
A TAP ME escolheu 
dez funcionários como 
os melhores do ano e 
premiou-os com um 14º 
salário e um almoço. O 
Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre é 
totalmente a favor de iniciativas de valorização dos 
trabalhadores, mas ressalta que nem os premiados 
têm ideia de como ocorreu essa seleção. 

A falta de planejamento e transparência no PDV 
anunciado pela empresa, ou no modo como são 
feitas as promoções, desconsiderando o plano de 
carreira, são outros exemplos desse tipo de modus 
operandi, reforçado por mais essa iniciativa. 

“Ninguém sabia desse prêmio, nem as pessoas 
que ganharam”, ressalta a direção do Sindicato. 

“Como a empresa diz que está se recuperando 
financeiramente, o correto seria que ela colocasse 
em prática o PPR, que nunca saiu do papel. 
Seria mais justo com os trabalhadores”, afirma o 
Sindicato. 
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Tap10 sem critérios... 
muito estranho

Setor de infraestrutura: o inferno é 
aqui (temperatura acima dos 40º)

Um diretor do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre e um membro da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) acompanharam 
a medição da temperatura ambiente no Setor de 
Infraestrutura da TAP ME, realizada por técnico do 
Serviço Especializado em Saúde e Medicina do 
Trabalho (SESMT). O pedido da medição foi feito 
pelo próprio Sindicato e CIPA, e a temperatura 
constatada foi muito elevada, confirmando que o 
ambiente de trabalho é prejudicial a saúde dos 
aeroviários.

Há na empresa uma central de ar condicionado 
inoperante num setor extinto do prédio anexo 
ao Hangar 1, que poderia atender ao setor, para 
amenizar este problema. A instalação de um forro 
isolante térmico também ajudaria a reduzir o calor 
no local. O Sindicato já solicitou providências 
nesse sentido ao SESMT. É inaceitável que os 
trabalhadores que atuam na infraestrutura, criando as 
condições para que todos trabalhem, continuem sem 
uma sala refrigerada, enfrentando um calor infernal 
todos os dias.

A TAP ME, após a intervenção feita pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), 
vem seguindo as regras e procedimentos para dias de temporais. A regularização dessa questão foi 
confirmada presencialmente por diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre há uma semana. 
A entidade espera que a empresa siga tanto essas regras quanto as demais determinações da SRTE e 
normas de segurança.

A TAP ME não irá dispensar nenhum trabalhador no feriado de Carnaval, de segunda 
a quarta-feira da próxima semana. Essa medida é inédita na empresa. No ano passado, 
por exemplo, os funcionários foram liberados na terça-feira. O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre avalia que a decisão pode ser uma retaliação por conta da negativa 
dos trabalhadores à proposta da empresa de mudança de horários de trabalho. Agora, 
a medida irá gerar ainda mais descontentamento da categoria, que vem há anos se 
frustrando com a falta de planejamento e a precarização das condições de trabalho. O 
Sindicato solicitou uma reunião com a TAP ME para debater essa decisão em relação 
ao feriado, mas a empresa não se sensibilizou. “Serão dias pouco produtivos, de muita 
insatisfação”, ressalta a direção da entidade.

Tudo Aqui Piora - Aeroviário fica sem Carnaval

TAP ME vem seguindo regras para dias de temporais
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Expediente

Protesto no Aeroporto 
contra a Reforma da 

Previdência

O Aeroporto Salgado Filho 
foi palco de protesto, na última 
segunda-feira (20/2), contra a 
Reforma da Previdência Social e a 
Reforma Trabalhista.

Segundo o secretário de 
Relações de Trabalho da 
CUT-RS, Antônio Gunzel, a 
reforma representa o fim da 
aposentadoria, pois, se for 
aprovada, quase ninguém mais 
conseguirá se aposentar. “Não é 
possível trabalhar até morrer ou 
morrer trabalhando”, exclamou. 
Os manifestantes distribuíram 
jornais e panfletos para a 
população, conscientizando os 
que passavam pelo local. 

Organizado por várias centrais 
sindicais, o protesto aconteceu 
no momento do embarque dos 
parlamentares gaúchos para 
Brasília. 

Sindicato vai funcionar 
no Carnaval com diretores

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre irá dispensar todos 
os funcionários nos dias 27 e 28 de fevereiro, em razão do feriado de 
Carnaval. A sede, no entanto, ficará aberta, assim como o atendimento 
à categoria, que será feito diretamente pelos diretores sindicais. 
Também será mantido o Sindicato Móvel, em frente à TAP ME, no dia 
28, das 11 às 13h30min.

Em obras para melhor 
atender à categoria aeroviária

Há muito tempo o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre vem 
adiando a reforma na sede, mas 
agora chegou o momento de adequar 
as condições de infraestrutura, para 
melhor atender aos associados/as. 
A reforma, que teve início em 15 de 

janeiro, deve se estender até meados de março, e inclui os salões de 
festa e a colocação de ar condicionado. Devido ao atual estágio das 
obras, o atendimento da Dra. Juçara (área Cível) só voltará a acontecer 
em 2 de março, e o das demais assessorias será retomado em 7 de 
março. Os demais serviços na sede estão ocorrendo normalmente.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre solicita, devido ao 
processo movido contra a Vasp (nº 0098700-34.1999.5.04.0026), que 
os trabalhadores listados abaixo entrem em contato URGENTE com a 
entidade, através do telefone 51 3343-4302. São eles: João Paulo Resende 
Vargas, Joelson Luiz Rassweisler e Robson Cristiano da Rosa Silva.
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