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TEMOS TUDO A TEMER!
Presidente quer retalhar a CLT e fl exibilizar benefícios 
como férias e 13º. Categoria aeroviária deve lutar para 

não ter sua Convenção Coletiva de Trabalho rasgada.

Ainda nesta edição:

SNA realiza operação 
conjunta com o MPT no 
Aeroporto de Brasília

Categoria alcança 
conquista histórica na 

Campanha Salarial
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MUITO A TEMER
Editorial

Temer Temeroso quer fl exibilizar até mesmo suas férias e seu 13º

Cadê esse povo batendo panela, para tirar um presidente golpista do poder, que entre projetos propõe até mesmo a fl exibilização das férias, do 
pagamento do 13º e do adicional noturno? A treta travestida de reforma trabalhista não termina por aí não. As propostas temerosas do presidente não 
eleito Michel Temer (PMDB) também incluem a possibilidade de aumento da jornada de trabalho para até 12 horas e a terceirização das atividades fi ns.
Agora imagine você, que já corta um dobrado indo para o trabalho na condução lotada, encarar todo dia jornada de 12 horas? Só vai sobrar tempo 

mesmo para chegar em casa e dormir. E olhe lá. E imagine se, para completar, você sequer tiver os benefícios oferecidos pela empresa onde trabalha, porque o 
serviço que você presta é terceirizado? Muitos aeroviários e aeroviárias já passam por esse perrengue todos os dias, na esperança de que dias melhores virão. 

Mas se as propostas temerosas virarem regra, esse tal dia vai fi car na terra do tão, tão mais distante. 
E se depois uma vida inteira passando esse sufoco, você só tiver direito à aposentadoria a partir dos 65 anos, e não conseguir, jamais, aumento real nos 
reajustes anuais? A economia pode crescer à vontade, mas você vai continuar na pindaíba, ganhando merreca e envelhecendo na pobreza. Ronaldo 
Nogueira, Ministro do Trabalho, bem já avisou: a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) está se transformando em uma colcha de retalhos, que permite 
uma série de interpretações subjetivas. Interpretações que só retalham a colcha da trabalhadora e do trabalhador, é claro.

Celeito Michel Temer (PMDB) também incluem a possibilidade de aumento da jornada de trabalho para até 12 horas e a terceirização das atividades fi ns.
Agora imagine você, que já corta um dobrado indo para o trabalho na condução lotada, encarar todo dia jornada de 12 horas? Só vai sobrar tempo 

mesmo para chegar em casa e dormir. E olhe lá. E imagine se, para completar, você sequer tiver os benefícios oferecidos pela empresa onde trabalha, porque o 
serviço que você presta é terceirizado? Muitos aeroviários e aeroviárias já passam por esse perrengue todos os dias, na esperança de que dias melhores virão. 

Mas se as propostas temerosas virarem regra, esse tal dia vai fi car na terra do tão, tão mais distante. 
E se depois uma vida inteira passando esse sufoco, você só tiver direito à aposentadoria a partir dos 65 anos, e não conseguir, jamais, aumento real nos 
reajustes anuais? A economia pode crescer à vontade, mas você vai continuar na pindaíba, ganhando merreca e envelhecendo na pobreza. Ronaldo 
Nogueira, Ministro do Trabalho, bem já avisou: a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) está se transformando em uma colcha de retalhos, que permite 
uma série de interpretações subjetivas. Interpretações que só retalham a colcha da trabalhadora e do trabalhador, é claro.

E NINGUÉM MAIS BATE PANELA!
Quantas pessoas gritaram fora PT, fora corruptos, fora Dilma? Pois você sabia que no ranking 

dos partidos mais corruptos divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o PT fi ca em nono 
lugar, com 2,9% de políticos cassados? E sabe quem está em segundo lugar? O PMDB, mesmo 
partido do atual presidente  Temer Temeroso, com nada mais nada menos do que 19,5%. Nosso 

presidente não eleito, aliás, já foi apontado em uma série de investigações sobre corrupção. Já 
a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), democraticamente eleita, ninguém nunca conseguiu sequer 

indiciar para alguma investigação nesse sentido. A onda de ódio propagada pela mídia contra a corrupção é 
bastante seletiva, bem se vê.

LUTA POR MELHORIAS: NÃO ADIANTA SENTAR E RECLAMAR
Diante do cenário ardiloso e temeroso que enfrentamos no governo, não é difícil 

imaginar o que o futuro nos reserva se não houver unidade entre a categoria. É a força 
dessa união entre trabalhadores e trabalhadoras que garante melhorias. Para 

quem não faz nada, de nada vai adiantar, mais lá para frente, sentar e resmungar, 
feito bebê chorão.

indiciar para alguma investigação nesse sentido. A onda de ódio propagada pela mídia contra a corrupção é 

QUEREMOS CORRUTOS NA CADEIA, NÃO IMPORTA O PARTIDO
Não queremos corrupção no poder. Pilantragem deve ser punida, inclusive as que ocorrem 
dentro do PT. Mas não podemos denegrir de maneira irresponsável a trajetória de um partido 
que sempre buscou defender os direitos trabalhistas, por causa de 2,9% de pessoas que não se 

comprometeram com a luta. Luta essa que Temer Temeroso quer derrubar.

TEMER TEMEROSO QUER RACHAR MOVIMENTOS SINDICAIS
Podem começar a tremer. Para conseguir apoio no seu pacote da maldade contra a 
classe trabalhadora, Temer Temeroso busca rachar o movimento sindical e enfraquecer a CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), que é a maior Central do Brasil. Ele vem organizando encontros 

com representantes da UGT (União Geral dos Trabalhadores) e a Força Sindical, que juntas, representam 
2892 sindicatos, contra os 2319 da CUT. Que outra forma seria melhor para diminuir o impacto negativo de 
suas propostas para uma fajuta reforma trabalhistas, do que cooptar as duas segundas maiores Centrais? 
Paulinho da Força já declarou para o Estadão que “Fora Temer” é coisa do passado. E no futuro, que todo 

mundo se lasque. 

2

AGORA A LUTA NÃO É APENAS POR MELHORES 
CONDIÇÕES DE TRABALHO. A LUTA TAMBÉM É 

CONTRA A PERDA DOS DIREITOS. 
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OPERAÇÃO ENTRE SNA E MPT CONFIRMA 
FALCATRUAS NAS TERCEIRIZADAS

Brasília (DF) 

SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) participa de Operação Conjunta com 
o MPT (Ministério Público do Trabalho), no Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitschek, no dia 24 de novembro. A vistoria comprovou denúncias contra 
as empresas terceirizadas Vit Solo, Swissport e RM Service, que vêm dando 
um show de picaretagem.
A ação aconteceu após a direção do SNA denunciar o descumprimento da 
NR 24, que diz respeito às condições sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho. Carlos Geison, diretor do SNA, explica que profi ssionais que atuam 
nas prestadoras de serviços vivem em um ambiente insalubre, cercado 
de sujeira. Ou seja, as terceiras colocam o pessoal para trabalhar em um 
verdadeiro chiqueiro. 
“Os trabalhadores dessas prestadoras de serviços não têm refeitório para 
realizarem suas refeições e são obrigados a utilizar um banheiro imundo, com 
instalações interditadas, em condições impróprias de uso. É uma vergonha 
que um dos maiores aeroportos do Brasil ofereça esse tipo de condição de 
trabalho para os profi ssionais da aviação civil”, afi rma Carlos.

TERCEIRIZADAS E INFRAMÉRICA SÃO NOTIFICADAS
A Ação Conjunta comprovou a denúncia do SNA. O MPT informou as 
empresas terceirizadas e a Inframérica, responsável pela administração do 
Aeroporto, que elas têm até dez dias para resolverem a grave condição de 
falta de higiene imposta aos trabalhadores.

ESTACIONAMENTO
A direção do SNA aproveitou a vistoria do MPT para informar sobre a situação 

Prestadoras de serviços colocam funcionários para trabalhar na sujeira

do estacionamento local. Aeroviários e aeroviárias têm que pagar um valor 
muito alto, que não condiz com seus salários, para que possam guardar seus 
carros. O SNA já busca há meses uma solução em conjunto com a Inframérica 
para a situação, mas nenhuma medida efetiva foi 
adotada, até o momento, pela 
administradora.
O MPT informou que caso 
o valor do estacionamento 
não possa ser reajustado 
para os funcionários do 
Aeroporto de Brasília, a 
Inframérica deve buscar 
um local alternativo 
para que profi ssionais 
guardem seus 
veículos. Aeroviários e 
aeroviárias que desejarem 
fazer qualquer tipo de denúncia 
sobre irregularidades no Juscelino 
Kubitschek devem entrar em contato 
com a subsede do SNA.

muito alto, que não condiz com seus salários, para que possam guardar seus 
carros. O SNA já busca há meses uma solução em conjunto com a Inframérica 
para a situação, mas nenhuma medida efetiva foi 
adotada, até o momento, pela 

para os funcionários do 
Aeroporto de Brasília, a 
Inframérica deve buscar 

veículos. Aeroviários e 
aeroviárias que desejarem 
fazer qualquer tipo de denúncia 
sobre irregularidades no Juscelino 
Kubitschek devem entrar em contato 

Aeroviário não é porco para trabalhar em chiqueiro!

Registros da Operação Conjunta em 
Brasília
Créditos: Direção SNA
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AEROMULHER
Novo site do SNA aborda temas relacionados ao universo feminino, com pautas 
que vão desde machismo e militância política, até cultura e beleza

Machismo no movimento sindical, direito ao auxílio maquiagem, 
conceito de beleza feminina abordado pela publicidade, 10 anos 
da Lei Maria da Penha, dicas de como cuidar de cabelos crespos 
e cacheados. Essas são apenas algumas das pautas do site 

AeroMulher, lançado pela direção do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) 
em dezembro de 2016.
A iniciativa surge a partir da revista homônima, que teve sua última edição 
publicada em março de 2015. O objetivo com o site é não somente ampliar o 

público-alvo, que deixa de ser apenas as aeroviárias 
e expande o debate para a mulher em todas 

as esferas sociais, mas também estabelecer 
uma periodicidade menor nas publicações 
das matérias, com atualizações semanais/
quinzenais.  

EMPODERE-SE
A história universal aponta para mulheres que ao longo 

de suas vidas batalharam pelo seu espaço. O que desejamos, 
com a criação desse site, e dar voz para  essas mulheres guerreiras, que não 
desistem da luta apesar de tantas adversidades enfrentadas diariamente.

Quem desejar apresentar sugestões de pauta, opinar sobre o conteúdo 
disponibilizado ou fazer qualquer tipo de crítica sobre nossa página, pode 
enviar uma mensagem para o contato midia@agenciaamora.com.br. E vamos 
contribuir com o projeto!

Acesse 

www.aeromulher.com

PARTICIPE DO NOSSO SORTEIO!
Nesta primeira quinzena vamos sortear o Livro dos Cachos, da jornalista 
e cabeleireira curitibana Sabrinah Giampá. Ela foi a fonte da primeira 
matéria da editoria de beleza do site AeroMulher, intitulada Meus cachos 
moldam o mundo. O exemplar apresenta valiosas dicas de beleza para 
manter o cabelo bonito e saudável, além de abordar a questão política 
do empoderamento da mulher ao assumir o cabelo natural. Para saber 
como participar do sorteio e conferir alguns trechos do livro, acesse 
nosso site!

desistem da luta apesar de tantas adversidades enfrentadas diariamente.

PELADA ROLA 
SOLTA NO 
RIO DE JANEIRO!

Em 18 de novembro, rolou uma visita especial! Direção 
do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) realiza 
mais um trabalho de base no futebol organizado pelos 
dirigentes sindicais no Rio de Janeiro. Para quem 
não sabe, as peladas são gratuitas para os sócios do 
Sindicato e ocorrem semanalmente. Mas não são só os 
cariocas que têm direito não! A atividade é organizada 
em diferentes bases do SNA no país. Para mais 
informações, consulte o site www.sna.org.br !
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Pela primeira vez em muitos anos, Sindicatos fi lados à FENTAC/CUT (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil/Central Única dos Trabalhadores) 
encerram as negociações da Campanha Salarial 2016/2017 na data base da 

categoria aeroviária e aeronauta, em 1 de dezembro. Neste da, profi ssionais da aviação 
civil aprovaram proposta do SNEA (Sindicato Nacional das Empresas Aéreas) de 
atualização da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) de 2017, durante assembleias 
realizadas pelas entidades nos principais aeroportos do país. 
Profi ssionais da aviação terão seus salários, pisos e demais índices econômicos 
reajustados integralmente de acordo com o INPC do período (Índice Nacional de Preço 
do Consumidor) e iniciarão debate em 15 de março sobre reivindicações nas cláusulas 
sociais. De acordo com avaliação do DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos e 
Estatísticas Socioeconômicas), essa foi uma grande vitória, já que em função da atual 
situação econômica do país, apenas 40% das categorias que estão em processo de 
negociação neste período alcançaram reajuste salarial de acordo com a infl ação. 
A direção do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) avalia que em um momento de 
crise, em que o atual governo tenta de todas as formas uma reforma que vai acarretar 
sérios prejuízos para a classe trabalhadora, conseguir manter a CCT e a data base 
da categoria é uma grande conquista. Vale lembrar que, segundo previsões do Banco 
Central, o INPC do período está calculado entre 7,75% e 8%.

Fim da Campanha Salarial 2016/2017

CATEGORIA AEROVIÁRIA 
CONSEGUE VITÓRIA 
HISTÓRICA!
Comparado a outras categorias, Sindicatos 
da FENTAC/CUT conseguem um dos 
melhores índices na atualização da CCT
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Fonte: SAS-DIEESE (Sistema de Acompanhamento de Salários)
Elaboração Subseção DIEESE/FENTAC

Distribuição dos reajustes por data base, 
em comparação com INPC. Brasil, 2016

Re
aj

us
te

s a
ci

m
a,

 ig
ua

is 
e 

ab
ai

xo
 d

o 
IN

PC
 •

 IB
GE

Va
lo

r r
ea

l m
éd

io



Sindicato Nacional dos Aeroviários | 7ª Edição | Dezembro de 2016

www.sna.org.br • atendimento@sna.org.br

6

VIT SOLO, ORBITAL E BEN LOG
Dezembro foi tão recheado de picaretagem por parte das empresas 
terceirizadas, que foi impossível escolher uma só para ganhar o Troféu 
Abacaxi. Por isso, as premiadas deste mês serão três: Vit Solo, Orbital e 

Ben Log. As prestadoras de serviços estão dando um 
banho quando o tema é irregularidade e descumprimento 
da legislação trabalhista, com práticas que vão desde o 

não pagamento do FGTS 
até pagamento irregular dos 
benefícios e horas extras. 
Será que as empresas não 
se envergonham de ganhar 
um prêmio tão indecoroso?! 

CAMPANHA SALARIAL TÁXI AÉREO
Vamos entrar em 2017, mas a Campanha Salarial de Táxi Aéreo 2015/2016 (pasmem) ainda não foi encerrada, 
graça à intransigência das empresas que negam reajuste salarial à categoria de acordo como  INPC (Índice Nacional 
de Preço do Consumidor) do período, com direito ao pagamento retroativo à data base de dezembro de 2015.

Vamos entrar em 2017, mas a Campanha Salarial de Táxi Aéreo 2015/2016 (pasmem) ainda não foi encerrada, 
graça à intransigência das empresas que negam reajuste salarial à categoria de acordo como  INPC (Índice Nacional 
de Preço do Consumidor) do período, com direito ao pagamento retroativo à data base de dezembro de 2015.

BRASÍLIA (DF): LATAM AVALIA PAGAMENTO DA PPR EM 40% DO SALÁRIO
Dirigentes sindicais da subsede de Brasília do SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários) participam de reunião com a LATAM para defi nir o pagamento 
da PPR (Participação de Lucros e Resultados), no dia 24 de novembro, no 

setor de carga do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. A proposta de 
pagamento da PPR 2016 está estimada em 40% do salário-base de dezembro. 

Segundo Roberto Baccaro, consultor de Relações Intersindicais da empresa, 
a previsão do pagamento é em 15 de abril. Ele também informa que a PPR 
só será paga se não houver nenhum acidente aéreo envolvendo a LATAM. 

Representaram a categoria aeroviária na reunião os dirigentes sindicais 
Evandro Marques, Wadilson Maia e Arnado Gomes, além dos funcionários 
Adelino Alves e Douglas Faria. O SNA também contou com a apoio de sua 

assessoria jurídica, representada pelo advogado Mozart Camapum. 

Registros da reunião com 
direção da LATAM

Créditos: Direção SNA

ARACAJU (SE): SECRETÁRIO DE SEGURANÇA 
GARANTE RETORNO DO POLICIAMENTO NO 
AEROPORTO, APÓS AUDIÊNCIA COM O SNA

Ivânio da Silva, dirigente sindical do SNA 
(Sindicato Nacional dos Aeroviários), participa de 

audiência com João Batista, Secretário de Segurança 
Pública do estado de Sergipe, no dia 29 de novembro, na 
Secretaria de Estado. O objetivo do encontro foi solicitar o retorno 
da polícia militar, que não atua mais no Aeroporto. Ivânio saiu 
do encontro com a promessa de que em maio será retomado o 
policiamento 24 horas no Santa Maria. “O Secretário de Segurança 
informou que apenas poderá atender a solicitação do SNA em 
maio, já que em abril uma nova turma de policiais terá concluído 
o treinamento. A retirada da atuação desses profi ssionais causou 
um sentimento de insegurança muito grande nos trabalhadores. O 
resultado da audiência foi uma grande vitória não só para o SNA, 
mas para todos os profi ssionais que atuam no aeroporto e para o 
público usuário também”, afi rma Ivânio.

Registro da 
audiência na 
Secretaria do 
Estado
Créditos: 
Direção SNA

ELEIÇÕES DO SNA
As eleições que vão defi nir a próxima direção do SNA (Sindicato Nacional 

dos Aeroviários) estão agendadas para os dias 2, 3, 4 e 5 de janeiro de 
2017 em primeira convocação, e 23, 24, 25 e 26 do mesmo mês e ano em 
segunda convocação, conforme publicado no Edital do Diário Ofi cial da 

União, em 22 de novembro. O documento foi distribuído pelos dirigentes 
sindicais em todas as bases da entidade, pregado nos murais das 

subsedes e está disponível no site www.sna.org.br.
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“Agradeço em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras da aviação civil. A Medalha da 
Liberdade e Cidadania, conferida a mim hoje, deve servir de inspiração para todos nós. Priorizar 

a liberdade e respeitar a cidadania são deveres daqueles que têm o coletivo como prioridade”.
Esta foi a declaração de Selma Balbino, diretora do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) e 

secretária geral da FENTAC/CUT (Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil/Central Única 
dos Trabalhadores), durante homenagem recebida em solenidade organizada pela Alumni-Fnd (Associação dos Antigos Aluno da 
Faculdade Nacional de Direto), no dia 10 de novembro, no Salão Nobre da entidade, no Rio de Janeiro.

Selma recebeu a Medalha Liberdade e Cidadania por seu reconhecido trabalho de luta no SNA, realizado há mais de 20 anos. 
Ela ingressou no setor aéreo em 1984 e logo percebeu a necessidade de fortalecimento do movimento trabalhista. Ao longo 

dos anos, passou por várias adversidades, tanto no ambiente laboral, como no meio sindical, mas não desistiu.
Além dela, outras 37 pessoas foram indicadas pela Chancelaria da Medalha, entre eles, membros da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), do Movimento Tortura Nunca Mais, da Fundação Oscar Araripe, do Sindicato dos Advogados 
do Rio de Janeiro, entre outros. Esta última entidade, representada pelo presidente Álvaro Quintão, que também é 
assessor jurídico do SNA.

OUTRAS EDIÇÕES
A solenidade, que teve a primeira edição em 2015, acontece uma vez ao ano e tem como objetivo homenagear pessoas 

reconhecidas por ser trabalho social. Denise Batista, Diretora de Eventos e Membro do Conselho da Chancelaria da 
Medalha, explica que as pessoas contempladas se mostraram contrárias às injustiças e desmandos nas áreas jurídicas, 

sociais, artísticas e fi nanceiras. “Por isso nosso ícone de resistência é o Tiradentes e a Festa Nacional da Liberdade é realizada, 
de preferência, na data de seu nascimento, 12 de novembro”, explica.

A indicação de Selma Balbino para recebimento da Medalha foi feita pela própria Denise, que reconhece na dirigente sindical um exemplo de luta e dedicação. 
“Convivo com a Selma há 20 anos e acompanho de perto o trabalho dela à frente do SNA e da FENTAC/CUT em prol dos direitos e deveres trabalhistas. Ela é 
uma pessoa que arregaça as mangas e vai à luta em favor de melhorias do coletivo, sem obter qualquer tipo de lucro pessoal”, declara Denise.

É MULHER NA LUTA!
Companheira Selma, diretora do SNA, recebe 

Medalha da Liberdade e Cidadania de 
Associação de Advogados

Registros da homenagem a 
Selma Balbino e Álvaro Quintão
Créditos: Cynthia Tomari | 
Ag. Amora

Direção do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) denuncia irregularidade 
no setor de rampa da Latam, no Aeroporto Internacional Zumbi dos 
Palmares, em Maceió (AL). Segundo Fábio Pitombeira, diretor da entidade 
e representante local, profi ssionais que atuam no turno da madrugada 
sofrem desvio de função. Eles fazem a limpeza das aeronaves e chegam ao 
cúmulo de pegarem emprestado o uniforme branco dos trabalhadores que 
desempenham ofi cialmente a atividade.
“O uniforme branco fi ca disponibilizado em um armário de acesso para 
todos. A determinação é de um líder que assumiu interinamente”, conta 
Fábio. Segundo ele, a prática de desvio de função também ocorre durante 
o dia. As funcionárias de limpeza exercem atividades de responsabilidade 
do setor administrativo e têm acesso ao sistema. O excesso de jornada nos 
dois turnos resulta em doenças laborais como lesões na coluna e tendinite, 
em função de movimentos repetitivos de alta intensidade.

 SETOR DE CARGAS TAMBÉM NÃO ESCAPA
As irregularidades no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares não 

param por aí. Segundo 
Fábio Pitombeira, os 
despachantes de pista, que 
têm como função acompanhar 
o carregamento e descarregamento 
de cargas, realizam atividades que são de 
responsabilidade dos auxiliares do setor. Estes últimos, atuam dentro do 
terminal conferindo as caixas.
“A TAM demitiu auxiliares de carga e, em vez de contratar mais profi ssionais, 
impõe a dupla função aos despachantes. Além da prática ser irregular, esses 
profi ssionais ainda correm o risco de serem penalizados no caso de alguma 
carga ser extraviada”, afi rma Fábio. 
A direção do SNA busca o diálogo para o fi m da exploração de trabalho. Mas 
caso a gestão da Latam não mude de política, a entidade vai acionar sua 
assessoria jurídica para tomar medidas mais enérgicas contra a empresa. Um 
desvio de função de tamanha gravidade não pode ser tolerado em nenhuma 
companhia aérea.

MACEIÓ (AL): DIREÇÃO DO SNA DENUNCIA 
DESVIO DE FUNÇÃO DA LATAM
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Registro de 
Fábio 

Pitombeira 
na subsede 

Créditos: 
Direção SNA
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A direção do SNA (Sindicato Nacional dos Aeroviários) presta esta singela homenagem a todas as vítimas do 
acidente com a aeronave da Delegação da Chapecoense, que ocorreu na triste madrugada de 29 de novembro, na 
Colômbia, e levou 75 pessoas a óbito. Desejamos força e luz aos amigos e familiares dos jogadores, jornalistas e 

tripulantes que perderam suas vidas nessa tragédia. Que seus entes queridos estejam em paz.


