
Nesta terça-feira (21/01), os sindicatos de aeroviários reuniram-
se com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), 
retomando as negociações da campanha salarial.

Os sindicatos de aeroviários debateram melhorias na proposta 
apresentada pelas empresas.

A entidade patronal irá avaliar a proposta dos trabalhadores. A 
próxima rodada será realizada em 30 de janeiro, no Rio, às 14 horas.
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Retomadas as negociações 

salariais com as empresas aéreas

O Sindicato participou, na terça-feira (21/01), de nova rodada de 
negociação com o Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo 
(SNETA). O sindicato patronal ofereceu uma nova proposta, com 
reajuste de 5,6% (INPC) para salários abaixo de R$ 5 mil, e aumento 
de R$ 275,00 para salários acima de R$ 5 mil. Os aumentos seriam 
escalonados em três vezes. Os sindicatos de aeroviários pediram ao 
SNETA uma proposta melhor, e as negociações continuam. A próxima 
rodada está prevista para a próxima semana.

Aeroviários e Táxi Aéreo buscam 

acordo sobre nova CCT

MPT considera gravíssimas as irregularidades na 

6ZLVVSRUW�H�D¿UPD�UHSUHVHQWDWLYLGDGH�GR�6LQGLFDWR
O Sindicato participou nesta quarta-feira (22/01) de reunião de mediação com a Swissport no Ministério 

Público do Trabalho (MPT). O procurador do MPT considerou a postura da empresa irregular e gravíssima. 
(OH�UHD¿UPRX�TXH�RV�IXQFLRQiULRV�GD�6ZLVVSRUW�VmR�DHURYLiULRV�H�TXH�R�6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�GH�

Porto Alegre é o legítimo representante dos trabalhadores na base do RS. Além disso, salientou que o 
Sinteata é uma entidade municipal no Estado de São Paulo e a Fenascom sequer está formalizada. Uma 
decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a favor do Sindicato, também garante a representatividade da 
entidade.

O procurador questionou a Swissport sobre a reintegração do aeroviário demitido como retaliação 
aos protestos em Porto Alegre, ressaltando que no Rio de Janeiro a empresa reintegrou os funcionários 
demitidos pelo mesmo motivo. Foram questionadas a postura antissindical da empresa e a não 
homologação de rescisões, o que impede os trabalhadores de requerer FGTS e seguro desemprego.

Quanto ao delegado sindical Carlos Centeno, o MPT irá abrir inquérito para investigar a denúncia de 
assédio moral apresentada pelo Sindicato. O representante da Swissport comprometeu-se a apresentar 
uma posição formal da empresa quanto à reintegração em até dois dias. A empresa, até o momento, não 
repassa as mensalidades dos aeroviários sócios ao Sindicato.
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Expediente

A Anac autorizou, em 16 de 
janeiro, atendendo a pedido das 
companhias aéreas, a operação 
de 1.973 voos extras durante a 
Copa do Mundo. Os quase 2 mil 
voos extras fazem parte de um 
bloco de 80 mil voos alterados ou 
incluídos na malha em função da 
Copa. Segundo a Anac, cerca de 
45% da malha passará por algum 
tipo de alteração para o evento.

$V�HPSUHVDV�YrP�D¿UPDQGR�
que terão prejuízo na Copa, e 
seguem propondo apenas o 
INPC nas negociações salariais 
(sem aumento real), mas o 
Sindicato avalia que haverá 
lucro com o evento e espera 
uma contrapartida para os 

Governo vê obras e amplia voos mas esquece 

GH�¿VFDOL]DU�iUHDV�GRV�WUDEDOKDGRUHV
trabalhadores. O pedido de 
QRYRV�YRRV�FRQ¿UPD�LVVR��$�
entidade quer saber como serão 
as contratações e o treinamento 
dos funcionários para atender à 
demanda durante os jogos (esses 
novos voos, por exemplo), e 
não tem um esclarecimento do 
governo nem das empresas sobre 
isso. Os aeroviários sofrem com 
as más condições de trabalho nos 
aeroportos e com a sobrecarga 
nas companhias aéreas e nas 
empresas auxiliares. 

As políticas públicas para 
o setor aéreo vem sendo 
ditadas pelas companhias, na 
avaliação do Sindicato, e as 
questões trabalhistas não são 

FRQVLGHUDGDV��QHP�¿VFDOL]DGDV�
Nesta terça-feira (21/01), 

o ministro da Aviação Civil, 
Moreira Franco, e o presidente 
da Infraero, Gustavo do Vale, 
inspecionaram as obras no 
Aeroporto Salgado Filho. Franco 
elogiou as obras, visitou o pátio 
e as áreas de embarque e 
GHVHPEDUTXH��PDV�QmR�YHUL¿FRX�D�
infraestrutura das áreas utilizadas 
pelos trabalhadores. 

Os problemas já foram 
detectados pela Comissão de 
Diretos Humanos da Câmara 
Municipal, que constatou 
irregularidades graves e solicitou 
providências aos órgãos 
competentes.

FIQUE ATENTO - O 13º salário deve 
ser pago em duas parcelas, sendo 
a primeira (equivalente a 50% do 
valor a que o empregado tem direito), 
paga até o dia 30 de novembro, e 
a segunda (equivalente aos 50% 
restantes), até o dia 20 de dezembro. 
Se o trabalhador desejar, ele pode 
receber a primeira parcela nas suas 
férias. Para isso, ele deve solicitar  o 
pagamento nessas condições, por 
escrito, à empresa, até o mês de 
janeiro. 

PERICULOSIDADE/TAM - Os 
aeroviários abaixo listados têm 
valores a receber em razão da ação 
movida contra a TAM visando o 
adicional de periculosidade. São 
eles: Ben Hur dos Santos Pinheiro, 
Maicon kaercher Justino, Anderson 
Aguiar Ribeiro, Candido Roberto S. 
da Silveira, Ivanir Campos da Rosa, 
Jonatas de Vargas Appolinário e 
Leandro Mathias. Os trabalhadores 
devem entrar em contato com o 
Sindicato.

Curtas
Devido aos riscos à segurança do trabalho, o vestiário instalado 

recentemente pela TAM no Aeroporto Salgado Filho foi interditado. 
Segundo o SESMT, um novo vestiário deve ser instalado no local 
substituindo o atual. 

A instalação, em um conteiner, não tinha luz, não permitia banho e 
tinha rebarbas que poderiam causar ferimentos. Além disso, a caixa 
d’água instalada acima do conteiner estava afundando o teto. Agora 
p�DJXDUGDU�R�QRYR�YHVWLiULR�SDUD�YHUL¿FDU�VH�RV�SUREOHPDV�IRUDP�
solucionados. O Sindicato espera que a CIPA faça o levantamento dos 
riscos dos setores para proteger a saúde dos trabalhadores e seja mais 
atuante em casos como este.

9HVWLiULR�GD�7$0�WUD]�ULVFRV

Os funcionários da TAM são cotidianamente cobrados para fazer 
KRUDV�H[WUDV�H�DPSOLDU�VXD�H¿FLrQFLD��&RQWXGR��D�7$0�QmR�RIHUHFH�XP�
plano de carreira, e as chances de ascensão são escassas. 

0XLWDV�YDJDV�DFDEDP�VHQGR�RFXSDGDV�SRU�SUR¿VVLRQDLV�FRQWUDWDGRV�
no mercado, pois não há processo de seleção interna. Os trabalhadores 
reclamam mais oportunidades, principalmente os dos setores de 
Rampa e Check in.

Aeroviários da TAM querem mais oportunidades

AVIANCA -�$�FLD�VHJXH�FREUDQGR�QRWD�¿VFDO�SDUD�FRPSURYDomR�GR�XVR�GR�YDORU�
das diárias, o que é irregular e fere a CCT.
BRAVA - O Sindicato está mobilizando os trabalhadores para lutarem por seus 
direitos, diante das irregularidades e atrasos na empresa.


