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BARRAR AS DEMISSÕES NA TAM 
 Esta é a palavra de ordem dos sindicatos de aeroviários e de aeronautas 
que compõem a FORÇA SINDICAL na aviação.

 A busca de um canal de negociação deu em nada, pois a TAM sequer        
participou da reunião convocada pelo ministro do trabalho, Manoel Dias, em      
Brasília; deixando claro que busca enfiar goela abaixo o propósito de demitir os 
seus empregados.

 Os trabalhadores da aviação conhecem muito bem como as empresas do 
setor atuam para atingir os seus objetivos: alegam falsas crises, ameaçam com 
demissões, criam formas alternativas para efetivá-las, como os casos de licenças 
não remuneradas, planos de demissões voluntárias e, finalmente, sem obedecer 
aos critérios estabelecidos em  convenção coletiva de trabalho,              executam 
aqueles que um dia foram chamados de “colaboradores”.

 Já assistimos ao mesmo filme em outras ocasiões, como no caso da VASP 
e VARIG, por exemplo, cujo enredo foi igualzinho ao que estamos constatando no 
caso da TAM.

 Não podemos permitir que os casos se repitam e é preciso que todos os     
trabalhadores, independentemente da empresa em que atuam, sejam 
SOLIDÁRIOS, pois só desta forma é que passaremos a ser respeitados. Ontem, 
foram os trabalhadores da VASP e da VARIG, hoje são os da TAM e amanhã...

BASTA DE EXPLORAÇÃO

 ABAIXO AS DEMISSÕES!
FILIE-SE AO 

SINDICATO. JUNTOS, 
SOMOS MAIS FORTES!

Contate-nos:

São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
Colônia:     (13) 3494-2741
Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:

Site:

info@aerosp.org.br

www.aerosp.org.br
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AEROVIÁRIOS E AERONAUTAS UNIDOS
CONTRA AS DEMISSÕES NA TAM

DIA 8.08.2013
AEROPORTO DE CONGONHAS

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES AÉREOS

SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

SINDICATO DOS AERONAUTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO 
DO RIO DE JANEIRO

SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DE MINAS GERAIS

SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DO AMAZONAS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE SERVIÇOS AUXILIA-
RES DO TRANSPORTE AÉREO DO AMAZONAS

SE A TAM DEMITIR
 AVIÃO NÃO VAI SUBIR!


