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Edição Especial Subsede de Natal

Trabalhadores de Natal devem tomar cuidado com pessoas que se 
dizem defensoras da categoria, mas que na verdade não passam de 
lobos na pele de ovelhas. A criação de um novo Sindicato apenas vai 
dividir a categoria e fortalecer as empresas, deixando o trabalhador 
refém do patronato. 
Veja mais na página 3
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SNA busca solução para transporte público 
no novo Aeroporto de Natal

Direção do Sindicato convoca reunião com prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Direção do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) 
convoca reunião com a prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante para debater a questão do transporte público 
e as dificuldades diárias enfrentadas pelos trabalhadores 
e trabalhadoras que atuam no Aeroporto Internacional 

Aeroporto Governador Aluízio Alves
 iniciou operações sem estrutura adequada

Governador Aluízio Alves. Até o fechamento dessa edição, 
dirigentes sindicais aguardavam agendamento da data do 
encontro. 
Os profissionais da aviação sofreram com a mudança para 
o novo aeroporto de Natal, que fica há aproximadamente 
45km de distância do antigo. Além da alteração brusca da 
rotina, o aeroporto atual iniciou suas operações antes de ter 
estrutura adequada, como a disponibilidade de transporte 
público. Isso causa transtorno não só para aeroviários, 
como também para aeronautas e aeroportuários, 
chegarem a seus postos de trabalho. 

EmprESAS dEvEm ofErEcEr coNdução
Enquanto o Estado, que é responsável por esse serviço 
público, não apresenta uma solução, as empresas precisam 
cumprir a cláusula 40 da CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho) dos aeroviários, que diz que as companhias aéreas 
devem fornecer condução para seus empregados em caso 
de interrupção do transporte público. A direção do SNA 
já enviou ofício para a TAM, Gol e Azul, em que cobrou as 
empresas que cumpram a legislação trabalhista na íntegra.

Base do SNA de Natal terá sede própria próxima ao aeroporto   

A direção do SNA (Sindicato Nacional 
dos Aeroviários) reconhece a 

importância de uma base como a de 
Natal e, por isso, providencia uma sede 
local próxima ao aeroporto. O objetivo 
é proporcionar atendimento diário para 

a categoria, com orientação jurídica 
e demais serviços. A direção também 
busca proporcionar opções de lazer 

para os trabalhadores e trabalhadoras, 
além de fechar uma série de convênios 

nos campos educacional, de saúde 
e entretenimento, que contemplem 
plenamente seus sócios. Em breve 

muitas novidades para os associados e 
associadas da subsede de Natal!
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Lobo em pele de cordeiro
Aeroviários devem tomar cuidado com 
tentativa de desmembramento do SNA

Funcionários das empresas TAM, Azul 
e Gol tentam criar um Sindicato dos 
Aeroviários em Natal e mostram 

o quanto são ingênuos e fáceis de 
serem manipulados. Essas pessoas, 
que acreditam estar ajudando os 
trabalhadores, na verdade estão apenas 
dividindo a categoria e contemplando o 
desejo do patronato. 
As empresas são as maiores 
incenti vadoras da divisão dos Sindicatos 
dos Trabalhadores, pois elas sabem que 
isso enfraquece a luta de classe, torna 
os aeroviários cada vez mais reféns do 
poderio da chefi a, além de neutralizar a 
resistência de parcela signifi cati va dos 
Sindicatos dos Aeroviários fi liados à CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), que 
têm como marca a combati vidade.   
Um claro exemplo foi a renovação da CCT 
(Convenção Coleti va de Trabalho) durante 
a últi ma Campanha Salarial. Enti dades 
fi liadas à Força Sindical, que se dizem 
defensoras do trabalhador aeroviário no 
munícipio do Rio de Janeiro, Manaus e 
Minas Gerais, fecharam acordo coleti vo 

Pessoas fáceis de manipular: essa é a conclusão que a direção do SNA tira em relação a 
alguns trabalhadores que tentam criar um novo Sindicato em Natal

com o SNEA (Sindicato Nacional das 
Empresas Aéreas) em que renunciaram a 
direitos históricos conquistados pelo SNA 
(Sindicato Nacional dos Aeroviários).  
Esses Sindicato fl exibilizaram a jornada de 
trabalho de seis para oito horas, alterando 
a cláusula 15 da CCT. A prova fi nal da má fé 
dessas enti dades foi a inclusão da cláusula 
em que as empresas se propõem a pagar 
40% do valor de contribuição assistencial 
no caso de desacordo do trabalhador. 
Em primeiro lugar, quem tem que 
sustentar Sindicato combati vo é a 
categoria, não os empresários. Em 
segundo lugar, Sindicatos fi liados à CUT 
como o SNA jamais vão aceitar receber 
dinheiro das empresas em troca da venda 
de cláusulas da categoria. Isso é uma 
vergonha.  

QuEm INIcIou A dIvISão?
A pessoa que foi à Natal organizar a criação 
de um novo Sindicato dos Aeroviários é 
especialista em dividir a categoria e tem 
a simpati a de muitos empresários. Ele se 
chama Marcelo Schmidt e se revela mais a 

cada dia um grande inimigo da categoria, 
apesar de afi rmar defender os direitos 
dos aeroviários e aeroviárias. 
Ele não trabalha e ninguém sabe em que 
condições consegue seu sustento, já que 
está demiti do da American Air Lines desde 
2009. Ainda assim, consegue dinheiro 
para viajar o Brasil inteiro e tentar criar 
novos Sindicatos para desmembrar o 
SNA. Quem será que sustenta Marcelo?
O discurso criado por ele de que a criação 
de um Sindicato regional fortalece a 
categoria é menti roso. Se fosse assim, os 
Sindicatos municipais e estaduais teriam 
vitórias expressivas, o que não acontece 
na práti ca. Como exemplo é possível citar 
o Sindicato Nacional dos Aeronautas, 
que por ser único conseguiu na últi ma 
atualização da CCT a conquista de seis 
novas cláusulas sociais. 
O mesmo não foi possível para o 
Sindicato Nacional dos Aeroviários, pois 
apesar de englobar o maior número de 
trabalhadores no país e ter forte peso, 
existem outros cinco  Sindicatos que 
atrapalham na hora das negociações. A 
últi ma Campanha Salarial foi uma lição 
para a categoria aeroviária, que deve 
focar em um Sindicato único e nacional, 
em vez de dividir os profi ssionais como 
querem fazer em Natal. 

Fiquem atentos, aeroviários e aeroviárias. 
Essas pessoas com belos discursos de 
criação de um novo Sindicato nada mais 
são do que lobos em pele de cordeiro.  



SINDICATO NACIONAL OS AEROVIÁRIOS

Av. Churchill, 97, 4° andar, Castelo
Telefone: (21) 2220-2497

www.sna.org.br - atendimento@sna.org.br

Jornalista
Cláudia Fonseca - DRT 31016 RJ

imprensa@sna.org.br

Diretora de Imprensa
Sônia Lindo

Presidente 
Luiz da Rocha Cardoso Pará

Tiragem
400 exemplares

Gráfi ca
Menon

Essa é uma publicação do Sindicato 
Nacional dos Aeroviários. A entidade é total 
responsável por todo conteúdo divulgado 

nesse impresso.

Essa é uma publicação do Sindicato 

Expediente

Retroativo de periculosidade TAM

Retroativo de periculosidade Gol

Acordo vai ser homologado 
nos próximos dias

A espera dos aeroviários da TAM de Natal que desejam 
receber o retroati vo do adicional de periculosidade chega 
ao fi m. Até o fechamento dessa edição, a juíza responsável 
pelo processo estava agendando a data da homologação 
do acordo. Após homologado, aeroviários e aeroviárias 
incluídos do processo têm até no máximo 60 dias para 
receber o dinheiro, em parcela única. O valor do retroati vo 

foi resultado de longa negociação do SNA (Sindicato 
Nacional dos Aeroviários) com as empresas. 

responsáveis pela tentativa de 
divisão do SNA também recebem

Aeroviários que tentam desmembrar o SNA também vão 
receber o retroati vo acordado por essa enti dade com a TAM. 
O caso dos funcionários da Azul que também tentam dividir a 
categoria não é diferente. Eles já recebem os 30% do adicional 
de periculosidade negociados pelo SNA com a empresa.  
Vale lembrar que algumas dessas pessoas foram 
delegados do SNA na gestão do De Assis. Mas apesar de 
suas responsabilidades, não fi zeram nada pela categoria. 
E por não integrarem mais o corpo de dirigentes sindicais 
dessa enti dade, em sua total sede de poder tentam criar 
um novo Sindicato. 

Negociações iniciam na 
segunda quinzena de agosto

Em função da Copa do Mundo, 
a direção da Gol, que havia se 
comprometi do em iniciar as 
negociações do pagamento do 
retroati vo de periculosidade em 
junho, solicitou adiamento para a 
segunda quinzena de agosto. Segundo 
a empresa, o evento de alcance 
internacional comprometeu sua 
demanda de trabalho. 
O SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários) tem no total 56 processos 

de periculosidade diferentes contra 
a empresa, cada um deles com suas 
especifi cidades, variando de acordo 
com a base e função dos trabalhadores. 
Todos os aeroviários e aeroviárias 
incluídos no processo devem fi car 
atentos para as convocações de 
assembleia que serão realizadas em 
breve pela direção desse Sindicato. 
E o mais importante: não se deixem 
enganar por boatos semeados pelas 
pessoas que querem dividir a categoria.


