do evento, é preciso confirmar presença até o dia 25/10

O Sindicato está abrindo um 
novo espaço para atendimento aos 
aposentados. O evento de inauguração, 
que contará com um almoço, acontecerá 
no dia 27 de outubro, às 11 horas, na sede.

“Os aposentados são trabalhadores 
que fazem parte da história do Sindicato 
e que contribuíram muito na construção 
da entidade e da Convenção Coletiva de 
Trabalho que os aeroviários têm hoje”, 
destaca a direção sindical. O evento 
contará com a presença da companheira 
Graziella Baggio, coordenadora do Aerus.

Para participar da inauguração da sala, 
é necessário confirmar a presença até o 
dia 25 deste mês. O evento é gratuito para 
os aposentados.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre convida os associados para 
a festa de Halloween, que acontece 
na última sexta-feira do mês (28/10), 
a partir das 21 horas, na sede. 
Os convites devem ser adquiridos 
antecipadamente, na sede ou com 
os diretores sindicais, e custam 
apenas R$ 10,00. Quem vier pode 
doar 1kg de alimento não perecível 
ou um valor em dinheiro, que serão 
encaminhados a uma creche. 
Haverá concurso de fantasias. 
Participe e convide seus colegas!

Faltam 15 dias para o 
Halloween do Sindicato


