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CONVÊNIO MÉDICO DA TAM
MUITO CARO E POUCO EFICIENTE
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          O SAESP tem recebido inúmeras reclamações dos funcionários da TAM em relação ao 
custo e ineficiência da AMIL, que tem a exclusividade da empresa na oferta de planos de 
saúde; fazendo com que os usuários não tenham qualquer alternativa.

         Além dos preços abusivos, os funcionários reclamam da demora na marcação das 
consultas e exames médicos. 

         Outro foco de reclamações consiste na falta de especialistas, o que tem forçado os 
usuários a “baterem em várias portas” à procura do atendimento médico adequado.
      
         Segundo informações, a questão foi levada, há bastante tempo, ao conhecimento da 
assistência social da empresa, que teria informado que seriam feitas mudanças no convênio, 
o que não aconteceu até agora.

         Diante de um cenário crítico e que tem se agravado, o que se espera é que a TAM 
absorva as reclamações e tome as providências necessárias para que os seus funcionários 
passem a contar com opções de plano de saúde que não pesem no bolso e resolvam os 
problemas.  O SAESP apoia plenamente o pleito dos companheiros e cobrará as providências 
da empresa, pois a questão da saúde merece a máxima priorização nas relações de trabalho.
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TÁXI AÉREO
A HORA DA VERDADE

     
                       Na próxima quinta-feira, dia 28.05.2015, ocorrerá uma rodada de negociação entre o SAESP 

e o SNETA, entidade que representa as empresas de táxi aéreo, visando a celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho de 2015.

               Como é do conhecimento geral, os patrões tem usado e abusado da paciência de seus 
empregados, ignorando completamente as reivindicações de  salários e condições de trabalho 
decentes.

           Esta postura das empresas levou os trabalhadores da Líder Táxi Aéreo a uma       paralisação das 
atividades no último dia 21 de maio. A atitude corajosa e destemida destes bravos 
companheiros, comandados pelo SAESP, determinou a reabertura das negociações..

          Além da discussão sobre o reajuste salarial e dos benefícios como os vales   alimentação/ 
refeição, diárias e outros itens; o SAESP debaterá com os patrões as práticas de ASSÉDIO MORAL 
que as empresas tem praticado contra os seus empregados, o que não pode ser aceito em 
hipótese alguma.

                  Os resultados da rodada de negociação serão prontamente informados para todos   os  
empregados das empresas de táxi aéreo, a quem caberá definir os caminhos a serem tomados.

           A expectativa é que os patrões passem a respeitar os empregados, dando-lhes as condições 
dignas para o bom desempenho de suas atividades. 
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