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PROCURA-SE 
DIRIGENTE SINDICAL 
NA OMNI, BHS E LÍDER
O SNA precisa de dirigentes sindicais que 
representem a categoria na luta diária travada 
contra as empresas de Táxi Aéreo.
* O nome do (a) aeroviário (a) será preservado 
das empresas até a data da eleição. 

QUALIFICAÇÃO 
• Consciência de classe
• Vontade de mudanças

• Compromisso e unidade com 
companheiros no local de trabalho. 

Você preenche esses requisitos?
 Então entre em contato e candidate-se! 

Contato: Selma Balbino | selmabalbi@ig.com.br
Subsede Macaé | Rua Geraldo Menecucci 

de Oliveira, 612, Parque Aeroporto 
Telefone: (22) 2762-3654

O papel do SNA não é apenas lutar por melhores condições de trabalho e salários. 
É também proporcionar para a categoria condições que possibilitem melhoras 
na qualidade de vida do (a) aeroviário (a) e sua família. Com esse objeti vo a 
enti dade fechou uma rede de convênios como nunca visto nesse Sindicato, que 
pode diminuir bastante o custo de vida dos (as) trabalhadores (as). As parcerias 

envolvem empresas relacionadas à saúde, educação, lazer, 
alimentação, entre outros. Peça o Caderno de Convênios 

do SNA para sua dirigente sindical e faça bom uso 
dele. E não deixe de assinar a lista de presença! Os 
que não são sócios (as) podem destacar a fi cha de 
sindicalização impressa na página 4 do Caderno, 
preencher com todos os seus dados e entregar 
para nossa dirigente sindical Ana Cristi na Silva 

Souza (Sênior). Ou então deixar diretamente na 
subsede do SNA. 

Medição realizada no dia 10 de junho

NEGOCIAÇÕES DE CAMPANHA SALARIAL 2014/2015

Atenção, aeroviários e 
aeroviárias de Macaé

   Convênios para sócios e sócias do SNA

Direção do SNA (Sindicato Nacional 
dos Aeroviários) convoca a categoria 

para debater temas importantes

As negociações coleti vas para atualização da CCT (Convenção 
Coleti va de Trabalho) e reajuste salarial estão emperradas por conta 
da intransigência do SNETA (Sindicato Nacional das Empresas de 
Táxi Aéreo). A direção do SNA tem nova audiência de conciliação 
agendada no TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília. 
Mas para dar andamento às negociações, o ministro Ives Gandra 
convocou o presidente do Sindicato Patronal para o encontro, 
Eduardo Pereira Vaz. Até então as reuniões contavam com a 
parti cipação de negociadores da enti dade. A direção do SNA 

espera que o TST ajude os sindicatos fi liados à FENTAC/CUT (Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Aviação Civil/Central Única dos Trabalhadores) a saírem desse impasse. Caso 

contrário, aeroviários e aeroviárias devem aderir a um movimento grevista, se não quiserem fi car com 0% de reajuste 
salarial. Nenhum sindicato consegue conquistas sem parti cipação da categoria.


