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Desde o mês de setembro, 106 funcionários foram demitidos na TAP ME em Porto Alegre. Desse 
montante, 56 faziam parte diretamente da Manutenção e outros 50 desempenhavam funções indiretas. 

Alguns aeroviários demitidos haviam manifestado sua vontade de integrar o PDV, que acabou se 
concretizando apenas na base carioca da empresa. Esse desligamento massivo provocou indignação nos 
trabalhadores, que não foram contemplados pelos mesmos benefícios que os seus colegas da base do Rio 
de Janeiro. Mesmo aqueles que não eram considerados elegíveis para o Plano de Demissão sentiram-se 
prejudicados.

Com a intenção de auxiliar os aeroviários que foram demitidos e garantir seus direitos, o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre está negociando benefícios com a presidenta da empresa, Gláucia Loureiro, 
tentando chegar o mais perto possível do que foi executado no PDV do Rio de Janeiro. Estas negociações 
contemplam todos os funcionários que foram demitidos, não apenas aqueles que foram considerados 
elegíveis pela TAP ME.

O Sindicato oferece todo apoio aos aeroviários demitidos e coloca à disposição deles as assessorias da 
entidade.

Sindicato luta por benefícios e 
contrapartidas aos demitidos 

pela TAP ME

Em caso de demissão sem justa causa em que o último dia do aviso prévio caia em algum dia do mês 
de novembro, o aeroviário tem direito a multa no valor de um salário. Caso o último do aviso prévio seja 
em dezembro, o valor pago corresponderá ao reajuste firmado no acordo coletivo e deve ser repassado ao 
trabalhador através de folha de pagamento complementar. 

Falta de RH provoca caos na Latam 
em Porto Alegre

A recente extinção do departamento de Recursos Humanos na Latam em Porto Alegre vem causando 
diversos transtornos e irregularidades que afetam diretamente o trabalhador. Na última notícia sobre a 
empresa publicada no Aerofolha, as horas extras trabalhadas e não computadas eram o motivo da cobrança 
por melhorias por parte do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Nesta semana, porém, mais duas 
questões atingiram a empresa. 

O domingo de compensação de horas extras está sendo contabilizado como falta para os funcionários, 
sendo motivo de descontos na folha de pagamento, sendo essa uma irregularidade já apontada pelo 
Sindicato, agravada pela ausência de um departamento de RH. 

O outro problema foi o cancelamento dos depósitos em dinheiro do vale transporte, por conta da 
substituição da forma de pagamento do benefício. Não é irregular prover passagens em cartão de transporte, 
porém, eles foram distribuídos com saldo zerado. Além disso, alguns funcionários da empresa se deslocam 
para o local de trabalho antes que inicie o horário de circulação de ônibus na região Metropolitana, o que 
impossibilita o uso do vale transporte.

Os diretores do Sindicato apontam que há em Porto Alegre um funcionário capaz de gerir estas questões, 
todavia ele foi transferido para o setor Administrativo. O Sindicato denunciará as práticas da empresa para os 
órgãos responsáveis pela fiscalização do trabalho.
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Expediente

Gol propõe acordo em processo judicial
Em reunião antecipatória, a Gol adiantou para o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre uma proposta 

de acordo para o processo 0000732, que reivindica o adicional de periculosidade para os aeroviários do setor 
de Manutenção da empresa. A ação judicial, que envolve 59 trabalhadores, terá audiência nesta quinta-feira 
(5/10), na 29ª Vara do Trabalho.

Neste acordo, a Gol oferece o valor estabelecido pelo juiz, reajustado pela Taxa Referencial (TR) e 
parcelado em 10 vezes. Para responder a esta proposta, o Sindicato consultará cada trabalhador envolvido 
no processo, para verificar se há o interesse em aderir ao acordo. Os aeroviários que optarem por não aceitar 
a proposta deverão seguir o trâmite normal do processo.

Outubro e Novembro pela saúde dos aeroviários
Os meses de outubro e novembro são marcados por duas lutas 

importantes. 
Em outubro, o mundo inteiro lembra a importância do combate ao 

câncer de mama, a segunda causa mais frequente de câncer nas 
mulheres, doença responsável por 22% dos cânceres femininos.

Em novembro é a vez da mobilização contra o câncer de próstata, 
mal que atinge, em 75% dos casos, homens com mais de 65 anos. 

Essas duas doenças contam com boa chance de cura se 
diagnosticadas precocemente. É para lembrar a categoria aeroviária da 
importância dessa prevenção que o Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre preparou um material informativo especialmente para essas 
datas. 

Os informativos serão distribuídos na semana que vem. O Sindicato 
ressalta que a informação é uma importante aliada no combate a essas 
doenças.

PREVIDÊNCIA - O Senado Federal divulgou neste mês um apanhado 
do que está acontecendo na CPI da Previdência. Para saber mais, é 
só acessar o link http://bit.ly/2ylbyV8.

Sindicato discute 
questões aeroviárias no 

rádio e na televisão
O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre tem participado 
do programa Boca no Trombone, 
da rede Bandeirantes, debatendo 
assuntos de interesse da 
categoria e dos trabalhadores 
em geral. O programa tem sua 
versão no rádio, aos sábados das 
7h30 às 9h30, e na televisão aos 
domingos, das 8h30 às 9h.

Na última edição, o programa 
contou com a presença do diretor 
Flávio Maia, que participou das 
discussões sobre aposentadoria, 
benefícios do INSS, funcionalismo 
público e também levou questões 
sobre as demissões da TAP 
ME. O aeroviário pode acessar 
todos os programas de rádio e 
televisão, que já contaram com a 
presença de outros diretores do 
Sindicato, através do site www.
programabocanotrombone.com.br/
radio-tv.

MÉDICA DO TRABALHO  
A doutora Virgínia 

Dapper participará de um 
congresso da Associação 

Brasileira de Saúde 
Coletiva e não atenderá 
na terça-feira (10/10). O 
atendimento acontecerá 

no dia 13, sexta-feira. 


