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 O SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários) é uma entidade com 
um histórico de 75 anos de luta. 
Dirigentes sindicais de todos 

os estados estão sempre 
empenhados (as) em resolver 
as irregularidades cometidas 
pelas empresas do setor 
aéreo. Conheça um pouco 

mais do nosso 
trabalho!



UM SINDICATO NACIONAL TEM MAIS FORÇA 
PARA COMBATER O PATRÃO!

CAMPANHA SALARIAL

As negociações do SNA com as empresas aéreas podem ter abrangência regional 
ou nacional, de acordo com as especificidades de cada base. Por ser uma 
entidade que abrange 22 estados brasileiros, ela tem mais força para combater as 
tentativas de exploração impostas pelo patronato.   
Um Sindicato local não tem a mesma combatividade. Este tipo de divisão 
é apenas de interesse do patronato, que quer enfraquecer a força da 
representatividade da categoria. 

Um exemplo da força desta representatividade são as negociações que ocorrem 
anualmente, durante a Campanha Salarial. Como todos sabem, a data base da 
categoria, ou seja, a data em que um reajuste anual nos salário deve ser feito, é 
em 1º de dezembro. 
Meses antes, representantes do SNA, em parceria com outros Sindicatos filiados 
à FENTAC/CUT (Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil/Central 
Única dos Trabalhadores), se reúnem em um seminário para definir quais serão 
as reivindicações de atualização nas cláusulas da CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho). A pauta é submetida às categorias dos aeroviários e dos aeronautas nas 
assembleias itinerantes realizadas nos estados e, após aprovação dos trabalhadores e 
trabalhadoras, ela é entregue ao SNEA (Sindicato Nacional das Empresas Aéreas).
As companhias do setor têm o prazo de aproximadamente dois meses para 
analisar as reivindicações das categorias, antes que as rodadas de negociação 
tenham início. As datas das reuniões são definidas e, nos encontros, empresas e 
Sindicatos discutem a atualização da CCT.
Quando empresas e entidade Sindicais não entram em consenso, os representantes 
dos trabalhadores  e trabalhadoras propõem às categorias a realização de greves 
ou manifestações, que devem ser aprovadas em assembleias.    



O SNA, por ser o maior Sindicato da categoria aeroviária no Brasil, tem um peso 
muito grande nas mesas negociações.

Além dos Sindicatos, trabalhadores e trabalhadoras são representados nesses 
encontros pelo advogado responsável pela assessoria jurídica do SNA e 
da FENTAC/CUT, e pelo economista que oferece consultoria do DIEESE 
(Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio Econômicos).

A negociação apenas é encerrada após aprovação da categoria em assembleias. 
O SNA e demais entidades filiadas à FENTAC/CUT nunca tomam qualquer tipo de 
decisão sem antes consultar os trabalhadores e trabalhadoras.  

AÇÕES DE PERICULOSIDADE

O SNA também tem ações coletivas de periculosidade espalhadas em todos o país. 
Trabalhadores e trabalhadoras que hoje recebem o adicional agradecem os esforços 
empregados pela assessoria jurídica desta entidade. Muitas ações já foram pagas, 
outras ainda estão em processo de andamento em diferentes instâncias. 
Infelizmente, esta entidade depende da morosidade da justiça, o que faz com que 
profissionais possam demorar um pouco mais para receber. Porém, o resultado de 
todas as ações têm sido favorável para a categoria.
Aqueles que acreditam que suas funções devam receber o adicional e não estão 
inclusos em nenhuma ação coletiva do SNA, devem procurar seus representantes 
regionais e se informar sobre como proceder. 

Você sabia que muitos dos benefícios que você tem direito hoje, são resultado de 
greves históricas realizadas pelo SNA nos últimos anos? É o caso do direito ao vale 

alimentação, vale refeição e extensão da licença maternidade de quatro para seis 
meses. Esses são apenas alguns exemplos de conquistas na CCT, alcançadas à base 

de muita luta. 

GREVES HISTÓRICAS



SERVIÇOS SNA

Associados e associadas ao SNA também têm direito à uma série de 
benefícios exclusivos.

Assessoria jurídica gratuita;

Futebol gratuito na maior parte de suas bases;

Sedes campestres em diferentes bases, de atendimento exclusivo para os sócios 
e sócias;    

Descontos especiais nos serviços oferecidos por empresas no setor da saúde, 
educação e lazer. Temos convênios com faculdades, cursos de línguas, cursos 
preparatórios, planos de saúde, pousadas, clube de férias e muito mais!

Tudo o que oferecemos apenas é possível porque 
este Sindicato é uma entidade forte e combativa, de 

abrangência nacional! Divisão é coisa do patrão! Juntos 
somos grandes, somos fortes!  
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