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Campanha salarial garante reajuste do INPC em todos os itens da CCT

Os aeroviários de Porto Alegre 
aprovaram por unanimidade, 
sem abstenções, em assembleia 
realizada nessa quinta-feira (1/12), 
a proposta negociada na sexta 
rodada da campanha salarial 
com o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA), 
que prevê reajuste sobre todos os 
itens econômicos igual ao INPC 
do período e a manutenção de 
todas as cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

As negociações, realizadas 
em São Paulo, reunindo 
representantes do sindicato 
patronal, de todos os sindicatos 
de aeroviários ligados à Fentac/
CUT e à FNTTA e do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas, duraram 
mais de cinco horas. Houve um 
enorme esforço dos dirigentes 
sindicais dos trabalhadores para 
garantir mais direitos, mas as 
aéreas, que aceitaram reajustar 
os salários, pisos e demais itens 
econômicos com a reposição 
LQWHJUDO�GD�LQÀDomR��DPHDoDUDP�
retirar essa proposta caso as 
entidades insistissem em outras 
reivindicações. Dessa forma, os 

sindicatos cutistas entenderam 
que seria melhor garantir aos 
trabalhadores a manutenção 
da CCT, diante da tentativa das 
empresas de alterar alguns itens 
da Convenção em detrimento 
dos interesses das categorias, e 
levar as demandas que não foram 
acordadas com as companhias 
aéreas para as reuniões 
bimestrais com o SNEA, que terão 
início em 16 de março de 2017.

“Conseguimos superar 
as adversidades políticas e 
econômicas e chegar na data-

base com a garantia da reposição 
do INPC e a manutenção de todos 
os itens sociais e econômicos da 
CCT. Há anos não conseguíamos 
¿UPDU�R�DFRUGR�QD�GDWD�EDVH��
e isso é uma vitória importante 
dessa negociação”, destacaram os 
sindicalistas presentes na rodada. 
“Entendemos que nesse momento 
em que o país enfrenta uma crise 
econômica e política bastante 
dura, o acordo foi a melhor 
possível, e os trabalhadores 
tiveram sensibilidade e também 
aprovaram a negociação.

Vitória dos trabalhadores, 
da união e da mobilização
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Dirigentes do Sindicato, ao lado do SNA e da 
Fentac/CUT, na rodada que concluiu a campanha

Decisão a favor do acordo foi unânime na assembleia  
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Expediente

'HQ~QFLDV�H�¿VFDOL]DomR�JDUDQWLUDP�PHOKRULDV�QR�736�
Antes o ruído era alto, as 

condições de trabalho eram 
insalúbres e impróprias na 
área de check-in no Terminal 2. 
Agora, as melhorias estão em 
andamento no setor das esteiras, 
o barulho é consideravelmente 
menor, as cadeiras atendem às 
necessidades ergonômicas, e 
R�SUR¿VVLRQDO�GR�FKHFN�LQ�QmR�
precisa mais carregar a bagagem 
recém pesada até a esteira.

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre denunciou durante 
meses a insalubridade do local, 
tanto em reuniões quanto no 
Aerofolha e junto aos órgãos 
GH�¿VFDOL]DomR��3RUpP��DSHQDV�
após a interdição da área, 
realizada pela força-tarefa da 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE) é que 
foram realizadas as adequações 
necessárias no terminal operado 

pela Azul. 
O Sindicato é grato pela 

atuação dos agentes deste 
órgão, que se deslocaram até 
R�$HURSRUWR�H�¿]HUDP�YDOHU�DV�
normas regulatórias, melhorando 
em muito a qualidade do ambiente 
de trabalho dos aeroviários. 
Somente com uma efetiva 
¿VFDOL]DomR�H�DSXUDomR�GDV�
denúncias do Sindicato é que 
conseguimos essas melhorias. 

7UDJpGLD��6LQGLFDWR�UHD¿UPD�
importância da segurança de voo

O Sindicato 
lamenta 
qualquer 
acidente 
aéreo e está 
comovido, 
como todo o 

país, pelas mortes ocorridas no 
voo do avião da equipe do time 
Chapecoense. Nesse momento, 
quem mais precisa de nossa 
solidariedade são as famílias dos 
envolvidos nesse triste episódio 
da história da aviação brasileira e 
mundial.

Nós, que também somos 
trabalhadores da aviação, 
estamos extremamente 
preocupados com a segurança 
de voo e com a qualidade do 
serviço, sempre vigilantes dentro 
das empresas, nos aeroportos 
e hangares, visando garantir 

Recesso interrompe 
perícias nas empresas

Devido ao recesso do 
Judiciário, foram encerradas, 
temporariamente, as perícias 
na TAP ME e no Aeroporto 
Internacional Salgado Filho, em 
3RUWR�$OHJUH��$V�¿VFDOL]Do}HV�H�
perícias devem ser retomadas 
após o recesso, que vai de 20 de 
dezembro a 6 de janeiro de 2017.

As últimas perícias feitas no 
setor de Elétrica de Instrumentos 
Aviônicos (EIA) na TAP ME foram 
acompanhadas pelo Sindicato, em 
22 de novembro.

a qualidade e a segurança 
desse serviço tão importante 
de transportar vidas e promover 
encontros.

Estamos sempre na luta para 
conscientizar a população e os 
usuários da aviação do quanto 
é fundamental termos uma séria 
¿VFDOL]DomR��H�HPSUHVDV�TXH�QmR�
economizem nas questões de 
segurança de voo. Os sindicatos 
e a Fentac/CUT buscam estar 
presentes no Congresso Nacional, 
nas assembleias legislativas 
e em diálogo constante com a 
população, sempre levantando a 
bandeira da segurança de voo.

Continuaremos na luta por uma 
aviação mais segura, sem recuar 
um passo sobre sua relevância. 
Que a perda que o país sofre 
agora abra os olhos de todos para 
essa questão.

Seminário debate 
Reforma da Previdência

Em 9 de dezembro, a 
Federação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas do 
RS (Fetapergs) promove seu 1° 
Encontro Estadual do Coletivo 
Jurídico, com a temática “Reforma 
da Previdência em debate”, 
buscando avaliar as possíveis 
consequências de uma reforma no 
setor.

O encontro contará com 
representantes da direção do 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre, além do Dr. Tiago Kidricki, 
que presta serviço à entidade.

Seminário estadual de Comunicação sindical
O Sindicato participará, através de seus diretores e de sua 

secretaria de Comunicação, do seminário estadual “Comunicação, 
'HPRFUDFLD�H�5HVLVWrQFLD´��QR�DXGLWyULR�GD�)HWUD¿�56��QRV�GLDV����H�
2 de dezembro. O encontro contará com a presença dos jornalistas 
Moisés Mendes, Juremir Machado da Silva, Emir Sader e do ex-
ministro das Comunicações do governo Lula, Franklin Martins.


