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CAMPANHA SALARIAL 2014:

Impasse entre trabalhadores e
aéreas exige mobilização nacional

A

s aéreas mantém sua
posição de reajuste
igual ao INPC e nenhum
outro avanço (como aumento
real, ou piso). A rodada realizada
entre sindicatos de aeroviários e
aeronautas e representantes das
empresas, em 4 de dezembro,
frustrou os trabalhadores.
O reajuste oferecido pelo
Sindicato Nacional das Empresas

Aeroviárias (SNEA) é de 6,33%
sobre os itens econômicos e repõe
pelo indicador INPC, do IBGE.
Aeroviários e aeronautas lutam por
que há recursos e as empresas
estão omitindo ganhos dos
trabalhadores, já que o cenário é

Gol e Azul crescem e
precarizam mão de obra
A Gol Linhas Aéreas teve
aumento de 6,4% nos voos
domésticos, segundo o Jornal do
Comércio.
A Azul também apresentou
crescimento. Na contramão,
ambas terceirizam a atividade de
limpeza de aeronaves, contratando
a Cia dos Interiores.
Os cerca de vinte aeroviários
que atuam nessa empresa para a
Gol e Azul vem sendo expostos a
condições precárias de trabalho,
como falta de vestiário, atraso no

pagamento de vale refeição e vale
transporte, uniforme incompatível.
Numa kombi fechada, a
empresa transporta onze
trabalhadores mais o lixo retirado
dos aviões, ao mesmo tempo, nos
trajetos de trabalho.
Segundo denúncias, o calor
é insuportável nessa kombi e
também dentro das aeronaves
durante a limpeza.
O Sindicato já denunciou o
caso à SRTE e está tomando as
medidas cabíveis.

de crescimento. Há três anos as
categorias não obtém aumento
real.
As negociações estão num
impasse, uma vez que os
trabalhadores não aceitam a
proposta das empresas. A próxima
em SP. Dia 22 de dezembro,
acontece ato da campanha
coordenado pela Fentac.

VitSolo é
denunciada por
irregularidades
A VitSolo, que presta serviço
para a Azul, está com o depósito
do FGTS dos funcionários
atrasado. Também vem
desrespeitando a jornada de 6
horas de trabalho garantida aos
aeroviários pela regulamentação,
não entrega uniformes nem EPIs,
não faz o exame admissional. O
Sindicato já denunciou a situação
à SRTE. A Azul é corresponsável
pelas questões trabalhistas da
terceirizada.

Aposentados do Aerus
na luta pela sanção do PL 31
O Senado aprovou, em 3 de

Alegre, ao lado dos sindicatos que
compõe a Fentac, participam dessa
luta dando apoio à causa.

orçamentários para que o Ministério da
Previdência cumpra a sentença judicial
a restituição dos pagamentos aos
aposentados e pensionistas do Aerus.

Dilma tem 15 dias para
sancionar o PL 31/2014

aposentados, que estão recebendo
Por duas semanas, cerca de trinta
aposentados e sindicalistas realizam
vigília no Congresso para sensibilizar
os parlamentares pela aprovação
do PL. Agora, o texto precisa ser
sancionado pela presidente Dilma
Rousseff, em quinze dias.

lutam pela retomada e garantia do
pagamento integral de suas pensões
e aposentadorias. Nesses oito anos,
o Sindicato dos Aeroviários de Porto

Informe Jurídico - Swissport
Os aeroviários da SWISSPORT abaixo listados têm valores a receber da ação judicial coletiva movida
André Batista da Silva, Augusto Dias Nogueira Filho, Celso Diego Pires Pereira, Cleber Ottaran Moraes,
Darlan Cesar Susin, Diego B. da Silva, Everton Abreu Medeiros, Felipe Lopes Matos, Gabriel Busatta
Rodrigues, José Vagner Machado de Souza, Leonardo da Silva Garcia, Luan Gustavo da Silva Cruz, Luis
Henrique Santos dos Santos, Marcelo Santos da Costa, Marcos Paulo Trautmann Passeto, Michel Silva
Fernandes, Moises Giembra Braga, Nilton Luis Soares Carvalho, Paulo Roberto Elgert, Pio Henrique Silva
Pinto, Ricardo Procopio Batista Ribas J., Roberto Dias Souza, Samuel Anjos de Vargas, Silvio Rafael
Silveira Farias, Wilian Vida Pruença, Willian Romário da Silva Tavares.
GEVAR - O grupo convida os funcionários da TAP e terceirizadas, para confraternização de Natal,

RECESSOS DE FIM DE ANO
- O escritório do Dr. Catita
- O Dr. Thiago (Direito Previdenciário)
- A médica do Trabalho, Dra. Virgínia

Alerta aos aeroviários das Auxiliares
O funcionário da VitSolo contratado para criar um sindicato “pelego” dos trabalhadores das Auxiliares
está passando uma lista, segundo denúncia dos trabalhadores, para colher assinaturas dos aeroviários,
com vistas à criação desse sindicato, de forma ilegal. A estratégia seria substituir as assinaturas
irregulares das pessoas que foram levadas à assembleia e que não faziam parte da categoria. Essa é
mais uma tentativa de enganar o trabalhador para negar a todos os direitos expressos na regulamentação
profissional. Fique atento! O Sindicato está tomando as medidas cabíveis.
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