
Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXXII - Edição 653

Comissão eleitoral é escolhida 
em assembleia

Nesta quinta-feira (17), o 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre deu início ao processo de 
eleição para a próxima gestão 
da entidade. O primeiro passo, a 
escolha da comissão que tratará 
de todos assuntos envolvendo 
o pleito sindical, foi dado nesta 
tarde, em assembleia que 
aconteceu às 17h, na sede do 
Sindicato.

Na assembleia, acompanhada 
pela assessoria jurídica do 

Sindicato e por um escrivão 
do 12° tabelionato de Porto 
Alegre, o presidente do Sindicato 
Leonel Montezana agradeceu a 
presença de todos os aeroviários, 
trabalhadores que foram até 
a sede para fazer parte deste 
processo eleitoral.

Eleita por maioria, a comissão 
formada por Marco Antônio Garcia 
Justino, Miguel Santos Ramos, 
Luiz Paulo Witt dos Santos, Erny 
Scherer e Iracema Barbosa foi a 

escolhida pelos aeroviários para 
comandar as eleições sindicais.

Também na assembleia, os 
trabalhadores foram lembrados 
de que no próximo dia 25, nesta 
sexta, acontece o aniversário de 
33 anos do Sindicato, ainda com 
ingressos disponíveis. A direção 
sindical também comunicou a 
categoria de que sindicalizações 
podem ser feitas pessoalmente 
na sede, todos os dias, com a 
documentação necessária.

Motores: gerentes não conhecem o setor

Planejado durante todo este 
mês pelos diretores do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre, 
chega enfim o dia para a categoria 
celebrar os mais de 30 anos 
de história desta entidade que 
protege e defende o trabalhador. 

É nesta sexta-feira (25), 
às 17h, na sede do Sindicato 
(Rua Augusto Severo, 82), que 
os sócios poderão encontrar 
seus colegas, reencontrar os 

aposentados, trocar histórias 
e lembrar de acontecimentos 
marcantes para a categoria 
aeroviária. Também na sexta-
feira, as premiações dos torneios 
de Pingue Pongue e Futebol 7 
serão entregues para os seus 
vencedores.

Como tradicionalmente 
acontece, serão servidos 
salsichão, pão, chope e 
refrigerante à vontade. Apesar 

O que era para ser uma festa 
de despedida de um colega no 
setor de Motores transformou-se 
em mais um caso de desespero 
para os gerentes da TAP ME. 
Estes superiores, ao ficarem 
sabendo da demissão programada 
do aeroviário, pediram 
diretamente para a presidente da 
empresa que este desligamento 
fosse cancelado. Isso sem avisar 
o próprio aeroviário. 

O motivo deste cancelamento? 
Mesmo com anos de atividade 

na administração da empresa, 
esses gerentes afirmam que não 
há substituto preparado para este 
aeroviário. 

Para o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, os 
verdadeiros despreparados neste 
caso são esses superiores. “Quem 
conhece o setor de Motores sabe 
que existem no mínimo dois 
colegas que já fazem a função 
e são capazes de assinar este 
trabalho. São aeroviários com 
20 a 30 anos de casa”, afirma 

a direção sindical. Ainda para o 
Sindicato, são essas gerências 
que travam o crescimento dos 
trabalhadores da TAP ME. 

Ao querido colega que se 
despede, o Sindicato expressa 
o seu agradecimento e 
reconhecimento pelos 35 anos de 
dedicação, passando por Varig, 
VEM e TAP ME. A entidade ainda 
lamenta que a empresa não dê 
o devido reconhecimento pelos 
serviços prestados pelos seus 
trabalhadores.

Aniversário de 33 do Sindicato é nesta sexta-feira (25)
da previsão de tempo bom e 
frio, tendas serão instaladas 
para que, mesmo com chuva, os 
trabalhadores possam ocupar o 
pátio da sede como em outros 
anos. Surpresas, homenagens 
e muito mais aguardam os 
trabalhadores nesta sexta-feira.

Está tudo pronto para o 
aniversário de 33 anos do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre!
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Expediente

TAP ME: Promoções misteriosas
precisam ser esclarecidas

Às 9h desta terça-feira (22), 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre e presidência da 
TAP ME se reuniram mais uma 
vez para tratar de solicitações dos 
trabalhadores. Dentre as pautas, 
pontos polêmicos como boatos 
de falta de demanda de trabalho, 
informações desencontradas 
do departamento de Recursos 
Humanos e trabalho em Portugal 
foram discutidos. Veja abaixo os 
tópicos que foram tratados na 
reunião:

– A sensação de pânico 
disseminada por trabalhadores 
que alegam ter informações de 
que a TAP ME não teria trabalho 
para os próximos meses foi 
rebatida pela presidência, que 
garantiu trabalho até o final do 
ano. Frente a essa informação, 
o Sindicato solicitou que a 
presidência comunique os 
aeroviários sobre a programação 
do trabalho na base de Porto 
Alegre. 

– Foi provado, com 
documentações, o que o 
Sindicato já afirmou em seus 
boletins e reuniões com a 
empresa: promoções foram 
dadas para trabalhadores sem o 
consentimento da presidência. 
A promoção dessas pessoas 
foi negada pelos gerentes nas 
reuniões entre Sindicato e 
empresa, que alegaram que esses 
aumentos salarias não teriam 
acontecido. Para o Sindicato, 
esta situação comprova o que 
pode ser configurado como um 
grupo que se beneficia, excluindo 
trabalhadores merecedores 
de aumentos, isso tudo numa 
época em que a TAP ME alega 

– O Sindicato cobrou 
novamente da TAP ME os 
documentos que devem ser 
encaminhados para a EPTC 
solicitando a sinaleira entre as 
ruas 18 de novembro e Edu 
Chaves. A entidade relembra 
que “já perdemos um colega ali 
e uma tragédia pode acontecer 
novamente.” 

– Também foi cobrado o 
levantamento do estacionamento 
para que vagas de colegas que 
já saíram da empresa sejam 
repassadas, trabalho que é 
prometido há seis meses, mas 
não vem acontecendo.

– Aeroviários que trabalham 
nos finais de semana estão 
sem a presença de um técnico 
do Sesmt, o que não cumpre 
as Normas Regulamentadoras. 
Para o Sindicato, esta é uma 
falta gravíssima e que inclusive já 
rendeu acidentes na empresa. A 
entidade solicitou que um técnico 
seja destacado para os turnos. 

– Por diversas questões como 
férias de trabalhadores, falha 
de comunicação por parte da 
empresa e falha de divulgação, o 
Sindicato solicitou que seja vista 
uma nova data para uma segunda 
vacinação contra a gripe para os 
trabalhadores.

demitir por falta de recursos. 
Ainda para a entidade sindical, 
esses responsáveis precisam ser 
cobrados de maneira exemplar 
por suas informações.

– 48 dos 140 trabalhadores 
que entregaram o documento 
solicitando trabalho em Portugal 
foram selecionados pela empresa. 
Estes aeroviários serão chamados 
entre os dias quatro e sete de 
junho para negociar condições 
com os representantes da sede 
portuguesa da empresa. Também 
na reunião, o Sindicato garantiu 
6 meses de plano de saúde para 
os dependentes dos aeroviários 
que forem para Portugal. Sobre o 
trabalho em Portugal, o Sindicato 
primeiramente lamenta a forma 
como foi conduzida por parte da 
TAP ME, que não informou pré-
requisitos ou critérios de seleção, 
criando falsa esperança em 
muitos dentro da empresa. 

– Os estagiários estão 
recebendo um auxílio passagem 
muito inferior ao que efetivamente 
gastam para ir trabalhar. Já que 
a bolsa-auxílio que recebem já 
é pequena, esses estudantes 
estão muito prejudicados pela 
empresa. O Sindicato solicitou que 
o valor repassado como auxílio-
passagem seja revisto pela TAP 
ME.
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