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Vitória da mobilização garante INPC integral 
e todos os direitos históricos da nossa CCT!

PARABÉNS!

Os aeroviários de Guarulhos 
aprovaram em assembleias 
realizadas nos turnos no Ae-
roporto Internacional, no dia 

1º de dezembro, a proposta econômica ne-
gociada com o Sindicato Nacional das Em-
presas Aeroviárias (SNEA), que garante a 
reposição integral da inflação da data-base, 
1º de dezembro, nos salários, pisos e nos be-
nefícios econômicos e a manutenção na ín-
tegra de todas as cláusulas sociais conquis-
tadas na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Para os aeroviários, que recebem acima 
do teto salarial de R$ 10 mil, será incorpo-
rado um valor fixo, baseado no índice do 
INPC da data-base, que será divulgado em 
breve.

As negociações da Campanha Salarial 

foram conduzidas pela Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT 
(FENTAC) que também representa os aero-
nautas. No total foram seis negociações com 
as empresas aéreas e a última, que resultou 
neste acordo, foi a mais tensa e durou cinco 
horas.

A todo momento,  as aéreas queriam re-
troceder nos direitos apresentando propos-
tas de reajuste abaixo da inflação, retirada e 
piora nas cláusulas sociais já conquistadas na 
CCT. O Sindigru rechaçou qualquer propos-
ta de rebaixamento de direitos e, após muito 
diálogo e pressão, as empresas recuaram.

Bom resultado
Para o presidente do Sindicato, Rodrigo 

Maciel, a mobilização dos aeroviários e ae-
ronautas foi fundamental para alcançar esse 

bom resultado. “O ano de 2016 foi difícil 
para o emprego, com alta de fechamento dos 
postos de trabalho e a greve não seria a me-
lhor solução. Os aeroviários estão de para-
béns porque compreenderam a conjuntura 
difícil que o país atravessa. Categorias im-
portantes realizaram paralisações extensas 
e só conquistaram a inflação. A preservação 
de nossos direitos, que são conquistas histó-
ricas, para nós foi muito positivo”, disse.

Pagamento no mês da data-base 
O pagamento dos reajustes acontecerá 

no mês da data-base, dezembro, e isso é um 
avanço. A Campanha de 2015 terminou em 
fevereiro deste ano, após a nossa paralisação 
nacional. O Sindigru vai assinar a renova-
ção da  CCT  2016/2017 nos próximos dias                
com o SNEA. 
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