
Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXX - Edição 544

Aeronautas e aeroviários 
realizaram greve, na manhã 
desta quarta-feira, das 6 às 8h, 
em doze aeroportos do país, 
como forma de pressionar as 
empresas aéreas a avançar nas 
negociações salariais. Em Porto 
Alegre, nenhum voo decolou 
nesse período. 

O movimento gerou diversos 
atrasos na malha aérea do 
país, num efeito em cascata. Há 
informações de que, dos 399 voos 
(pousos e decolagens domésticas 
e internacionais) previstos para 
acontecer naquele horário, 22% 
tiveram que ser cancelados e 48% 
sofreram atrasos. 

Os sindicatos de aeroviários 
e o Sindicato Nacional dos 
Aeronautas (SNA) ressaltam 
que todas as exigências legais 
foram cumpridas, inclusive a 
limitação de greve a 20% do 
efetivo, determinada em liminar 
despachada na tarde de terça-
feira (2/2), pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), a pedido do 
Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias (SNEA).

Após a greve parcial, os 
aeronautas reuniram-se em 
assembleia, em várias bases 
(inclusive em Porto Alegre, na 
sede do Sindicato dos Aeroviários)
H�GH¿QLUDP�VXVSHQGHU�R�
movimento paredista até o dia 11 
de fevereiro, quando termina o 
carnaval. 

Todavia, o TST já se 
pronunciou novamente, 
convocando os sindicatos para 
audiência de conciliação com as 
empresas aéreas no dia 17 de 

Greve parcial é vitoriosa e impulsiona 
nova audiência com o SNEA no TST 

fevereiro, em Brasília, às 9h. O 
objetivo seria viabilizar um acordo, 
SDUD�GDU�¿P�DR�PRYLPHQWR�GH�
greve nos aeroportos.

Diante dessa convocação, o 
SNA está chamando uma nova 
assembleia com os aeronautas 
nesta sexta (dia 5), às 18h.

A direção do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
destaca a forte pressão do 
Judiciário e das empresas aéreas 
junto às entidades sindicais no 
intuito de impedir a greve e fazer 
calar a voz do trabalhador, com 
DPHDoDV�H�GH¿QLomR�GH�PXOWDV�
altíssimas. Outras categorias, bem 
mais essenciais à população em 
geral, como os peritos do INSS 
ou os rodoviários, por exemplo, 
apesar do enorme prejuízo 
causado à sociedade (pois a 
descontinuidade de serviços é 
sempre ruim para os usuários) 
não tiveram nenhuma liminar 
para impedi-los de realizar greve 
por quase um mês (no caso dos 
rodoviários de POA) ou mais 

de quatro meses (no caso dos 
médicos peritos). Por que os 
trabalhadores da aviação não 
podem exercer seu direito de 
greve sequer por um dia, quando 
somente uma parcela pequena 
da sociedade tem acesso ao 
transporte aéreo, é a pergunta 
que não quer calar. Será que a 
elite vale mais que o povo e que 
as empresas aéreas são melhor 
atendidas pela Justiça que outros 
setores, questiona o Sindicato.

A entidade seguirá na 
FDPSDQKD�GH�IRUPD�XQL¿FDGD��DR�
lado dos sindicatos de aeroviários, 
do SNA e da Fentac/CUT. 

O Sindicato ressalta que, como 
em todas as campanhas salariais, 
as entidades vem envidando 
todos os esforços, desde 
setembro do ano passado, para 
renovar a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) junto ao SNEA, 
garantindo a reposição integral da 
LQÀDomR�H�XP�JDQKR�UHDO�SDUD�RV�
trabalhadores. 

(Continua no verso)
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Expediente

Não fosse tão desagradável comer num restaurante 
que serve pouca comida, fria, de péssima qualidade, 
SRGHUtDPRV�EULQFDU�FRP�D�VLWXDomR�GH�SHUFHEHU�¿RV�GH�
cabelo nos pratos servidos, quase todos os dias. Garfo, 
ou pente: o que é preciso levar para comer no refeitório 
da TAP ME POA? O Sindicato está na luta pelo retorno 
do ticket alimentação.

Garfo ou pente?

Avança a passos largos a 
precarização da aviação no Brasil

O Sindicato orienta os 
aeroviários que participam da 
ação movida contra a TAM, pelo 
adicional de periculosidade, tanto 
da ativa como aposentados, a 
YHUL¿FDUHP�HP�XPD�DJrQFLD�
da Caixa Econômica Federal 
o depósito do FGTS feito pela 
empresa. 

Se não localizarem o depósito 
do FGTS referente a essa ação, 
os trabalhadores devem informar 
ao Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre, para que a entidade 
possa tomar providências.

FGTS da ação contra a 
TAM será depositado 

na Caixa Federal

Contudo, nenhuma das 
propostas do SNEA (que até 
janeiro oferecia nada, depois 
sugeriu um abono, e agora 
oferece reajuste parcelado, 
TXH�¿FDUi�DTXpP�GD�LQÀDomR�
do período mesmo que o 
Q~PHUR�VRPH�����QR�¿QDO�
do escalonamento) atende às 
reinvidicações dos aeroviários e 
aeronautas.

O objetivo dos trabalhadores 
continua sendo garantir a 
UHSRVLomR�GD�LQÀDomR�GH�
dezembro/14 a dezembro/15, 
retroativa à data-base (1º/12).

“Seguiremos cumprindo a lei, 
mas não podemos nos calar à 
opressão econômica promovida 

pelas empresas. Vamos seguir 
OXWDQGR�DWp�R�¿P�SHORV�GLUHLWRV�
dos aeroviários a salários justos, 
melhores condições de trabalho e 
dignidade”, completa o Sindicato.

Além da Fentac/CUT e 
sindicatos cutistas, a campanha 

também reúne os sindicatos 
ligados à FNTTA, vinculada à 
Força Sindical, e todos estão 
unidos para garantir 11% de 
aumento retroativo à data-base, 
para todos os aeronautas e 
aeroviários do país.

Kalinka K./Sindicato

Se já não bastasse a 
sobrecarga de trabalho aviltante 
na aviação civil no Brasil, onde a 
Anac permite que um trabalhador 
dê conta da retirada de bagagens 
de uma aeronave inteira, sozinho, 
destruindo sua saúde em poucos 
anos e colocando-se em risco 
diariamente, agora as empresas 
aéreas, diante da cegueira perene 
da Agência, querem acabar 
com a função de mecânico de 
manutenção credenciado. 

2�SUR¿VVLRQDO��TXH�ID]�R�FKHFN�
list com os pilotos das aeronaves, 
garante a manutenção preventiva 
dos aviões e, assim, a segurança 

operacional e de voo. 
Cada vez que as companhias 

aéreas apagam da história uma 
função importante na aviação, 
estamos um passo a frente rumo 
aos acidentes aéreos. 

O sucateamento das 
empresas, como acontece na TAP 
ME, onde os trabalhadores não 
têm ferramentas e equipamentos 
adequados de trabalho, coloca em 
risco a vida de todos/as. 

Mas e a Anac? Bom, a Agência 
tem outras preocupações, como 
eliminar a cota gratuita de 23kg 
bagagem dos passageiros. Isso 
interessa a quem?


