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Aviação segue em alta
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) apurou um 

crescimento de 11,2% no mercado doméstico da aviação, em fevereiro, 
na comparação com fevereiro de 2013. Já a oferta teve uma queda de 
meio porcento. Em janeiro, a alta da demanda foi de 7,6%. Os dados 
foram divulgados pelo jornal Valor Econômico, no último dia 20.

O presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, disse que o mercado 
vai crescer. A taxa de ocupação também vem crescendo e chegou a 
80,6%. A melhora de 8,5%, segundo a Abear, foi expressiva.

2V�GDGRV�UHYHODP�TXH�D�&RSD�GR�0XQGR�Mi�UHÀHWH�SRVLWLYDPHQWH�
nos lucros das companhias e que o setor aéreo continua em alta, num 
crescimento bem acima dos demais números do país, como o PIB.

Apesar do cenário positivo, com grandes oportunidades de lucro 
com a Copa e as Olimpíadas, as empresas não estão contratando 
PDLV�IXQFLRQiULRV�H�DV�QHJRFLDo}HV�VDODULDLV�WHP�VLGR�GL¿FXOWDGDV�SRU�
um discurso de crise. A expectativa dos aeroviários de que haveria 
abertura de postos de trabalho, mais treinamento e remuneração em 
razão dos jogos, que começam em 12 de junho, continua frustrada. 
E os trabalhadores (e o Sindicato) ainda não entenderam como as 
companhias conseguirão atender tantos passageiros com o mesmo 
quadro de pessoal, já tão sobrecarregado.
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dias sem vestiário

O Sindicato realizou, no último dia 24, assembleia geral ordinária 
de prestação de contas. Os presentes aprovaram, por unanimidade, 
tanto o balanço de 2013 como a previsão orçamentária da entidade 
para 2014.  

A direção do Sindicato destacou, durante a assembleia, os 
esforços para sanear as contas da entidade e ampliar recursos para 
investimentos, assim como as melhorias já implementadas com a 
troca de equipamentos e a reforma do salão de festas na sede. 

Aeroviários aprovam contas

A CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) é um 
espaço de extrema importância 
para os trabalhadores, devido ao 
seu papel de zelar pela saúde e 
segurança no trabalho dentro das 
empresas. Por isso, a atuação 
dos cipeiros faz muita diferença 
para a vida do trabalhador, uma 
YH]�TXH�VmR�HOHV�TXH�¿VFDOL]DP��
acompanham, repensam as 
formas das empresas garantirem 
ambientes de trabalho saudáveis 
e procedimentos seguros. 

Quando os cipeiros não 
DVVXPHP�VHX�SDSHO�FRP�D¿QFR��
todos perdem, de modo que 
os eleitos que não participam 
ativamente prejudicam a todos. 
Por tudo isso, é muito importante 
TXH�R�WUDEDOKDGRU�¿TXH�DWHQWR�D�
cada eleição na CIPA. Candidatos 
comprometidos com os 
trabalhadores farão a diferença; 
já os comprometidos apenas com 
a empresa poderão gerar graves 
prejuízos à coletividade. Um bom 
FLSHLUR�WHUi�XP�SHU¿O�FRPEDWLYR�
e uma trajetória de trabalho que 
revela sua preocupação com os 
colegas. 

Fique atento e faça boas 
escolhas!

CIPA é ferramenta 
de luta pela vida 
do trabalhador

Aeroviários querem saber como as cias 
irão atender à demanda sem contratar
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Expediente

Na luta por mais acesso à cultura
Os aeroviários da TAP ME vêm reivindicando que a empresa 

ingresse no programa Vale-Cultura, promovido pelo governo federal 
com o objetivo de ampliar o acesso a atividades culturais no país. A 
prioridade do programa são os trabalhadores que ganham até cinco 
salários mínimos. 

O Sindicato vem defendendo junto à empresa sua inclusão no 
programa. Para saber mais acesse o site: www.vale.cultura.gov.br.

O Sindicato tem o papel 
de representar os aeroviários 
gaúchos. A entidade também 
é parceira das lutas de outras 
categorias, em defesa da classe 
trabalhadora. 

Os sindicatos reúnem-se nas 
centrais sindicais. Nossa entidade 
p�¿OLDGD�j�&87��PDLRU�FHQWUDO�
sindical brasileira, ao lado de mais 
de 3,4 mil sindicatos. 

Dentro da CUT há várias 
correntes, com diferentes pontos 
de vista sobre os rumos da 
Central. Uma delas é a CUT 
Pode Mais, um movimento que 
existe dentro da CUT, formado por 
pessoas que questionam algumas 
posições da direção nacional. 
Agora, por exemplo, com a Copa 
do Mundo, vários movimentos 
defendem os protestos populares 
e questionam porque um 
país com tantas mazelas está 
gastando tanto com o mundial. 
Em temas como esse, dentro da 
CUT, não há unanimidade. 

Nosso sindicato entende que 
não se pode lutar sozinho e, 
por isso, organizamos nossos 
protestos e movimentos, mas 
também apoiamos atividades 
organizadas por sindicatos 
e movimentos sociais. Por 
isso, o Sindicato apoia ações 
organizadas pela CUT, pela CUT 
Pode Mais, por outras centrais, 
sempre que essas lutas tem a 
ver com os aeroviários, com os 
trabalhadores em geral, e estão 
sintonizadas com as bandeiras 
defendidas pela entidade. 

Dentre as bandeiras estão 
a autonomia, a pluralidade e a 
independência para enfrentar 
governos e empresários em 
defesa dos trabalhadores.

O Sindicato obteve mais 
uma importante vitória na 
Justiça, na ação movida 
contra a Swissport em prol do 
adicional de periculosidade ou 
insalubridade. 

2V�WUDEDOKDGRUHV�EHQH¿FLDGRV�
com a ação coletiva, cujos nomes 
constam na lista abaixo, devem 
procurar a entidade para receber 
os valores obtidos com a ação.

Ana Paula Machado, Angela 
Borges Bastos, Angelita da S. 
Borges, Arnaldo L. Cavalcante, 

Sindicato vence ação 
contra a Swissport

Claudia Telles, Cleia Kochhan, 
Daviane Pedrosao Sausen, 
Denise M. O. Figueira, Dora 
Rosa Vieira, Douglas C. Xavier, 
Elizangela Nunes Rodrigues, 
Eloisa H. O. Rodrigues, Evandro 
S. Pereira de Castro, Fabiana 
Simões Pires, Fabricia Leal, 
Gilda Ilha, Ivone Riechel Vienes, 
Jaqueline Willrich, Jerusa Fraga 
de Avila, Luciana J. C. Camara, 
Luciana Marlise Gonçalves, Mario 
Nilton R. Silveira, Rosangela T. 
Silva da Silva, Simone Ramos, 
Vanda Cristina Wehmann.

Pluralidade e 
independência 

para lutar

CAMPANHA - Dia 1º de abril será realizada mais uma reunião 
de mediação no Ministério do Trabalho, em Brasília, entre 
sindicatos de aeroviários e SNEA (Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias). O objetivo é a renovação da CCT.


