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IRREGULARIDADES NO CALL CENTER DA TAM
O SAESP identificou uma série de irregularidades praticadas pela TAM no CALL CENTER         
localizado na Rua Augusta; e tratou de agendar uma reunião com o gerente de relações            
sindicais, trabalhistas e benefícios da empresa, Julio Cesar Guilherme de Oliveira.

A reunião ocorreu no dia 19.08.2013, às 10h00, na Academia da TAM, ocasião em que o SAESP 
foi representado por seu presidente Reginaldo Alves de Souza (Mandú), acompanhado do     
vice-presidente José Gilmar Bortoletto e do diretor Valdeci Pacheco dos Santos.

Os dirigentes do SAESP relataram a situação dos trabalhadores no CALL CENTER, expondo, 
dentre outras, as seguintes irregularidades:

- Assédio moral tem sido constantemente praticado, mediante o estabelecimento de metas         
inatingíveis, dentre outras ocorrências;

- Os trabalhadores atuam por vários anos, sem que a empresa reconheça os esforços, por meio 
de promoções ou reajustes salariais por mérito;

- Ocorrência geral de desvios de funções;

- Pagamento de Horas Extras com três meses de atraso;

- Falta de exames médicos periódicos e de estrutura ambulatorial de pronto atendimento aos   
funcionários no local ou nas proximidades;

- Ausência de isonomia salarial, fazendo com que ocupantes do mesmo cargo e que realizam as 
mesmas funções tenham salários diferentes;

- Admissões de pessoal externo em cargos/funções superiores, desconsiderando o             
aproveitamento do pessoal da própria empresa.

O representante da TAM tomou ciência das irregularidades e informou que elas serão apuradas, 
visando o equacionamento. Na próxima semana, o SAESP será informado sobre as medidas a 
serem adotadas e as retransmitirá imediatamente aos trabalhadores, ressalvando que               
ESTAMOS ATENTOS E VIGILANTES AOS DIREITOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CALL 
CENTER DA TAM.
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30 de AGOSTO
CENTRAIS PROMOVEM DIA

NACIONAL DE PARALISAÇÃO
As Centrais Sindicais convocam os trabalhadores para o dia nacional de paralisação em 30 de 
agosto, no caso do governo federal se recusar a sentar à mesa para negociar a Pauta                
Trabalhista, que contempla os seguintes itens: fim do fator previdenciário; jornada de 40 horas 
semanais, sem redução salarial; fim do projeto de lei 4330 – que amplia a terceirização-; reajuste 
digno para os aposentados; mais investimentos em saúde, educação e segurança; reforma 
agrária; fim dos leilões do petróleo e igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

No que diz respeito à questão aeroviária, o SAESP agrega as reivindicações específicas, quais 
sejam: reestruturação do setor de transporte aéreo, imediato pagamento dos adicionais de 
insalubridade/periculosidade, melhores salários e condições de trabalho, fim do assédio moral, 
pela suspensão das demissões em massa na TAM e pelos direitos dos aposentados e pensionis-
tas do AERUS E AEROS.

A decisão do movimento sindical de realizar uma paralisação nacional foi tomada em             
decorrência da posição da presidente Dilma Rousseff, que não tem negociado as reivindicações 
com os representantes dos trabalhadores.

Questões fundamentais como mudanças na política econômica que promovam o crescimento e 
a valorização do trabalho, não receberam, até agora, a atenção da presidente; continuando    
paradas no Congresso Nacional. Cobra-se mais agilidade nas respostas às Centrais.

Para pressionar o governo e os políticos, os trabalhadores brasileiros devem aderir ao            
movimento, cruzar os braços e protestar nas ruas para exigir a retomada das negociações.

ANOTE NA SUA AGENDA:

30 DE AGOSTO

DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO!


