
Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXXI - Edição 595

Perdidos De noVo
Prometido para o dia 23 por 

parte da empresa, o Plano de 
Demissão Voluntária ainda não 
foi apresentado. Debatido não 
oficialmente no começo do mês 
de janeiro, a possibilidade do 
plano despertou a curiosidade dos 
trabalhadores, que em vão têm 
buscado mais informações. Outra 
dúvida dos trabalhadores tem 
sido sobre como ficaria o plano de 
saúde em caso de concretizada a 
demissão voluntária, porém não 
existem informações oficiais.

EDITORIAL

TAP ME demonstra falta de conhecimento e descompromisso com os trabalhadores

Ao que parece, os altos 
escalões da TAP ME não 
têm conhecimento sobre a 
empresa, visto que veem nos 
seus funcionários mais antigos 
e qualificados trabalhadores 
substituíveis. Há de se lembrar 
também que mais de uma vez a 
empresa recontratou funcionários 
após demiti-los, por não 
encontrar pessoal qualificado o 
suficiente para a função. Essas 
atitudes demonstram um claro 
desconhecimento da empresa por 

parte de sua direção e de seu RH.
Outro ponto crítico é a falta 

de solidez nas propostas da TAP 
ME, que seguidamente abre 
debates sem apresentar um plano 
consistente.

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre reitera ao trabalhador 
a importância de manter calma 
no momento de aceitar ou rejeitar 
uma possível proposta. Também 
recomenda e coloca à disposição 
dos associados seus advogados 
para a avaliação de cada caso.

Frente Nacional para Manutenção da Aviação Segura é lançada no Rio
A Federação Nacional dos 

Trabalhadores em Aviação Civil 
(Fentac/CUT), a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes Aéreos (FNTTA) 
– ligada à Força Sindical – e 
a Associação Brasileira dos 
Mecânicos de Manutenção de 
Aeronaves lançaram, na última 
quinta-feira (26/1), a Frente 
Nacional para Manutenção da 
Aviação Segura. A iniciativa 
visa ampliar o debate com a 
sociedade sobre a precarização 

Reunião entre Sindicato e 
Risotolândia abre diálogo

Na última semana, diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre reuniram-se com representantes da empresa Risotolândia, 
que assumiu o restaurante da TAP ME. A direção sindical visitou o 
restaurante e consultou os trabalhadores sobre as condições do local. 
Os trabalhadores confirmaram a melhora do serviço em diversos 
aspectos.

O Sindicato espera que a empresa dê continuidade ao bom 
atendimento, e que continue merecendo elogios. “Esse primeiro 
momento da empresa na administração do restaurante é um bom cartão 
de visitas. Esperamos que haja continuidade”, afirma o Sindicato.

Atrasos no FGTS se 
repetem

A TAP ME, até o fechamento 
deste informativo, não depositou 
o FGTS dos trabalhadores e 
aposentados. 

O Sindicato repudia atrasos de 
direitos trabalhistas e espera que 
a empresa volte a cumprir seus 
pagamentos em dia. O Sindicato 
já formalizou denúncia para a 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego sobre o caso.

das condições de trabalho na 
aviação, a segurança de voo 
e a importância do mecânico 
de pista nas empresas aéreas. 
Iniciar um diálogo no Congresso 
Nacional também é um objetivo do 
movimento.

Em busca da redução de 
custos e ampliação da margem de 
lucro, as empresas tem cortado 
gastos em áreas fundamentais 
para a manutenção da segurança 
de voo, ameaçando a função de 
mecânicos de pista, profissionais 
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que atuam na checagem de itens 
essenciais antes da decolagem da 
aeronave.
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Expediente

Condições de 
trabalho continuam 
precárias na Latam
Conforme denunciado na última 

edição do Aerofolha, as condições 
de trabalho continuam precárias 
no setor de Rampa da Latam. Os 
trabalhadores seguem sofrendo 
assédio 
moral por 
parte de 
um líder, 
as escalas têm sido mudadas 
sem o aviso prévio previsto na 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
e, principalmente, com carga de 
trabalho excessiva devido ao 
efetivo insuficiente. O calor intenso 
também afeta os trabalhadores e 
pode estar em desacordo com a 
Norma Regulamentadora 15, que 
trata do trabalho em situação de 
exposição ao calor.

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre irá buscar uma 
reunião com os responsáveis na 
empresa para tentar sanar estes 
problemas.

Atenção Aeroviária: 
sua CCT te garante 

creche integral!

A cláusula 
de número 30 
da Convenção 
Coletiva de 
Trabalho garante 
creche para a aeroviária por até 
24 meses após o parto. 

Para garantir o direito, a 
aeroviária deve apresentar a nota 
fiscal na empresa para receber 
o reembolso integral do valor. 
Qualquer dúvida, o Sindicato 
recomenda para a aeroviária 
que procure um dos diretores 
sindicais, para que possa ser 
auxiliada nessa situação.

Nova vitória judicial do Sindicato
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre venceu na Justiça 

uma ação que dizia respeito à prestação de contas da entidade. No 
processo, o denunciante acusava o Sindicato de não prestar contas 
em assembleia, não prestar contas de forma alguma e não fornecer a 
prestação de contas no balcão da entidade.

O Sindicato, porém, prestou contas em assembleia, inclusive com a 
presença do denunciante.

O procurador do Trabalho Noedi Rodrigues da Silva julgou que 
não há necessidade de prestação de contas no balcão da entidade, 
visto que é comum para entidades sindicais a prestação de contas em 
assembleia com seus associados.

O Sindicato reafirma o seu compromisso com a transparência e 
continuará prestando contas em assembleia.

Encontro marca criação da Frente  
em Defesa da Dignidade do Trabalho

O Fórum Sindical de Saúde 
do Trabalhador (FSST) reuniu-
se, nesta terça-feira (31/1), 
com diversas entidades, dentre 
elas a Associação Gaúcha 
dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Agitra), Sindicato 
dos Trabalhadores Federais da 
Saúde Trabalho e Previdência 
no RS, Associação Gaúcha 
dos Advogados Trabalhistas, 
Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho, Sindicato 
dos Farmacêuticos do RS, 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
POA, Sindicato dos Servidores 
do Serviço Público Federal do 

RS e Sindicato dos  Aeroviários 
de Porto Alegre, para debater 
Trabalho e Previdência Social.

O objetivo do encontro foi a 
criação da Frente em Defesa da 
Dignidade do Trabalho, na luta por 
dignidade e condições decentes 
de trabalho, e da não retirada de 
direitos. Também foi iniciada a 
discussão sobre o ato de 28 de 
abril deste ano, em memória das 
vítimas de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho.

As reuniões do FSST 
acontecem todas as terças-feiras, 
às 10h30, na sede da Agitra, na 
Av. Mauá, 887, no Centro de POA.

Informe Jurídico aos ex-funcionários da Vasp
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Alguns ex-funcionários da Vasp não compareceram ao Sindicato 
para tratar de processo da 8ª Vara do Trabalho. A lista completa 
dos trabalhadores pode ser conferida no site do Sindicato (www.
aeroviarios.org.br), ou através do link http://tinyurl.com/jyld7ga.

FSST


