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Aeroviários da Air Special paralisam atividades em 
Vitória, Fortaleza e Porto alegre
Empresa atrasa o pagamento de benefí cios e não aplica aumento 
salarial acordado na últi ma atualização da CCT
APAC´s (Agente Nacional de Proteção da Aviação 
Civil) que atuam na Air Special paralisam as 
ati vidades nos aeroporto de Vitória (ES), Fortaleza 
(CE) e Porto Alegre (RS), no dia 9 de maio. Em 
Florianópolis (SC), é realizada uma operação 
padrão para atrasar as ati vidades. Profi ssionais 
sofrem com irregularidades no pagamento das 
férias, vale-refeição e alimentação. Além disso, 
ainda não ti veram o salário reajustado de acordo 
com a nova atualização da CCT (Convenção 
Coleti va de Trabalho) da categoria, assinado no 
dia 25 de fevereiro, no TST (Tribunal Superior do 
Trabalho).
A paralisação foi o últi mo recurso dos trabalhadores, 
após uma série de tentati va de diálogo do SNA 
(Sindicato Nacional dos Aeroviários) com a Air 
Special e a Infraero. No dia 14 de abril, Selma 
Balbino, diretora do Sindicato, parti cipou de uma 
reunião com a empresa, no Rio de Janeiro, para 
entender o moti vo dos atrasos. A direção da 
companhia informou que não conseguia honrar 
seu compromisso com os trabalhadores em função 
de problemas de repasse de verbas da Infraero, no 
valor de aproximadamente R$ 5 milhões.
Após receber documentos que comprovam 
a situação, o SNA pediu reunião com João 
Jordão, diretor dos Aeroportos da Infraero 

responsável pela representação da estatal a nível 
nacional, e informou que caso uma posição não 
fosse dada com urgência, convocaria reunião no 
MPT (Ministério Público do Trabalho) em Brasília. 
Diante da indignação dos aeroviários e aeroviárias 
que não receberam solução para seus problemas, 
a paralisação teve início em Vitória, Fortaleza 
e Porto Alegre, mas nada impede que ocorra 
também em outros aeroportos do Brasil.
Enquanto isso, a direção do SNA, em parceria com 
sua assessoria jurídica, busca solução imediata 
com o MPT em Brasília para que profi ssionais 
recebam imediatamente seus salários e benefí cios.  
Ações judicais são providenciadas para garanti r 
que os direitos trabalhistas da categoria sejam 
respeitados. Vale lembrar que, apesar de Porto 
Alegre não ser uma base do SNA, é representada 
por uma enti dade parceira, que também é 
fi liada à FENTAC/CUT (Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação Civil). Portanto, apesar 
de representações diferentes, a luta é 
uma só.


