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Com aprovação unanime dos 
aeroviários da TAP ME, o acordo 
negociado pelo Sindicato com 
a empresa foi apreciado nesta 
quinta-feira (7), em assembleia na 
sede do Sindicato. 

Este acordo, de iniciativa do 
Sindicato, foi buscado pelos 
diretores da entidade em um 
momento delicado da empresa 
em Porto Alegre, que passa 
por um onda de demissões que 
já acontece há alguns meses. 
O objetivo dos diretores foi 

Sindicato conquista 
acordo inédito

de buscar benefícios para os 
aeroviários gaúchos, já que nesta 
base da TAP ME não houve o 
Plano de Demissão Voluntária 
que foi executado no Rio de 
Janeiro. Nesta situação, coube 
ao Sindicato exercer sua função 
e lutar pelos direitos para os 
aeroviários de Porto Alegre.

O retorno da categoria foi 
muito positivo para a iniciativa do 
Sindicato. 

Alguns trabalhadores que 
foram demitidos não esperavam 

pelos benefícios do acordo. 
Esses benefícios chegam em 
um momento difícil para os que 
sofreram com o desligamento 
justamente nesta crise econômica 
em que se encontra o país. 

Para os trabalhadores que 
estão na ativa na companhia, o 
acordo representa uma segurança 
em uma eventual demissão, já 
que pode ser assinado até junho 
de 2018, o que pode amenizar o 
sentimento de insegurança que se 
instalou na TAP ME.

São dez cláusulas que compõem o acordo de adesão individual, que está disponível na 
sede da entidade caso os aeroviários queiram uma cópia para quaisquer fim. 

De forma resumida, o acordo pode ser adotado pelos trabalhadores de Porto Alegre, na 
ativa e que foram demitidos a partir de 1° de setembro deste ano. 

Já sobre os direitos garantidos, estão inclusas uma indenização no valor correspondente a 
quatro salários base do trabalhador, além de garantias de plano de saúde, dental e passagens 
aéreas pela TAP por 5 anos.

Como é o acordo?
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Expediente

Nas negociações salariais deste ano, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre propôs, junto ao Snea, 
o abono de um salário ou uma cesta básica para todos os aeroviários neste final de ano. Sem sucesso em 
conquistar esse benefício, o Sindicato propôs diretamente para a TAP ME que a empresa pagasse uma 
cesta para todos seus trabalhadores. A empresa aceitou, mas alegou que só poderia dar o benefício para 
aeroviários que ganham até 2 mil reais como salário base, excluindo aprendizes, trabalhadores temporários e 
afastados por mais de 6 meses. 

Neste final de ano serão 304 pessoas beneficiados com esta cesta no valor de R$ 380.64, conquistada por 
esta negociação conduzida pelo Sindicato.

Cesta na TAP ME é garantida 
pelo Sindicato

Festa da Família Aeroviária é cancelada
O Sindicato informa que devido ao clima gerado pelas demissões na TAP ME, a Festa da Família 

Aeroviária foi cancelada. Além dos próprios funcionários da empresa, toda a categoria aeroviária foi atingida 
pelo impacto dessas demissões.

Segundo a diretoria, não faltarão oportunidades para que a categoria aeroviária possa celebrar sua união, 
e que outras confraternizações serão realizadas em um futuro próximo.

O Sindicato informa que quem comprou ingressos com desconto em folha não terá o valor debitado, assim 
como quem pagou em dinheiro terá o valor estornado. 

A assinatura da nova Convenção Coletiva de Trabalho está 
marcada para a próxima terça-feira (12), em São Paulo.

Notas:
Atendimento na sede - Não haverá atendimento jurídico trabalhista no próximo dia 12, na sede do 
Sindicato. Os trabalhadores que necessitarem de assessoria podem procurar o escritório do Camargo, 
Catita e Maineri Advogados Associados pelo telefone 3211-4233.

Gevar - O Gevar convida os trabalhadores da TAP ME e das demais empresas aeroviárias para o 
aniversário de 18 anos do grupo. O tradicional encontro acontece no antigo CTG da Fundação Ruben 
Berta, no dia 14 de dezembro, às 17h.

Férias em Cidreira - A colônia de férias dos metalúrgicos de Porto Alegre, que é conveniada ao 
Sindicato, ainda tem disponibilidade de vagas para os períodos de 15 à 27 de dezembro, e de 9 à 18 
de janeiro.  O Sindicato informa que estes períodos são fechados e não podem ser fracionados. Os 
interessados devem ligar para o Sindicato no telefone 3343-4302.


