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Situação trabalhista do Brasil 
entra na mira da OIT

Desde 2017, o Brasil constava 
na lista conhecida como long 
list, uma relação de 40 países 
que desrespeitam normas 
internacionais que regulam o 
trabalho. Porém, neste ano, com a 
Reforma Trabalhista já em prática, 
o país passou a figurar entre 
as 24 nações que apresentam 
casos mais graves de violação 
das convenções internacionais da 
própria OIT. 

Um dos pontos criticados 
pela OIT é a negociação direta 
entre trabalhador e patrão, 
processo que exclui os sindicatos 
que poderiam proteger direitos 
essenciais das categorias. A 
entidade também condenou a 
retirada de direitos promovida 
na Reforma Trabalhista e os 
contratos de trabalho precários.

No dia 31 de maio, a 
Fentac/CUT e o Sindicato 
Nacional dos Aeroviários (SNA) 
denunciaram para a OIT as 
práticas antissindicais do governo 
brasileiro e do Sindicato Nacional 
das Empresas Aéreas. Segundo 

as condições de trabalho no 
país. “O que é apontado pela 
OIT já é nossa realidade desde 
a aprovação dessas leis pelo 
Congresso Nacional. Esse 
sucateamento quando acontece 
na aviação é coisa séria e coloca 
a segurança de voo em risco. Isso 
é muito grave e merece nossa 
atenção”, afirma o Sindicato.

as entidades sindicais, o Snea 
pleiteou judicialmente que fossem 
liberados apenas 7 delegados 
e 7 suplentes para representar 
os mais de 40 mil tripulantes  no 
Brasil. 

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre reforça que as 
legislações criticadas pela OIT 
são responsáveis por sucatear 

Defasagem Tarifária da Varig está mais próxima de um fim
Segundo informações do blog 

O Antagonista, a Advocacia Geral 
da União (AGU) e representantes 
da massa falida da Varig estão 
negociando um acordo no valor 
de R$ 5 milhões para a ação da 
Defasagem Tarifária. 

Este acordo interessa aos 
aposentados do Aerus que detém 

haveriam ainda outras ações 
pendentes para que para que 
possa ser dado um ponto final 
quanto a questão da Defasagem. 
Ainda segundo Graziella, os 
patronos das ações contempladas 
pelo acordo irão compor uma 
assembleia que irá decidir pelo 
aceite ou não da proposta.

o segundo lugar em prioridade de 
pagamento na lista de credores, 
logo atrás dos trabalhadores que 
estavam ativos quando a Varig 
pediu falência.

A assessora previdenciária 
da Fentac/CUT Graziella Baggio 
questiona que o valor apresentado 
no blog não é preciso, já que 

Médica do Trabalho – A Doutora Virgínia Dapper não atenderá na próxima terça-feira (19). 
Os atendimentos acontecerão na próxima quinta-feira (21), às 15h30.

“Segurança dos passageiros está em risco”, afirma o Sindicato.

Johnny O
liveira/S
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Expediente

TAP ME alcança lucro: trabalhadores 
continuarão pagando a conta?

Desde o começo das 
demissões na TAP ME Porto 
Alegre, a justificativa da empresa 
para todo esse processo era que a 
base não dava lucro. Agora, pelo 
segundo trimestre consecutivo, 
a base em que trabalham 
os aeroviários gaúchos está 
apresentando resultados positivos. 

Na reunião da última terça-
feira (12), a diretoria da TAP ME 
afirmou que o lucro deste segundo 
trimestre está sendo de 10 
milhões de reais, resultado ainda 
mais substancial que no primeiro 

Extensão do acordo para 
demitidos – A empresa solicitou 
uma extensão do acordo para 
os demitidos até 31 de julho 
deste ano. Este é o acordo que 
dá quatro salários, cinco anos 
de plano de saúde para titular 
e dependentes e de passagens 
aéreas TAP. Segundo a presidente 
da empresa, trabalhadores 
solicitaram a extensão deste 
prazo para acordo. O Sindicato 
afirma que primeiro irá consultar o 
seu departamento jurídico sobre 
formas de viabilizar esta extensão, 
e depois realizará uma assembleia 
com os trabalhadores para 
deliberação.

Hangares 1, 2 e 5 – Quem 
esteve na TAP ME nesta última 
semana ouviu os rumores nos 
corredores sobre a devolução 
desses Hangares para a Fraport. 
O Sindicato levou esse assunto 
para mesa de reuniões e pediu 
explicações. A presidente da 
empresa alega que há um estudo 
de realocação dos trabalhadores 
dos hangares 1, 2 e 5 para os 

trabalhadores e que facilite a 
tratativa de solicitações.

Trabalho em Portugal - Dos 
48 trabalhadores que foram 
aprovados para a última etapa de 
seleção, apenas 19 candidatos 
aceitaram a proposta da aérea 
portuguesa em Porto Alegre.  
Segundo a diretoria da empresa, 
a proposta será estendida para a 
base carioca nos mesmos moldes, 
inclusive com a cobertura do plano 
de saúde para os familiares no 
período de 6 meses, conquista do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre.

Proposta de transferência 
para o Rio de Janeiro – A 
TAP ME está oferecendo para 
os trabalhadores gaúchos 
a possibilidade de serem 
transferidos para a base carioca. 
O Sindicato cobrou mais 
informações sobre os motivos 
dessas transferências e recebeu 
da diretoria da empresa como 
explicação que a base GIG estaria 
com déficit de pessoal.

hangares 3 e 4 e que também 
haverá um processo seletivo para 
vagas nas oficinas. Segundo 
ela, a devolução desses locais 
resultaria em uma diminuição 
do valor do contrato de aluguel 
firmado com a gestora do Salgado 
Filho, o que é de interesse da 
empresa. O Sindicato reconhece 
o péssimo ambiente causado por 
esse estudo e solicita para a TAP 
ME que as decisões tomadas 
sejam divulgadas o quanto antes e 
com clareza para a categoria.

Plano de saúde – Por 
solicitação dos aeroviários 
que possuíam tratamentos 
ou quaisquer agendamentos 
no Hospital Moinhos de 
Vento, o Sindicato negociou e 
garantiu a manutenção desses 
procedimentos. Os trabalhadores 
devem procurar o RH da empresa.

Nova gerência no RH – Marta 
Ficagna é a nova Gerente de RH 
da TAP ME BRASIL. O Sindicato 
espera que a mudança gere uma 
melhora no atendimento aos 

Veja outros pontos da reunião:

período deste ano. Também 
conforme a presidência da 
empresa, os objetivos financeiros 
foram alcançados. 

O questionamento do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
perante todas essas afirmações 
é um só: agora as demissões 
na TAP ME não acontecerão 
mais? A entidade sindical espera 
que com a afirmação de terem 
alcançados seus objetivos, os 
gestores da TAP ME revejam 
demissões que aconteceram por 
critérios duvidosos. O Sindicato 

também afirma que a situação 
em que a empresa se encontra 
hoje deve-se muito ao que foi 
feito pelos próprios gestores nos 
últimos anos, que mantiveram 
altos cargos e salários sem 
função definida, mas demitiram 
sumariamente trabalhadores 
jovens e produtivos. 

“Os aeroviários não podem 
mais pagar a conta da péssima 
gestão da TAP ME”, condena  
o Sindicato.


