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EM TEMPOS DE COPA DO MUNDO
ESTAMOS DE OLHO NA GOL
De forma inexplicável, a GOL continua discriminando os seus trabalhadores que atuam em
Congonhas, negando-lhes o direito ao recebimento dos adicionais de
insalubridade/periculosidade; ao contrário do que fez com os aeroviários que atuam em
Cumbica, para quem a empresa vem pagando normalmente, inclusive os valores retroativos. A
pergunta que não pode calar é a seguinte: onde a GOL pretende chegar com tal política
divisionista e discriminatória?
O fato é que a paciência dos aeroviários da GOL, que atuam em Congonhas e noutras bases,
está chegando ao fim, pois estão cansados de tantas promessas, que nunca se materializam.
Exemplo do voto de confiança dado pelos trabalhadores aconteceu na suspensão de uma
greve programada para as vésperas do carnaval, quando, numa demonstração de boa
vontade, representados pelo SAESP, deram um prazo até a audiência que ocorreu no dia
18.03.2014, para que a GOL apresentasse proposta de acordo. Isso não aconteceu!
O pior de tudo é que a GOL, na audiência prometeu fazer a proposta em 20 dias, de lá para cá,
depois de 50 dias, não deu a menor satisfação aos aeroviários que trabalham em Congonhas e
noutras bases, que tem os mesmos direitos de seus colegas de Guarulhos; teimando em
manter uma proposta desrespeitosa, em termos muito inferiores, como se tivesse empregados
de primeira e outros de segunda classe. No próximo dia 21.05.2014, haverá uma nova
audiência e será uma ocasião oportuna para que a GOL acabe de uma vez por todas com a
discriminação por ela mesma criada. Caso isso não ocorra, a GOL poderá ter problemas na
Copa...
Como “o seguro morreu de velho”, de nossa parte trataremos de organizar as formas de luta.
Para tanto, convocamos todos os trabalhadores da empresa, enquadrados nesta
situação, para a realização de duas assembleias na próxima quarta-feira, dia 14.05.2014,
nos seguintes horários:
•. Primeira Assembleia: A partir das 6 horas da manhã até meio-dia, reunindo os turnos
da tarde e da noite, abrangendo todas as funções.
•. Segunda Assembleia: A partir das 11 horas da manhã até 6 horas da tarde, para o
turno da manhã.
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