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Sindicatos da aviação e cias aéreas

de setembro, visando agilizar
as negociações e evitar a
alta temporada. Contudo, o
calendário proposto pelo SNEA
atrasa bastante o processo de
negociação e impede que a
campanha tenha um desfecho
antes de dezembro. A data-base
das categorias é 1º de dezembro.
O representante do SNEA,
Odilon Junqueira, disse que as

êxito nas negociações com as
aéreas. A campanha salarial é

Divulgação/Fentac

O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre participou,
em 17 de outubro, da primeira
rodada de negociação com o
Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA). A reunião
foi realizada no Rio de Janeiro
e contou com a presença dos
dirigentes dos demais sindicatos
de aeroviários, da Fentac e
do Sindicato Nacional dos
Aeronautas.
Os trabalhadores entregaram
a pauta de reivindicação para

Dirigente do Sindicato na reunião

empresas entendem que ainda
é cedo para negociar os índices
econômicos. As empresas
comprometeram-se a apresentar
uma proposta sobre os itens
sociais em 12 de novembro, e
sobre os itens econômicos em 21
de novembro.
Além de Junqueira,
participaram da reunião
representando as companhias
aéreas diretores de Recursos
Humanos da TAM, Azul, Gol e
Avianca.
O Sindicato ressalta que a
mobilização da categoria será
essencial para acelerar e obter

Aeroviária acidentada na TAP

e aeronautas. Os trabalhadores
reivindicam reajuste de 12%
sobre os salários, novos pisos e
aumento na cesta básica e vale
alimentação, entre outros itens.
Veja abaixo o calendário das
próximas reuniões:

sociais

26/11/2013 - rodada de negociação
04/12/2013 - rodada de negociação

“Liberdade de voar num
horizonte qualquer, liberdade de
pousar onde o coração quiser”
(Cecília Meireles)

A aeroviária Rosani Grass, que
sofreu um acidente de trabalho
gravíssimo na TAP M&E, em 3 de
outubro, se recupera em casa.
O Sindicato tem acompanhado
atentamente a situação, e a direção
da entidade visitou Rosani há poucos
dias em sua casa. Tanto a aeroviária
quanto sua família precisam de apoio
processo de recuperação do acidente.

Faltavam dois itens de segurança
na escada da qual a aeroviária caiu:
guarda-corpo e antiderrapante.
Se os itens tivessem sido
instalados antes, talvez o acidente
não tivesse ocorrido. Se foi tão fácil
colocá-los, é uma pena que não
tenham sido instalados antes.
O Sindicato está intervindo junto à
empresa para que Rosani tenha todo
o atendimento necessário.

23/10: Dia do Aviador
O Sindicato dos
Aeroviários de Porto
Alegre dá os parabéns
a todos(as) aviadores
pelo seu dia.

EDITORIAL

A Swissport lançou um
comunicado, em 16 de outubro,
informando que irá reconhecer
como entidade de classe dos
trabalhadores apenas o Sinteata
(Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Serviços Auxiliares
de Transportes Aéreos do Estado
de São Paulo) ligado à Fenascon.
A empresa alega estar cumprindo
a lei 7565/1986 (Código Brasileiro
de Aeronáutica) e diz que
também irá cumprir a Convenção

de aeroviário compreende os
que trabalham nos serviços de
manutenção, operações, serviços
auxiliares e serviços gerais.
Ou seja, os trabalhadores que
atuam em empresas de serviços
auxiliares ao transporte aéreo são
aeroviários.
A Fenascon, a quem esse
Nacional dos Trabalhadores em
Serviços, Asseio e Conservação,
Limpeza Urbana, Ambiental e
Áreas Verdes.
O Sinteata não coloca sequer
os nomes da diretoria no site,
porque simplesmente é uma
entidade fantasma, criada pelo

entidade e nenhuma outra. A lei,
no entanto, nada diz sobre esse
tema. Já o decreto 1232/1962,
aeroviário, é explícito em dizer,

patronato, para reduzir inúmeros
direitos dos aeroviários. Uma
dissimulação perigosa. Um golpe
que merece o repúdio da nossa
categoria.
Todo trabalhador que atua nos
aeroportos, em terra, prestando
serviços de forma direta ou
terceirizada para empresas aéreas
vem garantindo isso há anos, a
cada tentativa de burlar a lei. O
Sindicato está atento, atuante e
tomando todas as providências
cabíveis para barrar esse novo
ataque. E conta com o apoio da
categoria nessa luta em defesa da
trabalhadores.

O Sindicato participou do
encontro de sindicalistas da
Latam, organizado pela ITF,
em Bogotá, na Colômbia, de
15 a 18 de outubro. A atividade
foi realizada na sede da ACAV
(Associação de Tripulantes
de Cabine da Avianca), com o
objetivo de dar continuidade à luta
conjunta dos trabalhadores que
atuam na Latam.
Tanto a LAN quanto a
Avianca tem um histórico de
ações antissindicais, que agora
vêm crescendo dentro da TAM,
com a demissão de mais de
800 trabalhadores, para “dar
sinergia” à fusão das companhias.
Demissões imotivadas que podem
perdurar caso não haja uma ação
efetiva dos trabalhadores e dos
órgãos de governo e Justiça. Para

Divulgação/Sindicato

Curtas

lutar contra esse desrespeito aos
direitos trabalhistas no Brasil e em
outros países latinoamericanos é
que esse coletivo foi formado e
resultou também na criação de um
grupo de sindicalistas da Avianca.
Durante o encontro, foi
realizada uma marcha, reunindo
mais de 250 trabalhadores
e sindicalistas da Argentina,
Equador, El Salvador, Chile,
Paraguai, Perú, Panamá, Bolívia,
Espanha e Brasil (foto).

AERONAUTAS - O Sindicato participa nesta
quarta-feira (23/11) do coquetel de posse
da nova gestão do Sindicato Nacional dos
Aeronautas, presidido pelo comandante
Marcelo Ceriotti. O evento será realizado em
São Paulo.
MÉDICA DO TRABALHO - A Dra. Virgínia
Dapper não atenderá em 29 de outubro. O
atendimento será realizado, em substituição,
em 1º de novembro, no mesmo horário.
AÇÃO x TAM - O Sindicato solicita
aos trabalhadores listados abaixo que
compareçam à sede da entidade para receber
os valores referentes à ação trabalhista
movida contra a TAM. São eles: Eric Pereira
Krug, Everaldo de Couto, Everton da Silva
Híemer, Leandro Santos Costa, Luis Fernando
Priebe e Marcos Andre Tribruski.
CIPA DA TAM - A inscrição para cipeiro da
TAM acontece
de 1º a 15 de
novembro. As
eleições serão
realizadas de 20
a 25/11. No setor
de Cargas, serão
de 20 a 22/11.
dias sem vestiário
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