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TAP ME diz que não abrirá PDV em 2017

Em 2016, a TAP ME reuniu quatrocentos funcionários, presidente, vice, setor de RH para dar o anúncio 
de que teria um Plano de Demissão Voluntário em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (10/5), em reunião com 
diretores do Sindicato, a TAP ME comunicou que não haverá plano de demissão voluntária em 2017. Para 
levar essa notícia ao trabalhador, não houve reunião em auditório.

Na terça-feira (9), mais um trabalhador tomou banho de combustível. Esse é mais um exemplo da falta 
de comprometimento dos superiores da TAP ME, que ganham muito, mas fazem muito pouco. O Sindicato 
lamenta que os responsáveis pela segurança do trabalho e pela infraestrutura não estejam à altura do que 
os trabalhadores da empresa merecem. Não faz muito tempo, um prédio quase desabou em cima destes 
“responsáveis”, e há vários setores em condições de risco iminente à vida do trabalhador, como o de 
Atuadores Elétricos e Infraestrutura.

Aeroviário, não é o Sindicato que escolhe reclamar, denunciar e exigir. Num mundo ideal, o 
Sindicato teria pouco ou nenhum trabalho, pois todas as normas do Trabalho seriam cumpridas. 
Quando a empresa se omite e desrespeita as normas, cabe ao Sindicato denunciar e tomar todas as 
medidas cabíveis.
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Vários setores continuam em condições de trabalho de risco

Restaurante serve nuggets na janta
Na última terça-feira (10/5), os trabalhadores do turno da noite 

tiveram em sua janta uma quantidade contada de nuggets de frango. 
O restaurante, que começou com um serviço de alta qualidade, agora 
encontra-se com pouca variedade de alimentos e queda brusca na 
qualidade das refeições. Segundo a empresa TAP ME, será formada 
uma comissão de funcionários para falar a respeito do restaurante.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre pede que o aeroviário 
procure o RH da TAP ME e realize as suas reclamações, registrando 
junto à empresa as suas críticas aos serviços. “A culpa não é dos 
trabalhadores da Risotolândia”, comenta o Sindicato. “É possível que 
esses funcionários estejam apenas cumprindo ordens e não tenham 
as condições para oferecer um serviço de qualidade”, diz a entidade. 
Dentre outras reclamações, estão as comidas cruas, saladas de 
péssima qualidade e feijão também de baixa qualidade.

Aeroviários reclamam da falta de uniformes na TAP ME
Com a chegada das baixas temperaturas, os aeroviários precisam de novos uniformes. Porém, a empresa 

está sem estoque de muitas numerações masculinas e femininas. Segundo informações dos responsáveis, a 
chegada dos novos uniformes para o período de inverno deve acontecer até o dia 27.

O Sindicato espera que a empresa atenda às solicitações dos trabalhadores e forneça as roupas 
necessárias para o rigoroso inverno gaúcho. Até a entrega dos itens, os aeroviários têm o direito de usar suas 
roupas e não ser punidos. 

Vacina será aplicada 
na segunda quinzena

Até sexta de manhã, o RH da 
TAP ME ainda está recebendo 
inscrições para a vacinação contra 
a gripe. O valor da vacina, de 
R$ 21,50, será descontado na 
folha de pagamento. O aeroviário 
interessado deve comparecer ao 
setor e preencher o formulário 
necessário para autorização do 
desconto. 

A vacina da gripe será aplicada, 
provavelmente, na segunda 
quinzena de maio.

DiA DA gREVE: o funcionário que não conseguiu chegar até a empresa no dia 28 de abril deve procurar 
o seu supervisor para pagar 4 horas de trabalho. Caso tenha essa quantidade no banco de horas, esse 
tempo será tirado de lá. Dessa forma, o aeroviário receberá seu salário normalmente.



      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 
NOVOS NÚMEROS: 3029-4436 E 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 11/05/2017. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

Expediente

garante já seu ingresso para o aniversário do Sindicato
Já estão disponíveis os ingressos para a festa de aniversário de 32 anos do Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre. É importante que o sócio garanta seu ingresso com antecedência, seja na sede ou com os 
diretores sindicais dentro das empresas. 

A festa acontece no dia 26 de maio, a partir das 17 horas, na sede do Sindicato. Os convites podem ser 
adquiridos por sócios e dependentes, e custam R$ 10 reais os masculinos e R$ 5 os femininos. O cardápio 
será o tradicional pão e salsichão, chope e refrigerante à vontade.

Vamos comemorar juntos a nossa passagem por mais esse ano, cheio de lutas, para nos unirmos 
cada vez mais!

Aeromot/Brant 
segue sem pagar

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre pede que os 
trabalhadores denunciem a 
situação a qual estão sendo 
submetidos na Aeromot/
Brandt. É preciso procurar a 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, localizada 
na Avenida Mauá, 1013 8º andar, 
bairro Centro Histórico, e realizar 
a denúncia, que também já foi 
feita pelo Sindicato.

Os trabalhadores da empresa 
vêm sofrendo há meses com 
atrasos de salários, direitos e 
benefícios. O Sindicato pede que 
o trabalhador não se submeta a 
estas condições e denuncie as 
práticas da empresa. 

Fentac e ABMMA 
defendem mecânicos de 
pista em evento da Anac

A Fentac/CUT (Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação 
Civil) e a ABMMA (Associação Brasileira de Mecânicos de Manutenção 
de Aeronaves) representaram os trabalhadores da aviação no Encontro 
de Segurança Operacional, realizado em São Paulo, nesta quarta-feira 
(10/5). O Encontro, promovido pela Anac (Agência Nacional de Aviação 
Civil), debateu questões relacionadas à segurança de voo, mas apenas 
um dos palestrantes defendeu a permanência da função do mecânico 
de manutenção de aeronaves na pista. 

Representantes da Fentac/CUT e da ABMMA entregaram suas 
demandas sobre a segurança operacional, a precarização do trabalho 
e a manutenção dos mecânicos de pista para este palestrante, Coronel 
Alberto.

MÉDiCA DO TRABALHO - A Dra. Virgínia Dapper não 
atenderá em 16 de abril. O atendimento ocorrerá no mesmo 
horário, às 15h30, no dia 19.


