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Campanha Salarial 2015/2016

Após cinco meses de longas e difí-
ceis negociações com as empresas 
aéreas, que tiveram mediação do 

poder judiciário, a nossa Campanha Salarial 
chegou ao fim. 

Em assembleias realizadas, no dia 19 de 
fevereiro, os aeroviários no Aeroporto de 
Guarulhos aprovaram a proposta apresen-
tada em audiência de conciliação do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), realizada 
em Brasília, que recupera o poder de com-
pra dos salários e nos direitos econômicos.  

Importante destacar que a paralisação nacio-
nal dos Aeroviários e Aeronautas da base da  
Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Aviação Civil da CUT (FENTAC) – realizada 
no dia 3 de fevereiro, em 12 aeroportos do país,  
destacando o GRU Airport, foi fundamen-
tal para melhorar essa proposta e ajudou a 
sensibilizar as empresas aéreas a saírem do   
“reajuste zero” para o aumento salarial de 
11%, que será parcelado em duas parcelas 
iguais em fevereiro e maio.  

Embora a proposta do Tribunal (no verso) 

não era a que reivindicávamos, o importante 
é que todos terão aumento nos salários, pisos, 
nos direitos econômicos e terão a renovação 
de todas as cláusulas sociais na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) – que foram 
conquistadas com muita luta e mobilização 
dos trabalhadores.

Além disso, o Tribunal também asse-
gurou a garantia de não haver qualquer  
retaliação aos trabalhadores que exerceram o 
seu direito legal de paralisação, no dia 3 de 
fevereiro.

Categoria unida,
AVANÇA!Paralisação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no 

dia 3 de fevereiro - Foto: Nayara Striani/Mídia Consulte
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Para avançar nos direitos, 
contribua com o seu Sindicato!

Confira os reajustes nos salários 
e benefícios

Os direitos conquis-
tados nas Conven-
ções Coletivas de 
Trabalho são frutos 

das negociações difíceis e pressões 
que o Sindigru tem feito junto às 
empresas aéreas, para valorizar o 
trabalho da categoria aeroviária de 
Guarulhos. 

As empresas nunca deram nada 
ao trabalhador, ao contrário, só 

pensam no lucro e, em nome dele, 
terceirizam e precarizam as rela-
ções de trabalho. O papel e com-
promisso do Sindigru é combater 
essa prática. Os protestos e as para-
lisações realizadas nas Campanhas 
Salariais foram fundamentais para 
assegurar e ampliar as conquistas. 

Contribuição
O Sindigru arca todo ano na 

Campanha Salarial com os gastos 

com a assessoria jurídica, a impres-
são de boletins, panfletos, viagens 
a Brasília para rodadas de negocia-
ção, além de faixas e cartazes para 
os protestos e paralisações. 

Para custear essas despesas das 
lutas é aprovada uma Taxa Assis-
tencial em assembleia que ajuda 
com essas ações que são em prol do 
próprio trabalhador e trabalhado-
ra. 

Alguns aeroviários, por falta de 
informação, não entendem a im-
portância dessa contribuição.  Por 
essa razão, o Sindigru esclarece que 
essa contribuição é fundamental 
para fortalecer o papel do Sindicato 
na defesa de seus direitos. 

Contribua com o seu Sindicato, 
Juntos somos Fortes, Somos todos 
Sindigru!

O Sindigru e as empresas debaterão em 
Comissão Paritária, proposta do TST, 
melhorias nos direitos .

A nossa luta é incluir na CCT uma cláu-
sula na qual a empresa conceda a folga 
agrupada todo mês. 

Hoje, acontece em meses alternados e 
muitas empresas não respeitam a escala 
5X1. 

Os resultados dessa Comissão deverão 
constar em um termo aditivo à CCT, com 
prazo até 30 de novembro de 2016.          

11% no vale-refeição e na cesta básica, 
retroativos à data-base (1º de dezembro).

Vale-refeição passou para R$ 18,07 (6 
horas) e R$ 24,64 (8 horas).

Cesta básica no valor de R$ 354,45, cujos os 
salários em 1º de dezembro de 2015 sejam 
iguais ou inferiores a R$ 4 mil. 

A partir de 01 de fevereiro de 2016, para os 
salários que sejam iguais ou inferiores a R$ 
4.220,00; e a partir de 01 de maio de 2016, 
para os salários que sejam iguais ou  
inferiores a R$ 4.440,00

11% de reajuste salarial (não retroativo à da-
ta-base - 1º de dezembro), dividido em duas 
parcelas iguais: 5,5% em fevereiro e 5,5% 
em maio. 

Acima de R$ 10 mil, o pagamento será feito 
em duas parcelas de R$ 550 nas folhas de 
fevereiro e maio, não retroativo à data-base.

ABONO
No valor equivalente a 10% do salário base 
de novembro de 2015, garantido o abono 
mínimo de R$ 300,00, a ser pago em uma 
única parcela na folha de pagamento do mês 
de fevereiro de 2016.


