
Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXVIII - Edição 481

- Reajuste de 11% sobre 
salários e pisos
- Criação de piso para Agente 
de Check-in
- Vale refeição: R$ 16,65 
(jornada 6h) e R$ 22,71 (8h)
-Seguro de vida: R$ 20.000,00
- Fornecimento de maquiagem 
quando exigida pela cia
- Cesta básica: R$ 326,67
- Jornada de 36 horas 
semanais (exceto para 
aeroviários em funções 
administrativas, para os quais 
a jornada seria de 40h)
- Creche e/ou escola de 
educação infantil para filhos de 
aeroviários/as

Pauta dos 
Aeroviários

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre participou, na terça-
feira (14/10), do lançamento da 
FDPSDQKD�VDODULDO�XQL¿FDGD�GH�
aeroviários e aeronautas, que 
reúne os sindicatos das categorias 
e a Fentac. 

Para a direção do Sindicato, 
esta será uma campanha 
essencial para recuperar perdas, 
uma vez que em 2014 as 
mobilizações foram fortemente 
reprimidas em razão da Copa 
do Mundo no país. 
“Essa campanha 
exige mobilização 
massiva, unidade de 
todos os trabalhadores 
da aviação, para 
que avancemos 
nas negociações 
com as empresas, 
por aumento real, 
ampliação de direitos 
e criação de novos pisos”, 
destaca o Sindicato. “Apesar de 
algumas empresas apresentarem 
balanços ruins, sabemos que 
esses problemas são também de 
gestão e o trabalhador não pode 
pagar essa conta. O setor cresce 
ano a ano, vai expandir-se na 

Campanha salarial 2014: 
Por mais direitos e ganho real

aviação regional, e 
os trabalhadores têm 
direito a melhores 
salários e condições 
de trabalho. Com 
coragem e unidade, 
podemos exigir e 
obter das empresas 
um aumento real 
e mais respeito 
aos direitos do 
trabalhador”, 
completa.

O ato de lançamento da 
campanha foi realizado no 
Aeroporto JK, em Brasília, na área 
de embarque e desembarque, 
com distribuição de informativos 
para trabalhadores e passageiros, 
incluindo o gibi “Embarque com 
Segurança”. A publicação mostra a 
importância de cada função, como 
o agente de check-in, o mecânico, 
o comandante da aeronave. 

Somando-se aos aeroviários 
e aeronautas da ativa, os 

aposentados do Aerus 
também participaram 
do ato, cobrando 
o cumprimento da 
decisão judicial que 
impõe à União o 
pagamento dos seus 
benefícios.

Os slogans da 
campanha deste 
DQR�VmR��³'HVD¿R�D�

empresa a me valorizar” e “Chega 
de Ganhar Mal, Queremos mais 
Direitos e Ganho real”. A data-
base das categorias, que reúnem 
cerca de 70 mil trabalhadores no 
Brasil, é 1º de dezembro.

Também estão previstas 
manifestações nos aeroportos 

de Recife, Salvador, Guarulhos, 
Rio de Janeiro, Campinas, Porto 
Alegre, entre outros.

REIVINDICAÇÕES

Aeroviários e aeronautas 
reivindicam reajuste salarial de 
11% sobre os salários e demais 
itens econômicos. Também lutam 
pela criação de um piso para 
agente de check-in.

As pautas foram entregues, 
em 30 de setembro, ao Sindicato 
Nacional das Empresas 
Aeroviárias (SNEA). 

A primeira rodada de 
negociação acontece em 22 de 
outubro, em São Paulo.

Divulgação/Sindicato
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Expediente

Os aeroviários sue atuam no check-in da TAM, além do ruído das 
esteiras, enfrentam o calor excessivo. O ar condicionado não dá conta 
e a situação já foi questionada pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre junto à Infraero. Apesar do pedido de melhorias, até agora 
nenhuma mudança foi promovida pela estatal. O Sindicato irá denunciar 
o problema à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE).

Trabalhadores da TAM não 
suportam o calor do check-in

Os aeroviários da Limpeza na TAP ME estão sendo obrigados a 
atuar em atividades para as quais não foram contratados, inclusive em 
situações complexas e de maior responsabilidade, sem treinamento 
adequado, sem ampliação de salário, sem reconhecimento da função. 

A irregularidade pode gerar um novo passivo trabalhista para a TAP 
ME. Os auxiliares de serviços técnicos estão sendo obrigados a abrir 
acessos nas aeronaves, executar serviços de mecânicos, aplicando 
/36�SRU�H[HPSOR��HQWUH�RXWUDV�VLWXDo}HV��7XGR�SRU�RUGHP�GDV�FKH¿DV��
que pressionam os trabalhadores. O Sindicato irá cobrar providências 
da empresa.

Aeroviários da Limpeza na TAP 
ME sofrem acúmulo de função

EBOLA - Felizmente, a 
primeira suspeita de paciente 
com ebola no Brasil foi 
descartada, mas a epidemia é 
um risco para todos os países 
do mundo, e os aeroportos 
são uma porta de entrada de 
pessoas contaminadas. 

O Sindicato está cobrando 
das empresas e órgãos 
públicos medidas de 
proteção aos trabalhadores. 

O contágio pode ocorrer 
tanto em quem atua nos 
aeroportos, quanto quem 
trabalha na manutenção 
e limpeza de aeronaves 
que vem do exterior, 
especialmente da África, 
como acontece na TAP ME. 

O vírus é transmitido 
via fluídos corporais (suor, 
sangue, espirro) e dejetos, 
e os aeroviários podem 
ser expostos se não forem 
definidos, urgentemente, 
protocolos para o setor. 

No site do Ministério da 
Saúde, há informações sobre 
o tema. Para saber mais, 
acesse o link: http://goo.gl/
nCLpsK

O aeroviário e dirigente do Sindicato Nacional dos Aeroviários Fábio 
Pitombeira, de Maceió, foi ameaçado de morte por seu gerente na TAM. 
O gerente já tem um vasto histórico de denúncias por prática de assédio 
moral na empresa, e o trabalho realizado pelo dirigente sindical fez com 
que ele se tornasse um de seus principais alvos. 

$�DPHDoD�GH�PRUWH�IRL�IHLWD�HP�MXOKR��2�JHVWRU�¿FRX�LUULWDGR�
após Fabio divulgar que o Ministério do Trabalho e Emprego anulou 
as eleições de 2013 para escolha da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), por constatar que o gerente da TAM fraudou o 
processo eleitoral. 

A ameaça foi registrada na Polícia Federal e no Ministério Público do 
Trabalho. Em uma conversa gravada por Fábio, o gerente diz que ele “é 
um vagabundo que cavou sua própria cova”. 

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre alerta que todo 
trabalhador que sofrer assédio moral deve denunciar o fato à entidade, 
para que possam ser tomadas as medidas cabíveis e novos casos não 
se repitam.

Dirigente sindical é ameaçado 
de morte na TAM em Maceió


