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O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre sediou, nos dias 
14 e 15 de agosto, o Seminário 
de Planejamento da campanha 
VDODULDO�XQL¿FDGD�GH�DHURYLiULRV�
e aeronautas, coordenado 
pela Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação Civil 
(Fentac/CUT) e pelo Dieese.

O evento reuniu dirigentes 
dos cinco sindicatos de 
aeroviários (POA, Recife, 
Guarulhos, Campinas, Nacional) 
e do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas, para debater a 
conjuntura e as estratégias da 
campanha salarial 2015/16. 
As estratégias e propostas 
construídas durante o seminário 
serão debatidas com os 
trabalhadores, em assembleias 
da campanha, previstas para a 
primeira quinzena de setembro. 
Nelas, será aprovada a pauta de 
reivindicações que será entregue 
ao Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA) até 
30 de setembro.

Aviação sem crise: trabalhadores 
reiniciam luta por salários e melhorias

Crise não atinge aviação
Nos debates, os sindicalistas 

concluíram que a crise do país 
não atingiu o setor da aviação. 
Houve crescimento na demanda, 
maior aproveitamento das 
aeronaves e os trabalhadores 
passaram a produzir mais, 
ressaltam os sindicalistas, que 
vão lutar por reposição salarial e 
melhores condições de trabalho 
para ambas categorias.

De 2011 a 2014, o Produto 
Interno Bruto brasileiro (PIB) 
brasileiro teve um crescimento 
de 2,1%, sendo que, em 2014, a 
aviação civil brasileira apresentou 

crescimento de 5,61%, com 
aumento da demanda por voos 
domésticos e internacionais. “A 
expectativa é que a gente consiga 
fazer uma campanha tão boa 
quanto a do ano passado, na qual 
houve um momento histórico: a 
paralisação dos aeronautas e 
aeroviários, ocorrida em 22 de 
janeiro deste ano. Algo que não 
se via há muito tempo no setor. 
A criatividade dos sindicatos e 
a unidade dos trabalhadores 
serão fundamentais pra gente 
DYDQoDU´��D¿UPD�R�GLUHWRU�
Leonel Montezana, recém-eleito 
presidente do Sindicato.

(Denise Veiga/Divulgação-Sindicato)

A Gol Linhas Aéreas editou um novo manual de 
conduta, no qual retira a advertência verbal, reduzindo 
o caminho para a suspensão do trabalho, que leva 
à perda do direito a passagens aéreas, garantido a 
todos funcionários. Para o Sindicato, a empresa vai 
na contramão das políticas que melhoram o ambiente 
de trabalho e está prejudicando os trabalhadores e 
estimulando o assédio moral de gerentes contra funcionários.

O Sindicato está buscando junto à direção da Gol uma reunião com a 
participação do setor de Recursos Humanos para reverter a medida. 

Gol reduz caminho para suspensão 
e perda de passagens

CURTAS

REUNIÃO 
BIMESTRAL - O 
Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre 
participou, nesta quarta-
feira (19/8), da última 
reunião bimestral do 
ano com o Sindicato 
Nacional das Empresas 
Aeroviárias (SNEA). A 
próxima reunião, que 
dará início à campanha 
salarial, será em 21/10.
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Expediente

As eleições sindicais foram 
encerradas e a Chapa 1 agradece 
D�WRGRV�DV�SHOR�YRWR�GH�FRQ¿DQoD��
Daqui para frente, o que importa 
é a unidade de todos aeroviários/
as gaúchos/as, ao lado dos 
trabalhadores/as da aviação 
civil no país e no mundo, por 
melhores condições de trabalho 
e salários, num setor que cresce 
constantemente há anos bem 
DFLPD�GR�3,%�QDFLRQDO�

6mR�HQRUPHV�RV�GHVD¿RV�SDUD�
a nossa categoria: a transição na 
gestão da TAP ME Brasil; a nova 
campanha salarial; a garantia do 
pagamento das aposentadorias 
do Aerus; a fusão da Latam; a 
precarização das condições de 
trabalho, os riscos à saúde e 
segurança dos aeroviários, o 

)DoD�SDUWH�H�UHD¿UPH��QRVVR�
Sindicato nos representa!

EDITORIAL

descumprimento da CCT pelas 
empresas de serviços auxiliares, 
o desrespeito à regulamentação 
GD�QRVVD�SUR¿VVmR��DV�GREUDV��DV�
jornadas excessivas, o assédio 
PRUDO��4XDQWR�PDLV�UHSUHVHQWDWLYR��
mais forte é o Sindicato nessas 
OXWDV��

A eleição sindical deste ano 
teve uma participação expressiva 
GRV�¿OLDGRV�j�HQWLGDGH��)D]LD�
muito tempo que isso não 
DFRQWHFLD��

)RL�XPD�HOHLomR�DFLUUDGD��$�
democracia está no voto e no 
exercício cotidiano do debate, da 
troca de ideias, de ter no Sindicato 
o espaço de construção coletiva e 
XQLmR��8P�6LQGLFDWR�IRUWH�SUHFLVD�
da presença de todos/as! Por isso, 
faça parte do seu Sindicato!

Os aeroviários que atuam 
no Táxi Aéreo decidiram, em 
Porto Alegre e diversas outras 
bases do país, em assembleia 
de trabalhadores, pela rejeição 
à proposta apresentada pelo 
Sindicato Nacional das Empresas 
de Táxi Aéreo (SNETA). 

As empresas propuseram 
ao TST (Tribunal Superior do 
Trabalho), em audiência de 
mediação, reajustar os salários em 
percentual equivalente à metade 
GD�LQÀDomR�GR�SHUtRGR�H�VHP�
retroativo. A Convenção Coletiva 
de Trabalho vem sendo negociada 
desde setembro de 2014. 

Aeroviários dizem não à 
proposta do SNETA

Os trabalhadores e os 
sindicatos de aeroviários 
entenderam que a proposta 
é muito inferior ao índice 
reivindicado pela categoria. 

Os sindicatos de trabalhadores 
vão continuar na luta para garantir, 
QR�PtQLPR��D�LQÀDomR�DFXPXODGD�
e retroativa para os aeroviários do 
Táxi Aéreo. Não está descartada 
greve no segmento nos dias 30 ou 
31 de agosto. A assessoria jurídica 
do Sindicato acompanha o caso 
e mantém o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), que buscou 
mediar um acordo, informado 
sobre o impasse na campanha.

A direção do Sindicato 
reuniu-se com representantes 
da Suprema, que fornece a 
alimentação no refeitório da TAP 
ME, em busca de melhorias no 
serviço, diante das reclamações 
dos trabalhadores, dentre elas, 
comida fria, pouca comida, 
carne dura. O Sindicato busca 
providências junto à Suprema, 
FRB e TAP ME. 

A Suprema informou que foi 
adquirida pela Natura BR, que a 
gestão do serviço está passando 
por uma transição, que as 
reivindicações serão atendidas e 
que terá mudança dos cardápios.

Aeroviários 
reclamam do 

refeitório da TAP ME

TAP ME - O Sindicato 
solicitou à direção da TAP ME o 
adiamento da reunião prevista 
para o dia 18. A entidade aguarda 
reagendamento para os dias 26 ou 
27 de agosto. 

Um dos assuntos que será 
discutido é o fato da TAP ME não 
estar realizando o enquadramento 
devido aos trabalhadores 
que obtêm a carteira de 
HABILITAÇÃO DA ANAC. Com 
essa postura, a empresa prejudica 
¿QDQFHLUDPHQWH�HVVHV�DHURYLiULRV��

CONCUT - O Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
participa com quatro delegados 
do 14º CONCUT/RS (Congresso 
Estadual da CUT), que será 
realizado nos dias 21 e 22 de 
agosto, na Igreja da Pompéia, em 
Porto Alegre. 

A entidade também participará, 
com um delegado, do CONCUT 
(Congresso Nacional da CUT), em 
outubro.

CURTAS


