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Parabéns, Aeroviário! 
É assim que se faz a luta

A paralisação nacional dos Aeroviários 
e Aeronautas da base da Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Aviação Civil da 
CUT (FENTAC) realizada no dia 3 de feve-
reiro foi um sucesso e mostrou o poder de 
mobilização dos trabalhadores na aviação 
civil. 

Em Guarulhos, os aeroviários e aero-
viárias deram exemplo de unidade, mes-

mo sabendo que alguns companheiros 
não aderiram ao movimento, continua-
ram firmes na luta mostrando para as aé-
reas que não irão desistir de conquistar 
o que é de direito: o reajuste de 11%  nos 
salários e benefícios, retroativo à data-base 
(que venceu em 1º de dezembro). As em-
presas precisam  reconhecer  e valorizar a 
importância dos profissionais da aviação 

que exercem os trabalhos debaixo de chu-
va e sol, e são responsáveis pela segurança  
dos passageiros e dos voos.

Capacidade
A nossa paralisação foi um momento his-

tórico que reuniu duas importantes catego-
rias da aviação e serve de lição para mostrar 
que ninguém deve duvidar da capacidade 
de luta dos trabalhadores e trabalhadoras.

E você, que não compareceu na greve 
tenha consciência da sua 

importância! Porque aqueles
 companheiros e companheiras que 
participaram também lutaram por 
você, por salário digno e melhores 

condições de trabalho!
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Paralisação é destaque 
na mídia

Greve atinge o Brasil

TST agenda audiência. Sem 
avanço, é avião no chão !

Após a paralisação, o Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST) agendou uma audi-

ência de conciliação entre a FENTAC, 
o Sindigru e as empresas no dia 17 de 
fevereiro, em Brasília. 

O Sindigru espera que as empresas 
desta vez  reconheçam a importância 

de valorizar os salários dos aeronautas 
e aeroviários e também avancem na 
melhoria dos direitos sociais.

Diante disso, a paralisação está sus-
pensa até a realização dessa audiência 
no Tribunal, mas com a condição de 
que se não houver avanços nessa ne-
gociação, o Sindicato convocará a ca-

tegoria para greve por tempo indeter-
minado. 

O Sindicato alerta que o movimen-
to crescerá caso às empresas aéreas 
não avancem. 

A reivindicação de 11% nos salários 
e benefícios é nosso direito e não va-
mos desistir dessa luta.
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