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Em respeito a toda a socie-
dade, a Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores em 

Aviação Civil da CUT (FENTAC) e 
os Sindicatos filiados dos Aeroviá-
rios de Campinas, Guarulhos, Porto 
Alegre, Recife e os Sindicatos Nacio-
nais dos Aeroviários e Aeronautas 
informam que se comprometem a 
não realizar nenhum tipo de movi-
mento de greve de pilotos, comis-
sários de voo e aeroviários no perí-
odo das festas de fim de ano, ainda 
que as negociações para a renovação 
das convenções coletivas de traba-
lho das categorias, vencidas em 1º 
de dezembro, não tenham chegado 
a um termo que satisfaça minima-
mente a necessidade básica de re-

posição salarial dos trabalhadores.
Ressaltamos que as negociações 

com as empresas de aviação serão re-
tomadas em janeiro e que as categorias 
esperam uma proposta viável para 
que uma paralisação do setor não seja 
necessária, conforme direito assegu-
rado pela lei 7783/89 (Lei de Greve).

Em nome dos aeronautas e aerovi-
ários, a FENTAC ressalta sua preo-
cupação e seu respeito com os pas-
sageiros, especialmente nesta época 
de maior demanda. 

As categorias contam com o 
apoio da sociedade e com a sen-
satez das empresas aéreas para 
que transtornos sejam evitados.

Desejamos a todos bons voos, um 
feliz Natal e um excelente Ano Novo.
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