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TAP ME: empresa sinaliza 
permanência em Porto Alegre

Na última terça-feira (3), 
diretores do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
reuniram-se com a presidente 
da empresa através de uma 
videoconferência. Esta reunião 
pontuou alguns pontos que geram 
dúvidas nos trabalhadores, como 
a permanência dos hangares 
e da manutenção na base de 
Porto Alegre. A possível venda 
da empresa também foi uma das 
pautas da reunião. 

Segundo a presidente da 
empresa, será firmado um 
contrato de cinco anos com a 
Fraport pelo aluguel da área 
do Hangar 3 e das oficinas, 
porém, nada foi garantido sobre 
a manutenção. Ainda segundo 
a presidente, nestes locais que 
serão mantidos ainda serão feitos 
cortes nos salários mais altos.

Outro importante ponto desta 

grandes carências da atual gestão 
da empresa é a transparência. 
Além da má gestão e da demora 
em perceber os problemas na 
companhia, a direção da TAP 
ME em Porto Alegre deixa 
seus trabalhadores inseguros e 
perdidos em boatos, faltando com 
a verdade.

reunião foi a confirmação pela 
presidente TAP ME de que há 
possibilidade de venda das duas 
bases brasileiras. Ela confirmou 
que haverá uma reunião na 
quinta-feira (5), na base do 
Galeão, para discutir a venda com 
possíveis interessados.

Para o Sindicato, uma das 
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Demissões - As demissões na empresa devem acontecer até 31 de julho, data em que expira 
o acordo recentemente prorrogado. As homologações permanecerão sendo feitas no Sindicato.

Unimed – uma nova representante da operadora de planos de saúde estará disponível na empresa 
na próxima segunda-feira (9). 

Aeroviários aprovam prorrogação 
do acordo na TAP ME

Na última quinta-feira (28), 
com primeira chamada às 15h30 
e segunda chamada às 17h, 
os trabalhadores da TAP ME 
vieram até a sede do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
e decidiram pela prorrogação do 
acordo para aeroviários demitidos. 
Ao total, 143 aeroviários 
compareceram, contabilizando 
143 votos favoráveis, zero 

abstenções e votos contrários.
Na prática, o acordo segue o 

mesmo, mas o prazo da proposta 
se estende até 31 de julho. 
São quatro salários, cinco anos 
de plano de saúde, dentário e 
passagens TAP para quem optar 
por aderir ao termo. 

O Sindicato e a assessoria 
jurídica da entidade estão 
disponíveis para os aeroviários 

tirarem suas dúvidas. Os 
trabalhadores que tiverem 
quaisquer questionamentos sobre 
a proposta podem procurar os 
diretores jurídicos do Sindicato, na 
sede da entidade. A Dra. Renata 
Chalegre, do escritório Camargo, 
Catita e Maineri Advogados e 
Associados também atende na 
sede sindical, todas as terças-
feiras, das 15h30 às 17h30.
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Expediente

Junho foi mês difícil para os aeroviários 
Além dos serviços 

diários do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, 
com atendimentos jurídicos, 
de saúde e homologações, 
junho foi um mês de muitas 
atividades envolvendo a 
TAP ME. Mais demissões na 
empresa trouxeram para os 
aeroviários um ambiente de 
trabalho complicado e cheio de 
incertezas, e o Sindicato esteve 
presente ao lado do trabalhador 
neste momento difícil. 

Para o Sindicato, esta 
é uma baixa que deve se 
mostrar passageira. Segundo a 
entidade, a aviação é um setor 

que já passou fases de baixa, 
mas que invariavelmente volta 
a crescer, podendo inclusive 
dobrar de tamanho. Com a 
retomada do crescimento do 
setor, o Sindicato acredita 
que exista a possibilidade de 
abertura de novas vagas.

Também tivemos no 
final deste mês, no dia 28, 
a assembleia que aprovou 
por unanimidade a extensão 
do acordo para aeroviários 
demitidos na TAP ME. Ao todo 
foram 143 trabalhadores que 
vieram até a sede do Sindicato 
e participaram da votação.

Veja mais atividades ao lado:

Assembleia de prorrogação  
do acordo da TAP ME 

4 Sindicato móvel
 

2 Reuniões de setores
 

3 Reuniões internas
 

2 Reuniões com a TAP ME
 

Participação no Programa  
Boca no Trombone

 
Reunião do Dieese 

2 Atos em frente a TAP ME

Ações coletivas garantem direitos dos trabalhadores

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre mantém 
atualmente 98 processos 
coletivos envolvendo 
insalubridade e periculosidade, 
totalizando 1158 trabalhadores 
representados. Esses são 
processos em que o Sindicato 
representa os aeroviários 

através de sua assessoria 
jurídica, buscando garantir 
direitos trabalhistas que 
muitas vezes se comprovam 
desrespeitados pelas 
empresas.

O aeroviário que tiver 
qualquer dúvida sobre algum 
desses processos pode 

procurar o atendimento dos 
diretores jurídicos do Sindicato 
todos os dias, na sede, ou 
da assessoria jurídica da 
entidade, nas terças-feiras, das 
15h30 às 17h30, com a Dra. 
Renata Chalegre, do escritório 
Camargo, Catita, Maineri, 
Advogados Associados.

Mais de mil aeroviários estão em ações movidas pelo Sindicato

EMPRESA N° DE PROcESSOS N° TRAbAlhADORES

TAP ME

VRG

Swissport

latam

48

8

17

25

457

148

242

311


