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SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) inaugura futebol semanal gratuito 
para sócios em Florianópolis (SC), no dia 4 de agosto. O início desta nova 
etapa foi comemorado em um evento patrocinado pela entidade no Campo 
de Futebol Fair Play, onde as partidas vão ser realizadas todas as sextas-
feiras, às 19h.

A assessoria jurídica do Sindicato, representada por Álvaro Quintão e Fábio 
Lopes de Lima, também marcou presença. Aeroviários e aeroviárias tiveram 
a oportunidade de conversar com os advogados para tirar dúvidas sobre a 
legislação trabalhista e conhecer um pouco melhor o trabalho realizado pela 
entidade.

BENEFÍCIOS DO SINDICATO
Além de consultoria jurídica gratuita, sócias e sócias têm direito a descontos 
especiais no plano de saúde Unimed. Luiz do Nascimento, corretor 
responsável pela parceria, também participou da inauguração do futebol e 
apresentou os benefícios do convênio.

O SNA tem parceria não só com empresas do ramo da saúde, mas também 
da educação e lazer. Para conhecer os convênios regionais e nacionais, 
basta acessar nosso site www.sna.org.br. Além disso, a coordenadora 
da região sul, Patrícia Luzia Gomes, e o delegado sindical Alessandro Del 
Duca, estão sempre abertos ao debate sobre as condições do ambiente 
laboral e possíveis irregularidades cometidas pelas companhias aéreas. 

FESTA DE INAUGURAÇÃO DO FUTEBOL SEMANAL CONTA 
COM A PARTICIPAÇÃO EM PESO DA CATEGORIA 

Florianópolis (SC)

Futebol SNA • Todas as sextas-feiras
Rua Saul Oliveira, 438, Carianos | 19h
Organização: Patrícia Luzia Gomes (48) 8466-3164

A última cidade contemplada com o projeto de expansão das bases do 
SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) foi São Luiz (MA). No dia 1 
de setembro, foi realizado o lançamento do novo prédio da subsede, no 
bairro Santo Antônio. O coquetel contou com a participação da categoria e 
representantes da entidade de diferentes estados. 

Além da nova estrutura, a direção também passa a disponibilizar atendimento 
jurídico gratuito para associados e associadas. A assessoria será prestada 
pela equipe de advogados do escritório do Dr. César Thimotheo. Assim 
que os horários de atendimento forem definidos, as informações sobre o 
procedimento de agendamento serão divulgadas. 

Adolf Sousa, representante do SNA no Aeroporto Internacional Marechal 
Cunha Machado, afirma que as portas da entidade estão abertas. “Em 
nove anos de aviação, nunca havia conhecido uma entidade sem fins 
lucrativos que lutasse tanto pelo trabalhador. Eu busquei conhecimento 
através do SNA e agora me empenho em esclarecer a categoria. Peço a todos 
que busquem conhecer o histórico de 75 anos de luta deste sindicato e os 
benefícios conquistados ao longo do tempo”, declara.

São Luiz (MA)

SNA LANÇA NOVA 
SUBSEDE 

TRABALHO DE BASE
A direção nacional do SNA aproveitou a visita à nova subsede 
para fazer um intenso trabalho de base no Aeroporto. Além dos 
encontros realizados com a categoria, também foi promovida uma 
partida amistosa na área de lazer da aeronáutica. O Sindicato 
oferece futebol gratuito para seus sócios. Segundo Adolf, o local 
para a atividade está sendo escolhido e, assim que definido, será 
divulgado para a categoria.

Subsede São Luís (MA) • Av. dos Franceses, 36, Sto. Antonio 
Dirigente Sindical Adolf Sousa
sna.saoluis@gmail.com | adolffsousa@hotamail.com
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Julgamento do dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho), realizado no dia 11 de setembro, entre sindicatos filiados à FENTAC/CUT (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil/Central Única dos Trabalhadores) e SNETA (Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo), cria nova 
expectativa nos aeroviários e aeronautas. O processo, que caminhava para um desfecho contrário aos interesses dos trabalhadores, foi suspenso e será 
retomado na sessão do dia 9 de outubro. 

Ricardo Gentil, assessor jurídico do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários), considera a nova suspensão do julgamento um alento para trabalhadores e 
trabalhadoras. “Antes de ouvir os argumentos expostos pelas assessorias dos sindicatos, os ministros estavam inclinados a decidir de forma contrária aos 
interesses dos aeroviários e aeronautas”, afirma.   

SNA NÃO FECHA ACORDO QUE PREJUDIQUE A CATEGORIA
A pressão sofrida pelos sindicatos filiados à FENTAC/CUT para o fechamento imediato deste longo processo da Campanha Salarial de Táxi Aéreo é grande. 
As entidades entendem as necessidades das categorias de receberem os merecidos reajustes, porém, a direção do SNA acredita não ser papel de uma 
organização sindical fechar acordo que prejudique trabalhadores e trabalhadoras. 

“Vamos usar toda nossa mobilização e nossas armas jurídicas para conseguir o melhor índice possível de reajuste para aeroviários e aeroviárias. Nos últimos 
10 anos, as empresas de táxi aéreo têm levado uma grande vantagem sobre os trabalhadores, que empobrecem cada vez mais. A hora de virar o jogo é esta, 
vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir uma vitória no tribunal”, afirma Selma Balbino, diretora do SNA. 

JULGAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO 
É SUSPENSO ATÉ OUTUBRO
Após exposição da assessoria jurídica de aeroviários e aeronautas durante 
audiência, ministros decidem reavaliar o processo

O processo da Campanha Salarial 2017/2018 dos profissionais da aviação 
civil já começou. No dia 20 de setembro, SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários) e demais entidades filiadas à FENTAC/CUT (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil/Central Única dos 
Trabalhadores) entregaram a pauta que reivindica atualização da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) para o SNEA (Sindicato Nacional das 
Empresas Aéreas), SNETA (Sindicato Nacional das Empresas de Táxi 
Aéreo) e SINEATA (Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de 
Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo).

Sindicatos reivindicam reajuste de 5% nos salários, pisos e cesta básica, 
6% no vale refeição, pagamento do auxílio maquiagem quando esta for 
uma exigência da empresa, implementação de campanhas contra assédio 
moral e disponibilização de auxílio acidente. Além disso, em um novo 
cenário desenhado pela reforma trabalhista, entidades querem a garantia 
da manutenção de direitos já conquistados há anos, como as cláusulas da 

Campanha Salarial 2017/2018

SNA ENTREGA AO SNEA, SNETA E SINEATA  
PAUTA QUE REIVINDICA ATUALIZAÇÃO DA CCT 

CCT que citam pagamento de 100% e 150% das horas extras, estabilidade 
na véspera da aposentadoria, direito à folgas agrupadas e procedimento da 
redução da força de trabalho. 

A pauta foi aprovada pela categoria durante assembleias realizadas pelo 
SNA em todo o Brasil nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Vale lembrar que o 
INPC (Índice Nacional de Preço do Consumidor) do período, segundo dados 
disponibilizados pelo DIESSE (Departamento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos), é de 3,43%.   

PAPEL DA CATEGORIA
A reforma trabalhista exige dos aeroviários e aeroviárias maior interação nesta 
campanha salarial e nas outras que estão por vir. Se a categoria não for forte 
e atuante, a tendência é não só deixar de alcançar novos avanços, como 
também amargar perdas historicamente conquistadas por esta entidade. Por 
isso o SNA convoca todos à luta em mais esta Campanha Salarial.  

Assembleias para aprovação da proposta foram realizadas com a categoria nos 
aeroportos de todo os país

Campanhas anteriores de Táxi Aéreo
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SINDICATO COMPLETA 75 ANOS 
EM 25 DE AGOSTO
SINDICATO COMPLETA 75 ANOS 
EM 25 DE AGOSTO

Aniversário do SNA

Em 25 de agosto de 1944, há 75 anos, foi fundado o Sindicato que seria 
responsável por umas das melhores CCTs (Convenção Coletiva de 
Trabalho) do Brasil e pela assinatura da Regulamentação Profissional 
da categoria aeroviária, que contou com a participação do ex-presidente 
João Goulart, então Ministro do Trabalho: o SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários).

Direito à seis horas de jornada para profissionais que atuam na pista, cesta básica, 
folgas agrupadas, creche para filhos com menos de dois anos, pagamento de 
100% a 150% nos domingos e feriados, extensão da licença maternidade de 
quatro para seis meses, foram apenas algumas das vitórias alcançadas por esta 
entidade ao longo de suas sete décadas e meia de existência.

Porém, os ganhos não foram resultado apenas da atuação de uma direção 
séria e comprometida com seu trabalho. Nenhuma dessas conquistas teria 

sido possível sem a participação do principal elemento para a construção de 
um sindicato forte: uma categoria unida, disposta a buscar seus direitos e 
questionar os abusos das empresas.

Por isso, neste momento especial, a atual direção do SNA pede que 
aeroviários e aeroviárias façam uma reflexão: “O que estamos fazendo para 
melhorar nossas condições de trabalho e assegurar nossos direitos, em um 
turbulento momento em que o governo impõe uma Reforma Trabalhista à 
população civil”?

Esta entidade, assim como qualquer outra, pode ter seus defeitos. Mas 
a direção busca sempre acertar e conta com a participação da categoria 
aeroviária neste processo. Que estes 75 anos possam ser duplicados e, 
cada vez mais, com um histórico de luta, de melhorias, de manutenção dos 
direitos dos profissionais da aviação civil. 
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Fotos: Cynthia Tomari | Ag. Amora

A festa de comemoração dos 75 anos do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários), 
realizada no dia 25 de agosto, no Clube Santa Luzia, no Rio de Janeiro (RJ), 
foi marcada por um exemplo de combatividade sindical. O evento contou com a 
participação do dirigente sindical Eduardo dos Pastos Leite, mais conhecido como 
Dudu Cavalão pelos companheiros. Para quem ainda não sabe de quem se trata, ele é 
o famoso Macaco das Greves, personagem ícone nos atos realizados pela entidade.

A presença de Dudu foi especial em função do grave problema de saúde enfrentado 
pelo companheiro. Apesar da grande dificuldade, ele fez questão de comparecer à festa com sua família e dar um emocionante depoimento sobre 
sua contribuição ao movimento sindical e sobre a importância de uma categoria unida, sempre disposta a lutar pelos seus direitos. Auxiliar de rampa 
da SATA durante 17 anos, há 12 Dudu integra com destaque o time do SNA.

O depoimento emocionou profissionais da categoria aeroviária, dirigentes sindicais do SNA de todo o Brasil e representantes de diferentes 
sindicatos que prestigiaram o evento. Dudu é um exemplo de perseverança no movimento sindical e inspira trabalhadores e trabalhadoras na luta 
pela manutenção dos seus direitos.

Dirigente sindical dá exemplo de 
combatividade durante comemoração

Fotos: Cynthia Tomari | Ag. Amora

Confira todas as fotos da festa em 
www.sna.org.br
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CONHEÇA OS (AS) NOVOS (AS)
DELEGADOS DO SNA!

Mário Alberto do Nascimento
•14 anos de aviação
•Filiado ao SNA há oito anos
•Eleito em maio de 2017
•Atua no check-in da LATAM do Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim

“Meu foco será manter os companheiros sempre bem 
informados sobre tudo o que acontece dentro do 

Sindicato. Quero ser um canal de comunicação entre a 
chefia e esta entidade”.

Rio de Janeiro (RJ)

Fortaleza (CE) Vitória (ES) Teresina (PI)

Vivian Fernandes Rios
•Sete anos de aviação
•Filiada ao SNA há dois anos
•Eleita em junho de 2017
•Atua como agente de aeroporto na Gol do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim

“Sempre tive vontade de fazer parte do Sindicato para ajudar a classe trabalhadora, vejo muita 
injustiça acontecendo e agora posso intermediar junto às empresas. Tenho como expectativa 

adquirir conhecimento e repassar as novas informações aos aeroviários”

José Tourinho Lima
•43 anos de aviação
•Filiado ao SNA há 38 anos
•Eleito em maio de 2017
•Atua como despachante operacional de voo na 
Aerolíneas Argentinas  

“Decidi me tornar delegado porque muitos 
aeroviários me questionam sobre nossos direitos 
trabalhistas, então resolvi me aprofundar no 
trabalho sindical para fornecer respostas corretas 
e objetivas. O trabalho do SNA é 
muito bom”.    

Neila Maria da Silva
•12 anos de aviação
•Filiada ao SNA há 10 anos
•Atua como auxiliar de serviços gerais 
na Gol do Aeroporto Internacional Pinto 
Martins

“A Gol daqui de Fortaleza não tinha 
representante sindical, por isso quis 
me tornar delegada. 

Vejo meus amigos 
sofrerem injustiças 
e resolvi me unir 
à esta entidade 

para lutar por 
melhorias, 

em parceria 
com meus 

companheiros de 
trabalho”.

Kleidson Felipe 
de Oliveira

•15 de aviação
• Filiado ao SNA 

há 15 anos
• Eleito em 

setembro de 2017
•Atua como supervisor geral 

gound handling na Latam do Aeroporto 
Eurico Aguiar Salles

“Neste momento econômico que 
estamos passando, precisamos unir 
forças para que o trabalhador não seja 
prejudicado”.

Landerson 
Reynan de Sousa 
Nonato
• 10 anos de aviação
• Filiado ao SNA há 
quatro anos
• Eleito em abril de 2017
• Atua como agente de bagagem 
e rampa na Latam do Aeroporto 
Senador Petrônio Portella

“Decidi ser delegado sindical 
para lutar pelos direitos da minha 

categoria, que todo dia sai para 
trabalhar sem saber se vai voltar 

empregada”. 

Fotos: Arquivo pessoal
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SNA EVITA DEMISSÕES 
DA LATAM APÓS 
TERCEIRIZAÇÃO NO 
AEROPORTO 
SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) 
evita demissão de 12 funcionários na LATAM 
de Fortaleza (CE), que atuavam no SAE 
(Serviço de Atendimentos Especiais). O setor 
foi terceirizado para a Orbital e todos os 
profissionais perderiam o emprego. O acordo 
que garantiu o sustento dos trabalhadores foi 
firmado no final de julho.

A notificação da terceirização foi passada 
durante reunião realizada com o gerente 
da LATAM, Marcelo Viliccic, em 28 de abril. 
Mas a direção do SNA informou que caso 
demissões fossem efetuadas, a assessoria 
jurídica do Sindicato seria acionada. 

A LATAM entendeu a posição do Sindicato e, 
após diálogo, aceitou manter os funcionários 
em outros postos. Eles foram realocados 
em diferentes funções. Já a Orbital iniciou a 
prestação do serviço no final de junho.

Fortaleza (CE)

O nome da RM Serviços Auxiliares mudou para DNATA, mas a política de tratamento dos funcionários 
continua horrível. Em Salvador (BA), trabalhadores continuam a sofrer com a prática de assédio moral por 
parte de um dos  gestores da base. As denúncias recebidas pelo SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) 
relatam agressão verbal e ameaças de demissão. 

A direção da entidade prepara ofício a ser encaminhado ao MPT (Ministério Público do Trabalho), para 
que seja aberta investigação sobre o caso. Segundo o artigo 136 do novo Código Penal Brasileiro, assédio 
moral é crime e pode acarretar pena de até um ano de reclusão, além de multa. O processo é válido tanto 
para pessoa física (o funcionário), como para pessoa jurídica (a empresa). A gravidade da situação requer 
mudança urgente deste tipo de comportamento por parte da gestão da DNATA.

O QUE É ASSÉDIO MORAL?
Assédio moral é a exposição de um trabalhador ou trabalhadora a situações humilhantes e 
constrangedoras, muitas vezes de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho. Em geral, 
acontece em relações hierárquicas autoritárias, quando predomina uma conduta negativa de um ou mais 
chefes em relação aos seus subordinados. Essas atitudes desestabilizam a moral da pessoa e resultam, 
com frequência, em doenças psicossomáticas.
    
Caso você também sofra algum tipo de perseguição ou assédio moral da chefia, denuncie. Entre em 
contato com um de nossos dirigentes sindicais ou pelo e-mail atendimento@sna.org.br. Sua identidade 
será preservada.

Salvador (BA)

Salvador (BA)

SINDICATO RECEBE GRAVES 
DENÚNCIAS DE PRÁTICA DE 
ASSÉDIO MORAL NA DNATA
Entidade prepara documento com pedido de 
investigação do caso pelo MPT

Sudsede do SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários) de Salvador (BA) passa a solicitar 
emissão do PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário) dos ex-empregados das 
terceirizadas DHHI e MCS, ambas prestadoras de 
serviços da LATAM. Interessados devem entrar 
em contato, para que a entidade providencie o 
documento junto ao escritório de contabilidade. 

SNA PASSA A SOLICITAR 
A EMISSÃO DO PPP DAS 
EMPRESAS DHHI E MCS

Contatos 
(71) 3377-0761 
sindicato.aeroviarios@gmail.com
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Direção do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) participa de Plenária da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), realizada em Madureira, na quadra do Império Serrano, no dia 12 de agosto. O encontro 
reuniu representantes sindicais de diferentes categorias e teve como objetivo buscar estratégias para 
combater as mudanças geradas com a Reforma Trabalhista, imposta pelo governo de Michel Temer.   

A atividade contou com a participação do ex-presidente Lula, que deu sua contribuição ao fazer uma 
retrospectiva sobre todo seu histórico de luta pelos diretos do trabalhador brasileiro. Na ocasião, ele 
recebeu do presidente do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários), Luiz da Rocha Cardoso Pará, uma 
blusa da entidade.

DIREÇÃO DO SNA PARTICIPA 
DE PLENÁRIA DA CUT

Rio de Janeiro (RJ)

Encontro avalia estratégias de combate às mudanças 
da Reforma Trabalhista

Debate contou com a contribuição do ex-presidente Lula
Fotos: Cláudia Fonseca | Ag. Amora

Sede do Instituto Aerus, no Rio de 
Janeiro (RJ), presta atendimento em 
novo endereço desde o dia 24 de julho. 
A partir de agora, o suporte ao público 
passa a ser disponibilizado na Rua da 
Assembleia, 98, 18º andar, Centro. O 
telefone permanece o mesmo.

A mudança foi divulgada em 
comunicado assinado pelo liquidante 
Walter de Carvalho Parente, em 17 de 
julho. Segundo o informe, a alteração 
do endereço representa redução 
mensal de R$ 3 mil em despesas como 
condomínio, aluguel e IPTU.

SEDE DO INSTITUTO 
AERUS MUDA DE 
ENDEREÇO


