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C HUFD�GH�FLQFR�PLO�WUDEDOKDGRUHV�¿]HUDP�
vigília do lado de fora do Congresso, na 
terça-feira (7/4), por terem sido impedidos 

de entrar no Plenário da Câmara dos Deputados, 
para acompanhar a votação do PL 4330, que visa a 
DOWHUDomR�GDV�QRUPDV�YLJHQWHV�VREUH�D�WHUFHLUL]DomR��
O PL 4330 segue em pauta e a previsão é de que 
será votado nesta quarta-feira (8/4) à noite, segundo 
LQIRUPDomR�GD�&kPDUD�GRV�'HSXWDGRV�

$�DWXDomR�GD�SROtFLD�QD�WHUoD�IHLUD�IRL�WUXFXOHQWD��
De acordo com a CUT, por volta das 15h, quando um 
carro de som era manobrado para ser posicionado 
diante da entrada principal do Congresso, membros 
da polícia legislativa atiraram em um dos pneus para 
SDUDU�R�YHtFXOR��30V�HQWUDUDP�HP�FHQD�FRP�VSUD\�

PL da Terceirização: traição aos 
trabalhadores na calada da noite

de pimenta, bombas de gás e tiros de borracha para 
GLVSHUVDU�RV�WUDEDOKDGRUHV��8P�GRV�PDQLIHVWDQWHV�IRL�
DJUHGLGR�GXDV�YH]HV�SRU�DUPD�GH�FKRTXH�DSyV�VHU�
LPRELOL]DGR��'RLV�PDQLIHVWDQWHV�IRUDP�SUHVRV�H�WUrV�
¿FDUDP�IHULGRV�

$�7$3�0(�ODQoRX�XP�
programa de assiduidade que 
premiaria os trabalhadores que 
não tivessem faltas ou atrasos 
no período de fevereiro a julho 

GH�������2�SDJDPHQWR�GRV�SUrPLRV�DFRQWHFHULD�
HP�IHYHUHLUR�GHVWH�DQR��$R�¿QDO�GR�SURJUDPD�����
funcionários foram selecionados para ganhar uma 
FHVWD�EiVLFD�H�RXWURV�����WUrV�GLDV�GH�IpULDV��

A informação chegou por e-mail em 4 de fevereiro, 
mas logo depois um novo comunicado pediu para 
GHVFRQVLGHUDU�R�DQWHULRU��GL]HQGR�TXH�HP�EUHYH�
XP�QRYR�H�PDLO�VHULD�HQYLDGR�DRV�IXQFLRQiULRV��$Wp�
agora, no entanto, o novo comunicado não chegou 
H�QHQKXP�WUDEDOKDGRU�UHFHEHX�VHX�SUrPLR��,QFOXVLYH�
dois dos trabalhadores que deveriam ser premiados 
foram demitidos, o que reforça ainda mais que a TAP 
0(�QmR�YDORUL]D�GH�IDWR�D�DVVLGXLGDGH�H�R�HVIRUoR�
GRV�IXQFLRQiULRV��

O mesmo desgosto se deu com o plano de 
carreira e outros programas, como o “ajustando 
SHoDV´��$�DVVLGXLGDGH��SHOR�MHLWR��Vy�p�OHYDGD�D�VpULR�
SHORV�WUDEDOKDGRUHV�

Programa de assiduidade 
da TAP ME deixa 

premiados a ver navios

Apesar de não atingir 
metas, Gol divide parte dos 
lucros com trabalhadores
(VWH�DQR��D�7$0�

GLYXOJRX�335�]HUR�
para os funcionários, 
por não ter atingido as 
PHWDV�GR�SODQR��(VVDV�
metas são criticadas 
há anos pelos 
VLQGLFDWRV�GH�WUDEDOKDGRUHV��SRU�VHUHP�GH¿QLGDV�
muito acima das possibilidades e sem qualquer 
HVSDoR�SDUD�GHEDWH��-i�D�*RO��DSHVDU�GH�QmR�WHU�
atingido as metas do plano, decidiu pagar 20% de um 
salário, como forma de reconhecimento do esforço 
GRV�WUDEDOKDGRUHV�

O Sindicato está apurando se outras empresas 
do setor também irão pagar algum valor aos 
IXQFLRQiULRV��D�WtWXOR�GH�335��

Para o Sindicato, as empresas precisam permitir 
um debate democrático sobre o PPR, mas todo 
reconhecimento à dedicação dos funcionários é 
LPSRUWDQWH�H�EHP�YLQGR��³%HP�TXH�D�7$0�SRGHULD�
VHJXLU�R�H[HPSOR�GD�*RO�H�WDPEpP�UHPXQHUDU�VHXV�
trabalhadores, dividindo seus resultados”, comenta a 
GLUHomR�GR�6LQGLFDWR��

$JrQFLD�&kPDUD



      é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre ��5XD�$XJXVWR�6HYHUR�������6mR�-RmR���3RUWR�$OHJUH���56���&(3�������������)RQH��51 3343-4302 
6LWH��ZZZ�DHURYLDULRV�RUJ�EU���(�PDLO��atendimento@aeroviarios.org.br  
'LUHWRUD�5HVS���0DULD�,QrV�*KHGLQ�GH�6RX]D��LQHV�JKHGLQ#DHURYLDULRV�RUJ�EU���O conteúdo deste veículo é de 
inteira responsabilidade da direção do Sindicato.�(GLWDGR�HP�������������7LUDJHP������PLO�H[HPSODUHV�

Expediente

2�FROHWLYR�GH�VD~GH�GD�)HQWDF��FRPSRVWR�SHORV�
GLUHWRUHV�GH�VD~GH�GRV�VLQGLFDWRV�¿OLDGRV�j�HQWLGDGH��
UHDOL]D�UHXQLmR�QHVWD�VH[WD�IHLUD���������HP�6mR�3DXOR��$�
SDXWD�VHUi�D�RUJDQL]DomR�GH�XP�VHPLQiULR�LQWHUQDFLRQDO�
GH�VD~GH��FRP�DSRLR�GD�,7)��)HGHUDomR�,QWHUQDFLRQDO�
dos Trabalhadores em Transporte), que visa reunir 

VLQGLFDOLVWDV�TXH�DWXDP�QD�iUHD��GH�YiULRV�SDtVHV��GDV�WUrV�FDWHJRULDV�
(aeroviários, aeronautas e aeroportuários), para debater a saúde no 
WUDEDOKR�QR�VHWRU�DpUHR��$�H[SHFWDWLYD�p�GH�TXH�R�HYHQWR�VHMD�UHDOL]DGR�
QR�VHJXQGR�VHPHVWUH�GHVWH�DQR��QR�%UDVLO�

Sindicatos organizam 
seminário de saúde

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre participa, nesta 
TXLQWD�IHLUD��������GH�QRYD�
rodada de negociação com o 
6LQGLFDWR�1DFLRQDO�GDV�(PSUHVDV�
$HURYLiULDV��61($���2�REMHWLYR�
p�GDU�VHTXrQFLD�jV�QHJRFLDo}HV�
pela criação do piso para agentes 
GH�DHURSRUWR�FKHFN�LQ��$�UHXQLmR�
DFRQWHFH�HP�6mR�3DXOR��jV���K��

2�61($�Mi�DSUHVHQWRX�XPD�
proposta às entidades que 

Proposta do SNEA sobre criação de  
novo piso para aeroviários gera impasse

SDUWLFLSDP�GD�)HQWDF��)HGHUDomR�
Nacional dos Trabalhadores em 
Aviação Civil), sugerindo um piso 
GH�5������������2�6LQGLFDWR�QmR�
aceita esse valor, por considerá-lo 
muito abaixo do que é reivindicado 
SHOD�FDWHJRULD��

Os trabalhadores, na tentativa 
de chegar a um consenso com 
DV�HPSUHVDV��Mi�UHGX]LUDP�D�
UHLYLQGLFDomR�SDUD�5������������
2�YDORU�SURSRVWR�SHOR�61($��

QR�HQWDQWR��¿FD�PXLWR�DTXpP�
disso, inclusive abaixo do salário 
SUDWLFDGR�QR�PHUFDGR��

Para o Sindicato, aceitar a 
SURSRVWD�VLJQL¿FDULD�SUHMXGLFDU�
D�FDWHJRULD��$�HQWLGDGH�GHIHQGH�
que, não havendo avanços na 
reunião, a discussão seja levada 
novamente ao TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), que 
PHGLRX�DV�QHJRFLDo}HV�GXUDQWH�D�
FDPSDQKD�VDODULDO�

A festa em comemoração aos 
30 anos de fundação do Sindicato 
VHUi�UHDOL]DGD�
HP����GH�PDLR��
a partir das 
��K��QD�VHGH��2�
tradicional pão 
com salsichão e 
chope à vontade 
marca esse 
DQR�XP�MXELOHX�SDUD�D�HQWLGDGH��
Para comemorá-lo, foi criado um 
VHOR�FRPHPRUDWLYR��(P�EUHYH��RV�
convites começam a ser vendidos 
H�FXVWDUmR�GH�5�������D�5��������

Sindicato 
comemora 30 anos

ATENÇÃO: Os ex-funcionários da Gol Anderson Pastorini Dias e Kleber Picolli 
devem entrar em contato, urgentemente, com o Sindicato, através do fone (51) 
3343-4302, para falar com os diretores Augusto Vicentini e Fernando Muzykant.

A direção do Sindicato irá participar do 1º Congresso 
da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes e Logística da CUT), que acontece de 26 

D����GH�DEULO��HP�9RWRUDQWLP��63���2�HYHQWR�LUi�GHEDWHU�WHPDV�FRPR�
FRQMXQWXUD��RUJDQL]DomR�GRV�WUDEDOKDGRUHV�GR�UDPR�GRV�7UDQVSRUWHV��
H�GH¿QLU�R�SODQR�GH�OXWDV�GD�&RQIHGHUDomR��+DYHUi�WDPEpP�HOHLomR�H�
SRVVH�GD�GLUHomR�GD�HQWLGDGH��SDUD�R�PDQGDWR�GH������D�������

CNTTL realiza 1º Congresso 
HP�¿QDO�GH�DEULO

O Sindicato dos 
Aeroviários de Porto 
Alegre convida a 
categoria para um bate-
SDSR�FRP�D�'UD��9LUJtQLD�
'DSSHU��QR�GLD����GH�DEULO��jV���K��
O evento marca o Dia Nacional da 
0XOKHU�H�LUi�GHEDWHU�D�VD~GH�GD�
PXOKHU�

Bate-papo no Dia 
Nacional da Mulher


