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Parabéns, categoria aeroviária!

O Dia do Aeroviário, pro-
movido no dia 27 de 
junho pelo Sindicato no 

Espaço Etnia – Antigo Guarulhão, 
foi um sucesso.

Cerca de 900 trabalhadores, fa-
miliares, amigos e dirigentes do 
Sintaag, dos Sindicatos de Recife, 
Porto Alegre, Porto Seguro e do 
Sindicato Nacional dos Aeroviários 
participaram desse evento que va-
lorizou essa importante profissão, 

que é responsável pelo transporte 
diário de milhões de passageiros e 
pela segurança no voo.     

O presidente da FENTAC, Ser-
gio Dias, e importantes lideranças 
partidárias também prestigiaram a 
festa da categoria aeroviária.

Prêmios
 Música e animação alegraram 

o  evento, que teve churrasco, be-
bidas e brinquedos para as crian-
ças. Durante a festa, houve sorteios 

de prêmios para os trabalhadores. 
“Pra gente é muito gratificante ver 
os aeroviários e familiares se di-
vertindo. É essa alegria que nos dá 
força para continuar fazendo cada 
vez mais pela categoria”, destacou a 
diretora de comunicação do Sindi-
cato, Debora Cavalcanti.

O Sindigru se orgulha em repre-
sentar essa categoria importante 
para o Brasil e em 2016 promoverá 
nova homenagem.

Maciel é o primeiro cientista do 
trabalho do setor aéreo formado 
pelo Dieese

CHECK- INi
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Juntos na Luta

Orisson Melo, 
presidente do Sindigru/CUT 

A Escola de Ensino Supe-
rior do Departamento 
Intersindical de Estatís-

tica e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) formou sua 1ª turma do 
Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciências do Trabalho no dia 25 de 
junho, em São Paulo.

O diretor jurídico do Sindigru e 
trabalhador na Gol, Rodrigo Ma-
ciel (foto), é um dos formandos 
pelo curso em todo setor aéreo do 
País e em seu Trabalho de Conclu-
são (TCC) abordou o tema Quem 
serão os aeroviários?. “Há poucos 

estudos sobre a profissão e nossa 
função na aviação é extremamente 
importante. Na minha pesquisa eu 
abordo quem são esses profissio-
nais, as transformações no ambien-
te de trabalho e o futuro da cate-
goria. No céu não tem acostamento 
para o piloto parar, portanto, o ae-
roviário é a peça fundamental na 
segurança de voo”, conta.

A graduação em Ciências do 
Trabalho foi reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação (MEC) no 
ano passado e obteve conceito 4, de 
uma escala de 1 a 5.  “O curso nos 

faz desenvolver uma nova maneira 
de pensar sobre o tema trabalho. É 
algo inovador estudar o que vive-
mos no dia a dia”, finaliza Maciel.

A FENTAC e o Sindigru têm or-
gulho em ter colaborado com este 
aguerrido companheiro, que dará 
mais qualidade nas discussões do 
mundo do trabalho em defesa dos 
trabalhadores da aviação civil.

Sobre a graduação
O curso analisa temas estrutu-

rais da realidade socioeconômica 
do país; as transformações na orga-
nização e gestão do trabalho e da 
produção e a qualidade do traba-
lho e de vida.  

O bacharel em Ciências do Tra-
balho estará capacitado para atuar 
em diferentes espaços profissionais, 
entre eles, as áreas sindical, parla-
mentar, social, cultural, de pesqui-
sa, educação, assessoria e gestão. A 
duração do curso é 3 anos. 

Mais informações: www.escola.
diesse.org.br.

No destaque, o diretor jurídico, Rodrigo Maciel

Interditada há quase dois anos 
pela Concessionária do Aeroporto 
Internacional de São Paulo (GRU 
Airport), a ponte do Rio Baquirivu-
-Guaçu/Malvinas faz parte da luta di-
ária do Sindigru.

Recentemente, realizamos uma 
audiência pública, no Circo Escola, 
que reuniu dirigentes dos sindicatos 
cutistas dos aeroviários, dos traba-
lhadores em Empresas Auxiliares 
(Sintaag/CUT); moradores da região 
e lideranças políticas da cidade. 

Nesta importante audiência, rela-
tamos os transtornos causados pelo 
fechamento da ponte, principal via 
de acesso ao Aeroporto.

Com a interdição, trabalhadores 
e moradores da região reclamam do 
aumento da criminalidade e maior 
tempo para a chegada ao trabalho. 

O fechamento da ponte é alvo de 
inquérito civil instaurado pelo Mi-
nistério Público Estadual (MPE). 
Essa investigação é consequência 
dos vários protestos realizados des-
de setembro de 2014  pelo Sindigru 
e Sintaag. 

A fim de cobrar agilidade na rea-
bertura da ponte, também acionamos 
a Prefeitura de Guarulhos, Ministé-
rios Públicos do Trabalho e Fede-
ral; Secretaria da Aviação Civil da 
Presidência da República, Agência 
Nacional da Aviação Civil e a GRU 
Airport.

Para nós, é uma questão de honra 
a reabertura dessa ponte. Novos pro-
testos acontecerão até que seja res-
peitado o nosso direito de ir e vir.

Esta regra acaba como Fator Previdenciário?

Com a nova regra, os trabalhadores vão se aposentar com 85 e 95 anos?

Então agora só se aposenta por tempo de contribuição quem atingir os 85 ou 95 pontos?

Qual a idade mínima para se aposentar pela Regra 85/95?

Conheça a nova regra da aposentadoria
Em entevista ao 

Conexão Cum-
bica, a  advo-

gada do Sindigru,  Dra. 
Adriana Ribeiro, fala 
sobre a nova regra 85/95 
da aposentaria implan-
tada pelo governo. 

“ P r i m e i r a m e n t e 
vale dizer que as novas  
regras estabelecidas 
pela Medida Provisória  
676/2015, já em vigor, 
alteram apenas o bene-
fício de aposentadoria 
por tempo de contribui-
ção, não havendo mu-
danças para as demais 
aposentadorias”, alerta 
Adriana. 

A advogada explica 
que a chamada Fórmula 
85/95 Progressiva prevê 
a obtenção de aposenta-
doria integral sem apli-
cação do fator previden-

ciário, levando-se em 
consideração o número 
de pontos alcançados 
somando a idade e o 
tempo de contribuição 
do segurado. (Veja no 
quadro ao lado)

A doutora esclarece 
que o novo sistema pas-
sa a existir como forma 
alternativa ao fator pre-
videnciário.

 “Ainda será possível 
utilizar-se da regra an-
tiga, bastando atingir 
o tempo de contribui-
ção, mas caso seja esta 
a opção do segurado, ou 
seja, o Fator Previdenci-
ário, terá seu benefício 
reduzido, não atingindo 
o valor integral”, explica. 

Leia a seguir, as dúvi-
das frequentes respon-
didas pela Dra. Adriana 
Ribeiro: 
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Fator Previdenciário
A fórmula para o cálculo do benefício leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida no momento da 

aposentadoria - conforme a tabela do IBGE que muda todo o ano

Idade:

contribuição:

perde:

55 anos

35 anos

28,4% do valor do benefício

Idade:

contribuição:

perde:

50 anos

30 anos

40,2% do valor do benefício

Idade:

contribuição:

perde:

60 anos

35 anos

12,7 % do valor do benefício

Idade:

contribuição:

perde:

55 anos

30 anos

28,5% do valor do benefício

Idade:

contribuição:

perde:

65 anos

35 anos

8,6% do valor do benefício

Idade:

contribuição:

perde:

60 anos

30 anos

12,7% do valor do benefício

Homem

Mulher

Em razão ao aumento da expectativa de vida, pontos 
devem ser adicionados ao cálculo dependendo do ano de aposentadoria

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

*Ponto que será
somado no cálculo Pontuação final Pontuação final

+ 0 pontos
+ 0 pontos
+ 1 pontos
+ 1 pontos
+ 2 pontos
+ 3 pontos
+ 4 pontos

+ 5 pontos

95
95
96
96
97
98
99
100

85
85
86
86
87
88
89
90

ANOS

Homem

35 anos de

contribuição

ao INSS

60 anos

de idade 95+
Ponto referente ao 

ano da aposentadoria

+ =

Mulher

 anos de

contribuição

ao INSS

30
55 anos
de idade=+ 85+

Ponto referente ao 

ano da aposentadoria

*Os pontos são equivalentes ao 
ano, ou seja, 1 ponto será 1 ano,
que serão adicionados à idade 

ou à contrinução

A partir de 2022, serão 
somados sempre 5 pontos, ou 

vale a fórmula 90/100  

Fórmula 85/95

Desde 2007, a CUT participa da construção desta regra, como alternativa ao fator. A Central vai manter a campanha em
 defesa do 85/95, sem a progressividade, garantindo a aposentadoria integral a quem é de direito.

Não!  A pontuação 85/95 refere-se à somatória da idade do trabalhador com seu tempo de contribuição. Sendo mulher: idade + 
tempo = 85; homem: idade + tempo = 95. Esta pontuação aumentará gradualmente até 2022 quando a nova regra de pontos passa 
a ser 90/100 respectivamente.

Não! A nova regra vale para a concessão do Benefício Integral, ou seja, sem a incidência do fator previdenciário que reduz o salário. 
Quem atingir o tempo mínimo de contribuição previsto na regra anterior - 35 anos para homem e 30 anos para a mulher - continua 
tendo direito à aposentadoria. Ressalta-se que é uma opção do trabalhador, aposentar-se mais cedo recebendo menos ou aguardar 
mais tempo para receber integralmente.

Não existe idade mínima para esta aposentadoria. O que se exige é o tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para mulheres e de 
35 para homens. Assim, pessoas que iniciaram o trabalho muito jovem e por isso possuem mais tempo de contribuição também podem 
valer-se das novas regras.

Não! A nova regra é uma alternativa ao fator previdenciário que continuará a existir para quem quiser se aposentar antes de atingir 
à soma da nova regra, mas já obtiver o tempo mínimo de contribuição necessário à aposentadoria. Lembrando que o fator previdenci-
ário reduz o salário de benefício, ou seja, quanto mais tempo de contribuição e mais idade, menor é o fator previdenciário e, portanto, 
também menor a redução no valor do benefício.

Não há alterações. Ela é um benefício que visa garantir ao trabalhador uma compensação pelo desgaste resultante do tempo de ser-
viço prestado em condições prejudiciais à sua saúde, desde que comprove 15, 20 ou 25 anos. No meio aeroviário é a de 25 anos, com 
exposição a ruído, calor, produto químico ou biológico, além de atividades enquadradas em grau de periculosidade. A comprovação é 
feita através do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento preenchido pela empresa que deve ser fornecido ao trabalhador 
sempre que houver rescisão do contrato de trabalho.

Como funciona no caso da aposentadoria especial? 

Elaboração: Mídia Consulte

Fotos: Sindicato

Foto: Sindicato

Fotos:Sindicato
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PERICULOSIDADE
Conquista: Gol começa a pagar 30% a 
mais no salário 

Graças à luta do 
Sindigru, mais 
de 100 traba-

lhadores dos setores de 
Documentação, Almoxa-
rifado, Técnicos de apoio,  
Terminal de Cargas 
(GolLog) melhoraram 
o seu poder de com-
pra, com o pagamento 

de 30% do adicional de  
periculosidade no salário.

Os trabalhadores co-
meçaram a receber des-
de o dia 6 de julho esse  
importante direito. As 
negociações com a Gol  
iniciaram em fevereiro de 
2014.  

“O Sindicato de Luta 

nunca desiste para garan-
tir os direitos dos traba-
lhadores”, destaca o diretor  
Jurídico e trabalhador na 
Gol, Rodrigo  Maciel.

Em breve, o Sindigru 
convocará os trabalha-
dores na companhia para 
debater o andamento do  
pagamento do retroativo. 

Perícia favorece categoria 
na  Azul

Foi realizada uma pe-
rícia judicial, no dia 
14 de maio, na Azul 

na qual foi constatada que 
os aeroviários da empresa 
dos setores: Central de Ope-
rações Integradas (COI), 
Embarque/Desembarque, 
Check-out, BlueCap e Pista 
têm direito a receber o adi-
cional de periculosidade.  

O adicional obriga as 
empresas a aumentarem em 
30% o salário dos funcio-

nários que atuam em áreas 
consideradas de elevado ris-
co.

No momento, o Sindica-
to aguarda a decisão judicial 
para que os trabalhadores 
sejam contemplados. 

“Continuaremos em 
cima para garantir que 
o mais breve possível 
esse direito seja pago aos  
aeroviários”,  reforça o di-
retor do Sindicato, Rodrigo 
Maciel.

Negociação continua 

A negociação en-
tre o Sindicato 
e a TAM sobre 

o pagamento do retro-
ativo da periculosidade 
continua para os traba-
lhadores dos setores de: 
manutenção/auxiliares 
técnicos e supervisores; 
GSE pista; Estrutura; 
Pintura; Provedoria e Lí-
deres de rampa. 

 “Nós nunca desisti-
mos de conseguir o adi-

cional para esses compa-
nheiros,  a prova são os 
processos que impetra-
mos na Justiça visando 
o pagamento a todos os 
trabalhadores que real-
mente têm direito”, des-
taca o presidente do Sin-
digru, Orisson Melo.

O Sindicato informa 
que quando houver no-
vidades, os trabalhadores 
serão convocados para 
participar de reunião. 

SEMPRE NA LUTA!
AEROVIÁRIOS DE GUARULHOS

ElEs lutam 
por vocE!

Maciel 

Ângelo Oliveira

Roni Von

Fotos: Sindicato
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