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Azul adquire 40% do capital da TAP
A Azul Linhas Aéreas investiu cerca de US$ 100
capital da companhia aérea portuguesa, após a aprovação
da Autoridade Nacional da Aviação Civil de Portugal. O
passado.
A TAP Portugal foi adquirida pelo consórcio Atlantic
Gateway, integrado pelo fundador da Azul, David
Neeleman, o que permite o compartilhamento de voos
entre as aéreas. Em nota, a Azul diz acreditar que o
investimento fortalece a parceria entre a aérea, a TAP e
companhias.
Antes, em agosto, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já havia aprovado sem restrições

Fentac/CUT e sindicatos na
luta contra demissões na Gol
A Fentac/CUT reuniuse com representantes
da Gol, na última
segunda-feira (21/3), na
sede da companhia, em
São Paulo, para questionar os
motivos que levaram a demissão
recentemente.
empresa estaria demitindo
funcionários para contratar
as demissões fazem parte de
uma readequação da frota,
mas a maioria dos demitidos
são aeroviários. A Federação

representantes
participaram da reunião,
exigiu o cumprimento
Convenção Coletiva de
critérios para demissões: primeiro
os que desejam ser demitidos,
sem perda de direitos, depois os
aposentados que estiverem na
reserva remunerada, depois os
em estágio inicial de contratação
e então os de menor antiguidade.
(Veja ao lado a cláusula na
íntegra).
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre, ao lado das
demais entidades, acompanha
atentamente o caso.

Reunião com a TAM é adiada novamente
A TAM solicitou ao Sindicato um novo adiamento da reunião, prevista

CLÁUSULA 41 DA CCT – 2015/16
41 - NECESSIDADE DE REDUÇÃO
DA FORÇA DE TRABALHO
Se houver necessidade de redução
da força de trabalho, as demissões
ocorrerão por base domiciliar e por
função, atingindo:
a) O aeroviário que manifestar, sem
perda de seus direitos, interesse
em deixar o emprego, se o custo for
aceitável pela empresa;
b) Os aposentados com
complementação ou suplementação
salarial proveniente de qualquer
origem e os que estiverem na reserva
remunerada, respeitada a ordem
decrescente de Antigüidade na
empresa;
c) Os que estiverem em processo
de admissão ou estágio inicial na
empresa;
d) Os aposentáveis com
complementação ou suplementação
salarial integral;
e) Os de menor Antiguidade na
empresa.

SRTE aprova melhorias nos vestiários no
Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho

Mofo toma conta do
vestiário da TAP ME
O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre denunciou a

de cargas, no Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho.
além de análise de laudos e projetos apresentados pela TAM e outras
empresas que utilizam o espaço.
O órgão constatou que as companhias instalaram sanitários e

Emprego (SRTE) devido às
péssimas condições de higiene
dos vestiários. Os locais estão

que os aeroviários de outros setores utilizam os espaços da Infraero.
comprovaram as adequações e melhorias solicitadas pelo Sindicato. A
entidade segue atenta e pede aos aeroviários que denunciem qualquer

ITF lança publicação sobre
prevenção ao Zika Vírus
mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, chikungunya
Anac, mas cada um deve fazer a sua parte.

transportes. Para acessar o documento, visite o site do Sindicato: www.
http://goo.gl/thTT5p.
A doença do Zika vírus, geralmente, provoca
um período de dois a sete dias. É especialmente
perigosa para as mulheres grávidas, uma vez que
tem sido associada a microcefalia. Não há nenhum

Retratação
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença
exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara Cível do Foro Regional do
4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº
001/1.12.0071803, vem pela presente RETRATAR-SE perante o Dr. Eduardo Zippin
Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste
do Dr. Eduardo Zippin Knijnik, solicitando sejam as mesmas desconsideradas, a par
de se desculpar publicamente com o Dr. Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa
ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre, 9 de março de 2016.
Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.

que a empresa somente tomou
Sindicato contatou a direção da
TAP ME no Rio de Janeiro. O
Sindicato agora aguarda novas
ações da SRTE.

Vale-cultura
que já foi solicitado pelo Sindicato
às empresas do setor, não está
sendo concedido. “Investir na
formação cultural é fundamental
para ampliar os horizontes das
pessoas, e as empresas precisam

ressalta o Sindicato. A empresa
que concede o Vale pode deduzir
Como funciona?
Em forma de cartão

como livros, ingressos de cinema
e apresentações musicais. O valor
é cumulativo e sem validade.

O Sindicato tem reunião com
a empresa, em 31 de março,
para tratar de temas como a
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