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Assembleia elege comissão eleitoral 
nesta quinta-feira (17)

Nesta quinta-feira (17), a 
categoria aeroviária de Porto 
Alegre dará início ao processo 
eleitoral do Sindicato. 

Na assembleia, convocada em 
edital do jornal Zero Hora deste 
sábado (12), serão escolhidos 
5 aeroviários responsáveis 
por cuidar de todas as ações 
pertinentes à eleição sindical. 

O próximo mandato sindical 
tem gestão de 1° de outubro de 
2018 até 1° de outubro de 2021.

Troféu Eduardo Braga acontece 
neste final de semana

O 2° Torneio de Futebol Sete 
do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre, batizado de Troféu 
Eduardo Braga, será disputado 
neste sábado (19), às 9h, no 
Soccer City (Rua Lauro Müller, 
700). 

Além da disputa esportiva, os 
aeroviários que comparecerem 
poderão participar de um almoço 

de confraternização. 
O Sindicato ressalta a 

importância de atividades de lazer 
entre aeroviários, trabalhadores 
que são companheiros na luta 
por direitos e por melhorias nas 
condições de trabalho.

As premiações do torneio serão 
entregues na festa de aniversário 
do Sindicato, no dia 25 de maio.

Garanta seu ingresso para 
o aniversário do Sindicato!

Falta uma semana para o 
aniversário do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre. 
Muitos sócios já confirmaram 
presença, e ainda é possível 
encontrar ingressos com os 
diretores da entidade. 

É muito importante, em tempos 
de dificuldades econômicas no 
mundo do trabalho, a união de 
todos aeroviários para termos 
forças nesse enfrentamento 
diário pela defesa dos direitos 
trabalhistas. 

O evento acontece na sexta-
feira (25), às 17h, na sede do 
Sindicato (Rua Augusto Severo, 
82), e os aeroviários poderão 
relembrar e contar histórias 
que construíram os 33 anos 
da entidade. No aniversário, 
serão servidos os já tradicionais 
salsichão, pão, chope e 
refrigerante à vontade.

Fraport deve apresentar respostas 
na sexta-feira (18)

Está marcada para sexta-
feira (18), às 11h, a reunião 
que trará respostas da Fraport, 
gestora do Salgado Filho, para as 
demandas dos aeroviários. Entre 
as solicitações dos aeroviários 
estão a condição básica de 
higiene dos banheiros de uso dos 
trabalhadores, um local adequado 

Quando? Quinta-feira (17), 
com primeira chamada às 
16h30 e segunda chamada 
às 17h.
Onde? Sede do Sindicato 
(Rua Augusto Severo, 82).

para a alimentação, vestiários, 
bebedouros e chuveiro lava-olhos 
para emergências.

O estacionamento acessível 
para quem trabalha nos terminais, 
questão que é um consenso na 
categoria e demais trabalhadores 
dos terminais, também deve ter 
resposta nesta reunião. 



      é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302 
NOVO NÚMERO: 3326-0930 - www.aeroviarios.org.br - atendimento@aeroviarios.org.br  
Diretor Resp.: Osvaldo Rodrigues (osvaldocanoas@gmail.com). O conteúdo deste veículo é de inteira  
responsabilidade da direção do Sindicato. Editado em 16/05/2018. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

Expediente

TAP ME: Presidência afirma que 
empresa continua em reestruturação

Nesta terça-feira, ao meio-dia, 
representantes do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre e 
presidência da TAP ME reuniram-
se para tratar de questões 
pendentes da categoria. Entre 
os pontos da reunião, porém, 
a presidente afirmou que as 
demissões ainda não acabaram, 
pois, segundo ela, o objetivo da 
administração não foi atingido. O 
Sindicato sempre foi e continua 
contrário as demissões pois sabe 
que o maior patrimônio da TAP 
ME é mão-de-obra qualificada 
e não sabe onde a empresa 
quer chegar com um número tão 
grande de demissões.

O Sindicato também 
denunciou na reunião que 
alguns trabalhadores estão 
sendo obrigados a assinar um 
documento que os enquadra como 
deficientes físicos, afirmando que 
a perda de audição da qual sofrem 
não se deve ao trabalho. Assim, 
esta perda auditiva caracterizaria 
doença, colocando o trabalhador 
na cota de deficientes da 
empresa. Para o Sindicato, esta 
conduta da TAP ME é anti-ética, 
pois a empresa não pode se 
eximir da responsabilidade em 
relação às doenças relacionadas 

ao trabalho, mesmo que tenha 
que cumprir cotas de vagas para 
deficientes. 

Sobre a possibilidade dos 
aeroviários de Porto Alegre irem 
para Portugal, ficou esclarecido 
que é necessário pedir demissão 
para então tentar vaga na sede 
portuguesa. Para o Sindicato, a 
situação trata de riscos que devem 
ser avaliados pelo trabalhador.

Veja abaixo outros pontos 
tratados na reunião:

– Os problemas no pagamento 
de verbas rescisórias detectado 
pelo Sindicato foram levados para 
a reunião e, segundo a empresa, 
serão revistos. A empresa também 
se comprometeu a regularizar o 
prazo de entrega dos PPPs.

– Segundo a Risotolândia, a 
falta de alimentos no refeitório 
é ocasionada pela falta de 
comunicação com a TAP ME. A 
promessa é que esse problema 
será sanado. O Sindicato seguirá 
atento.

– A única boa notícia da 
reunião é que, segundo a TAP ME, 
será realizado, em conjunto com a 
empresa de segurança GPS, um 
processo de cadastramento para 
liberar vagas de estacionamento 
para quem está na lista de espera.

Trabalhador não confia no RH da TAP ME
O que se espera de um setor de Recursos Humanos é que seja transparente, aja com lisura e seja garantia 

de regularidade para quem trabalha na empresa. Este setor, que deveria acolher acolher o trabalhador e 
evitar que tenha dor de cabeça com valores e documentos, não funciona na TAP ME..

 O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre se vê mais uma vez impelido a criticar o setor de Recursos 
Humanos da TAP ME. Este é um departamento que gera desconfiança no aeroviário, que se vê assaltado por 
documentos surpresa, por atrasos em pagamentos e na entrega de documentações.

No acordo oferecido pela empresa aos estáveis, há um problema interno da TAP ME. A assessoria jurídica 
do Sindicato, ao entrar em contato com o departamento Jurídico da TAP ME, não tem acesso aos cálculos 
dos trabalhadores. O RH da empresa, porém, afirma ter repassado os documentos ao seu Jurídico.

Há também os frequentes atrasos nos depósitos da multa de 40% das rescisões dos trabalhadores 
aposentados. Este valor deveria ser depositado pela empresa ainda antes da homologação no Sindicato, mas 
quando o aeroviário sai da sede sindical e vai até o banco, o dinheiro não está lá e a viagem é perdida.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre afirma que “não é possível que a presidência da TAP ME não 
perceba que o seu departamento de Recursos Humanos não funciona. O RH da TAP ME é uma bagunça.”

EdITORIAl

Acordo para 
estáveis da TAP ME 

requer atenção
Ao procurar o acordo para 

demissão de funcionários estáveis 
da TAP ME, o aeroviário da base 
de Porto Alegre deve ter atenção. 
Isso porque ao encaminhar 
a assinatura dos termos de 
adesão via advogado particular, 
o aeroviário pode ser obrigado 
a pagar cerca de 30% do valor 
que receberia em forma de 
honorários para o seu advogado. 
Já se utilizar os serviços da 
assessoria jurídica do Sindicato, 
o custo cai para zero, visto que o 
escritório Camargo, Catita, Maineri 
Advogados Associados possui a 
carta sindical e é conveniado ao 
Sindicato.

O Sindicato está sempre 
disponível, através de sua 
assessoria jurídica e diretores, 
para auxiliar o trabalhador e tirar 
dúvidas quanto ao acordo. A 
assessoria jurídica atende na sede 
da entidade, nas terças-feiras, 
a partir das 15h, ou nos demais 
dias e horários diretamente no 
escritório, na Avenida Praia de 
Belas, 1212/906, ou ainda através 
dos telefones (51) 3211-4233 e 
(51) 3279-2303.


