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Expectativa é de que a Gol supere a 
crise e mantenha postos de trabalho

O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre segue atento 

às discussões que ocorrem em 

Portugal em relação ao grupo 

TAP, ao processo de privatização, 

jV�FUtWLFDV�DR�Gp¿FLW�GD�VXEVLGLiULD�
TAP ME Brasil e “ações 

WUDEDOKLVWDV´�PRYLGDV�HP�QRVVR�
país, à transição para a gestão 

do consórcio Atlantic Gateway 

(foto), agora com a participação 

da HNA, que tem entre os sócios 

o macaense Stanley Ho (que 

Sindicato mantém-se alerta ao 
processo de privatização da TAP

As ações 

da Gol des-

pencaram 

quase 10%  

na Bovespa, 

DSyV�D�GLYXOJDomR�GR�EDODQoR�GD�
FRPSDQKLD�DpUHD��FRP�SUHMXt]R�GH�
5�������ELOK}HV�HP�������R�SLRU�
GD�VXD�KLVWyULD��GHYLGR�DR�FkPELR�
e aumento de custos. 

Contudo, a empresa vem 

tomando medidas que o ‘mercado’ 

considera adequadas, como 

a renegociação de dívidas e 

D�SURMHomR�GH�XPD�UHGXomR�
HQWUH�����D�����QR�YROXPH�GH�
decolagens e no total de assentos 

ofertados este ano. Além disso, 

PHVPR�FRP�D�EDL[D�QDV�Do}HV��
os papéis da Gol acumularam alta 

GH�����HP�PDUoR�H�������QHVWH�

DQR��2X�VHMD��QmR�Ki�H[SHFWDWLYD�
de falência, mas de uma retração 

para superar o período de crise.

O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre avalia que, superada 

D�FULVH�QR�SDtV��D�H[SHFWDWLYD�p�GH�
que o setor aéreo volte a crescer, 

pois essa tem sido a tendência ao 

longo dos últimos anos. 

“A aviação é essencial ao 

PXQGR�JOREDOL]DGR�H�FRQWLQXDUi�
HP�H[SDQVmR��3RU�RXWUR�ODGR��
muitos países não possuem 

empresas fortes e, mesmo que 

possuam, cedo ou tarde uma 

FRPSDQKLD�SRGH�VHU�µHQJROLGD¶�
por outra, e isso faz parte da 

KLVWyULD�GHVVH�PHUFDGR��LQFOXVLYH�
QR�%UDVLO´��FRPHQWD�D�GLUHomR�
sindical.

A entidade ressalta que os 

WUDEDOKDGRUHV�QmR�GHYHP�VH�
amedrontar diante da crise ou do 

fantasma das demissões, pois o 

VHWRU�YDL�DFDEDU�VH�UHFXSHUDQGR�
H�DEVRUYHQGR�D�PmR�GH�REUD�
H[LVWHQWH��DOpP�GH�DEULU�QRYRV�
SRVWRV�GH�WUDEDOKR��

“É uma pena que, quando a 

HPSUHVD�FRPHoD�D�GDU�SUHMXt]R��
as demissões estão sempre 

situadas nos salários entre mil 

a dois mil reais, sendo que o 

SUREOHPD�JHUDOPHQWH�HVWi�QD�Pi�
JHVWmR��MXVWR�RQGH�HVFRQGHP�
se os maiores salários e onde 

estão os intocáveis, que não são 

GHPLWLGRV´��
O Sindicato está atento à 

VLWXDomR�¿QDQFHLUD�GD�*RO�H�DR�
FXPSULPHQWR�GDV�OHLV�WUDEDOKLVWDV�
SHOD�FRPSDQKLD�

PERICULOSIDADE - O Sindicato ressalta que a fase onde poderia ser negociado um acordo entre 

WUDEDOKDGRUHV�H�*RO�VREUH�R�DGLFLRQDO�GH�SHULFXORVLGDGH�RX�LQVDOXEULGDGH�Mi�SDVVRX��$OpP�GLVVR��R�6LQGLFDWR�
QmR�ID]�DFRUGR�FRP�QHQKXPD�HPSUHVD�VHP�DQWHV�FRQVXOWDU�D�FDWHJRULD�DWUDYpV�GH�DVVHPEOHLD�

participou da venda da VEM para 

a TAP). 

³2V�FRQÀLWRV�H�LQGH¿QLo}HV�TXH�
vem envolvendo esse processo, 

TXH�Mi�VH�DUUDVWD�Ki�EDVWDQWH�
tempo, geram incertezas para 

WRGRV�QyV��1mR�VDEHPRV�TXHP�
vai assumir a TAP ME no futuro, 

mas viemos lutando pelos direitos 

GRV�WUDEDOKDGRUHV��¿UPDQGR��
SRU�H[HPSOR��QR�DQR�SDVVDGR��
um acordo de garantia de 

HPSUHJR´��FRPHQWD�R�6LQGLFDWR��
$�HQWLGDGH�VHJXLUi�QHVVD�OLQKD�
de atuação, tomando todas as 

medidas possíveis em defesa dos 

HPSUHJRV�H�GLUHLWRV�WUDEDOKLVWDV�

5HSURGXomR�3~EOLFR�SW
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Expediente

(P�UHXQLmR�UHDOL]DGD�HP����
GH�PDUoR��FRP�7KDLV�)RUWLQR��
representante do setor de 

Recursos Humanos da Avianca, 

o Sindicato apresentou as 

UHLYLQGLFDo}HV�GRV�WUDEDOKDGRUHV�
6REUH�DIÁRIAS pagas em 

viagens a serviço, o Sindicato 

questionou por que a empresa 

H[LJH�QRWDV�¿VFDLV�GRV�JDVWRV�
(a Avianca é a única do setor a 

descumprir o item 6 da CCT) e 

diferencia os valores pagos a 

aeroviários e aeronautas.

6REUH�DV�FRQGLo}HV�GH�
WUDEDOKR�QD�HPSUHVD�WHUFHLUL]DGD�
RENATO SOUZA, o Sindicato 

pediu providências contra o 

assédio moral. Há denúncias 

GH�TXH�RV�WUDEDOKDGRUHV�YrP�
sendo induzidos a pedir demissão 

para serem contratados via 

WHUFHLUL]DGD��VRE�D�DPHDoD�GH�
VHUHP�GHPLWLGRV�SRU�MXVWD�FDXVD�
VH�QmR�R�¿]HUHP��$V�FRQGLo}HV�
GH�WUDEDOKR�QR�BARRACÃO 
DE LONA�WDPEpP�IRUDP�
questionadas. A representante 

da Avianca comprometeu-se 

a averiguá-las, assim como o 

ULJRU�H[FHVVLYR�QR�FRQWUROH�GR�
CARTÃO PONTO.

Sindicato reúne-se 
com a Avianca

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre estará oferecendo, 

D�SDUWLU�GH�PDLR��HQFRQWURV�DEHUWRV�SDUD�RV�DHURYLiULRV�GLVFXWLUHP�R�
DVVpGLR�PRUDO�VRIULGR�QDV�HPSUHVDV��%DVHDGR�QR�DSRLR�H�QD�FRQ¿DQoD�
mútuos entre os colegas e no sigilo dos assuntos tratados nas reuniões, 

D�DomR�YLVD�FRQWULEXLU�FRP�D�OXWD�SRU�UHODo}HV�GH�WUDEDOKR�PDLV�
saudáveis e empresas livres de assédio. A mediação será feita pela 

SVLFyORJD�GR�7UDEDOKR�,QDLDUD�.HUVWLQJ��HVSHFLDOL]DGD�QR�WHPD�

O quê: *UXSR�GH�3VLFRORJLD�GR�7UDEDOKR
Onde: sede do Sindicato dos Aeroviários de POA

Quando:�7RGDV�DV�TXLQWDV�IHLUDV��LQtFLR�HP���GH�PDLR�
Horário:�GDV���K�jV���K��PLQ��H�GDV���K�jV���K��PLQ

Sindicato cria grupos para 
debater assédio moral

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 
VLQGLFDWR��EHP�FRPR�QR�³$HURIROKD´��HP�����������D�UHVSHLWR�GD�FRQGXWD�SUR¿VVLRQDO�
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.

Retratação MÉDICA DO TRABALHO - A 

Dra. Virginia não irá atender, na 

VHGH��HP����GH�DEULO��(OD�DWHQGH�
normalmente no dia 19.

NOTA DE FALECIMENTO -  
É com pesar que o Sindicato 

comunica o falecimento, em 26 

GH�PDUoR��GR�6U��-RmR�0DUWLQV��SDL�
GR�FROHJD�-RmR�&DUORV�0DUWLQV��GR�
VHWRU�GH�$FHVVyULRV�0HFkQLFRV�GD�
TAP ME.

Curtas

O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre convida a categoria 

a participar das atividades do Dia 

���GH�$EULO���'LD�HP�0HPyULD�jV�
Vítimas de Acidentes e Doenças 

5HODFLRQDGDV�DR�7UDEDOKR��
RUJDQL]DGDV�SHOR�)yUXP�6LQGLFDO�GH�6D~GH�GR�7UDEDOKDGRU��)667��

2�HYHQWR�VHUi�UHDOL]DGR�QD�VHGH�GR�6LQGLEDQFiULRV��5��*HQ��&kPDUD��
������&HQWUR��H�FRQWDUi�FRP�GHEDWHV�VREUH�6D~GH�GR�7UDEDOKDGRU��
DVVpGLR�PRUDO�H�5HIRUPD�GD�3UHYLGrQFLD��GDV��K��PLQ�jV���K��PLQ��$�
SDUWLFLSDomR�GRV�WUDEDOKDGRUHV�p�HVVHQFLDO�QD�OXWD�SRU�XPD�SUHYLGrQFLD�
S~EOLFD�GH�TXDOLGDGH��TXH�DWHQGD�DRV�LQWHUHVVHV�GRV�WUDEDOKDGRUHV�
H�QmR�GRV�JUDQGHV�HPSUHViULRV��TXH�YrP�EXVFDQGR�UHGX]LU�GLUHLWRV�
WUDEDOKLVWDV��DWUDYpV�GR�&RQJUHVVR��FRP�D�OHL�GDV�WHUFHLUL]Do}HV�H�R�
DWDTXH�j�&/7��&RQVROLGDomR�GDV�/HLV�GR�7UDEDOKR��

Dia para lembrar e lutar 
por segurança no trabalho


