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Sindicato segue alerta e atuante 
contra assédio moral na TAP ME

N a próxima sexta-feira 
(4/8), o Sindicato dos 

Aeroviários de Porto Alegre irá 
reunir-se com representantes 
da TAP ME para discutir 
novos casos de assédio moral 
ocorridos na empresa.

O assédio moral na TAP 
ME foi pauta de várias edições 
do Aerofolha, devido aos 
diversos casos ocorridos e 
denunciados ao Sindicato. “O 
assédio praticamente tornou-se 
institucionalizado, infelizmente, 
porque a TAP ME não toma as 
atitudes necessárias para proteger 
o trabalhador que sofria assédio”, 
destaca a direção sindical. 

Apesar da Ouvidoria sempre 

ter existido, do Sindicato ter feito 
diversas denúncias ao setor de 
RH e à presidência da TAP ME, 
a diretoria da empresa fazia vista 
grossa para o problema. “O que 
queremos agora, com a nova 
gestão, é uma nova postura que 
dê melhores resultados nesse 
tema”, ressalta a direção do 
Sindicato.

Agora, a Ouvidoria foi 
incumbida de tratar do tema, e 
os trabalhadores passaram a ter 
um espaço de denúncia dentro 
da TAP ME. O Sindicato, no 
entanto, alerta para a importância 
de continuar recebendo as 
denúncias, para que possa 
seguir fiscalizando e cobrando 

A TAP ME realiza, em 10 e 11 de agosto, as 
eleições da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

O Sindicato ressalta que é muito importante que 
os aeroviários votem em trabalhadores que realmente 
estejam comprometidos com os interesses da 
categoria, cobrando da empresa o cumprimento das 
normas de Segurança do Trabalho. 

O momento atual é bastante difícil para a classe 
trabalhadora, o que exige uma maior reflexão de 
todos. É preciso mudar a cultura de votar ou se 
candidatar pensando somente na estabilidade, pois 
quem vai se prejudicar com isso é o trabalhador, que 
ficará exposto a situações de risco à sua saúde e 
integridade física.

Eleições da CIPA serão 
nos dias 10 e 11 de agosto

providências da empresa. A 
legislação brasileira recomenda 
isso, para que a entidade 
sindical possa investigar e apoiar 
os trabalhadores que sofrem 
com essa prática, para que os 
assediadores sejam de fato 
responsabilizados. 

O assédio moral e o assédio 
sexual são crimes, e a omissão 
por parte do empregador é um 
ato grave. A TAP ME já responde 
a processos na Justiça por conta 
do assédio. Há poucos dias, um 
ex-funcionário vítima de assédio 
teve êxito em ação judicial movida 
contra a empresa, e há outros 
processos em andamento sobre 
esse tema.

NoTA dE fAlECIMENTo - É com pesar que o Sindicato comunica o falecimento do aeroviário 
aposentado Anael Rodrigues Monteiro, em 1º/8. Quando na ativa, o colega atuava no setor de Motores da 
TAP ME. O enterro acontece nessa quarta (2), no cemitério municipal Cristo Rei, em São Leopoldo.
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Expediente

Informes jurídicos
VRG/Gol - O aeroviário Hildo Carlos M. de Oliveira tem cheque 

do processo movido contra a VRG/Gol, na 23ª Vara, à disposição 
na sede do Sindicato.

SWISSPoRT - O aeroviário Ricardo Andrade deve entrar em 
contato urgente com o Sindicato.

lATAM - Os trabalhadores da Latam listados a seguir devem 
entrar em contato com o Sindicato, para fornecer o nº do CPF, 
a fim de que sejam liberados os valores da ação já julgada na 
Justiça. São eles: José Carlos Silva Fernandes, José de Oliveira 
Rosa, José Eduardo da Silva Costa e Júlio César Boaventura Vigil.

CHAPA 2 - Mais uma ação da Chapa 2 movida contra o 
Sindicato caiu por terra. Ex-diretores da entidade, integrantes 
da Chapa 2, pleiteavam na Justiça uma indenização diária por 
“cerceamento de direitos”. O processo foi arquivado definitivamente 
pelo juiz. 

Aeromot/Brant 
não honra 
promessa 

e segue em 
atraso

A Aeromot/Brant havia se 
comprometido em colocar em 
dia todos os pagamentos dos 
funcionários até o dia 30 de 
julho, todavia, mais uma vez, não 
honrou seu compromisso. 

A empresa agora promete 
pagar o salário de junho até 10 de 
agosto, e o salário de julho no final 
do mês. 

Os trabalhadores estão muito 
insatisfeitos com a falta de 
transparência e de palavra da 
empresa. O ânimo da categoria 
é de realizar novas paralisações 
para que essa situação mude. 
Os trabalhadores vêm arcando 
há meses com multas e juros nos 
pagamentos de suas despesas, 
por conta dos frequentes atrasos 
impostos pela Aeromot/Brant.

Ação da Varig está 
na pauta do STf

Nessa quarta (2/8), estará em 
pauta, mais uma vez, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), o julgamento 
dos embargos declaratórios à 
decisão favorável à Varig na ação 
da defasagem tarifária. Dirigentes 
sindicais e representantes das 
comissões de aposentados estarão 
em Brasília acompanhando a 
sessão, mas há grandes chances de 
que, novamente, o ministro Gilmar 
Mendes dê seu tradicional “jeitinho” 
de impedir que o assunto entre em 
pauta. 

Atenção: as inscrições seguem abertas, mas 
somente até o dia 24 de agosto. Podem participar 

times masculinos, e femininos também.

1 - Sindicato Móvel na TAP ME
2 - Reunião com a TAP ME e possível 
julgamento da ação da Varig
3 - audiências no TRT e possível 
julgamento da ação da Varig
3 e 4 - seminário do coletivo jurídico da 
CUT sobre a Reforma Trabalhista
7 - Sindicato Móvel no Aeroporto
8 - Sindicato Móvel na TAP ME e 
audiências no TRT-4 com o MPT e sobre 
o setor EIA da TAP ME
14 - Sindicato Móvel no Aeroporto
15 - Sindicato Móvel na TAP ME
15 a 17 - Seminário de Planejamento da 
Fentac/CUT (em SP)

Agenda do Sindicato em agosto
17 - Churrasco dos setores da Latam e 
audiência do EIA da TAP ME no TRT-4
21 - Sindicato Móvel no Aeroporto
22 - Sindicato Móvel na TAP ME e debate 
sobre a reforma e processos
22 e 23 - Seminário sobre a Reforma 
Trabalhista (no Dieese-SP)
26 - Torneio de Futebol 7
28 a 31 - Congresso Extraordinário da 
CUT Nacional (em SP)
28 - Sindicato Móvel no Aeroporto
29 - Sindicato Móvel na TAP ME
30 - Confraternização dos sócios 
aposentados, às 12h, na sede do 
Sindicato


