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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2013

Negociações com aéreas
começam nesta quinta-feira

O

s sindicatos do
setor aéreo realizam
atos nos principais
aeroportos do país, nesta
terça-feira, para dar início
à campanha salarial
2013. A primeira rodada
de negociação com as
companhias aéreas será
realizada nesta quinta-feira
(17/10), no Rio de Janeiro.
Em Porto Alegre, o
Sindicato dos Aeroviários
realiza ato no Aeroporto
Salgado Filho, a partir das 6
horas. O objetivo é mobilizar a
categoria, informando sobre a
campanha e debatendo com
os trabalhadores os próximos
passos do movimento.
O índice de aumento
reivindicado pelos trabalhadores
é de 12% sobre os salários.
Os pisos reivindicados são: R$
1.104,60 para auxiliar de serviços
gerais, R$ 1.213,93 para auxiliar
de manutenção de aeronaves, R$
1.259,18 para agente de proteção,
R$ 1.600,00 para operador
de equipamento, R$ 1.766,23
para mecânico de manutenção
de aeronaves; além de R$
1.600,00 para os novos pisos de
despachante, agente de check in
e agente de aeroporto. A luta é
também por cesta básica de R$
334,42; vale de seis horas de R$

Expediente

o quanto as companhias vão
lucrar com os megaeventos
esportivos etc.
Assim, a ideia é levar essa
discussão para os espaços
de trabalho, construindo uma
campanha forte, democrática,
consciente, capaz de fazer
um debate também sobre
o atual contexto político
brasileiro, a indignação do
povo, os protestos nas ruas, os
problemas sociais.
A partir de agora, é todo
mundo em campo em defesa
de novos direitos e de um
aumento justo para todos/
as! Lado a lado dos demais
trabalhadores brasileiros, em
defesa de um novo país.
16,66, e de oito horas no valor de
R$ 22,72.
A participação dos
trabalhadores ao longo de toda a
campanha é essencial para que
esses objetivos sejam alcançados.
Além da pauta de
reivindicações, o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
defende que a campanha salarial
é um momento privilegiado para
uma discussão sobre o setor
aéreo, as privatizações dos
aeroportos, os gastos com a Copa
do Mundo x a precariedade das
condições de trabalho na aviação,

Na luta por:
12% de reajuste salarial
Novos pisos
Cesta Básica: R$ 334,42
Vale de R$ 16,66 (6h)
e R$ 22,72 (8h)
Ato de lançamento da
campanha salarial 2013
15 de outubro - 6h
Aeroporto Salgado Filho
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