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Aeroviários e aeronautas iniciam 
negociações com cias aéreas

A Federação Nacional 

dos Trabalhadores em 

Aviação Civil (Fentac/

CUT), o Sindicato 

Nacional de Aeronautas 

e os sindicatos de 

aeroviários (incluindo 

o Sindicato dos 

Aeroviários de Porto 

Alegre) reuniram-se, 

nesta quarta-feira 

(21/10), com o sindicato 

patronal das empresas 

aéreas, para dar início 

às negociações da 

campanha salarial 

2015/16.

Na terça-feira 
(20/10), foi realizada reunião 
de negociação entre os 
representantes dos trabalhadores 
e a Associação Brasileira das 
Companhias Aéreas (Abear). 

Nesta quarta-feira (21), pela 
manhã, aconteceu a primeira 
rodada de negociação com 
o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA), 
que apresentou um estudo da 
Abear sobre o cenário econômico 
das companhias aéreas no 
Brasil, deixando entender que 
não há dinheiro para atender às 
reivindicações das categorias 
devido à crise no país. Os 
sindicatos de trabalhadores 
deixaram claro que são contrários 
a essa tese. Na próxima rodada, 
agendada para 10 de novembro, 
será apresentado um estudo feito 
pela assessoria do Dieese, cujos 
dados desconstróem essa tese 
das empresas.

À tarde, os representantes dos 
trabalhadores reuniram-se na 

sede da Fentac/CUT, para avaliar 
a primeira rodada. As reuniões 
com as empresas estão sendo 
realizadas na sede da Abear, em 
São Paulo.

A reivindicação das categorias 
junto ao SNEA é um reajuste 
salarial de 15% e o aumento de 
20% nos pisos salariais e nos 
vales alimentação e refeição. Os 
trabalhadores defendem que a 
crise por que passa o país não 
MXVWL¿FD�DFKDWDPHQWR�VDODULDO��
uma vez que as empresas têm 
condições de garantir esses 
aumentos, já que o setor vem 
crescendo ano a ano, bem 
acima do crescimento do PIB, 
ao longo da última década. Caso 
as empresas não permitam 
avanços nas negociações, os 
sindicatos estão preparados para 
realizar protestos nos aeroportos 
e até mesmo paralisações, se 
necessário. 

Os aeroviários são os 
funcionários das companhias 

aéreas (como a TAM, Gol, 
Avianca, Azul) que atuam em 
terra, além daqueles que atuam 
em empresas de manutenção 
(como a TAP ME) e de serviços 
auxiliares (como a VitSolo, 
Swissport, Orbital, AirSpecial, 
ProAir, Sea, Cia Interiores). Os 
aeronautas são os tripulantes 
das companhias aéreas (pilotos, 
copilotos, comissários/as de voo).

A data-base das categorias é 
1º de dezembro. As negociações 
visam a recuperação das perdas 
LQÀDFLRQiULDV�PDLV�JDQKR�UHDO�
sobre os salários, pisos e demais 
benefícios econômicos de cerca 
de 70 mil trabalhadores no país.

TÁXI AÉREO - Na quinta-
feira (22), os sindicatos e 
a Fentac/CUT iniciam as 
negociações com o Sindicato 
Nacional das Empresas de Táxi 
Aéreo (SNETA), representando 
50 mil aeronautas e aeroviários 
que atuam nesse segmento.

ATENÇÃO - O tel. 3343-4302 está com problemas técnicos. Contate o Sindicato pelos fones  3029-4436 e 3326-0930
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Expediente

A TAM comprometeu-se, em 
reunião com o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
realizada nesta quarta-feira 
(21/10), a disponibilizar aos 
trabalhadores a minuta do Plano 
de Participação nos Resultados 
(PPR) deste ano. 

Os representantes da empresa 
disseram que disponibilizarão o 
documento para consulta após 
as reuniões nas bases de São 

TAM promete divulgar minuta do PPR 
para a categoria ainda em outubro

Paulo, Recife e Brasília, previstas 
SDUD�RFRUUHU�DWp�R�¿QDO�GD�
próxima semana. Assim que os 
trabalhadores tiverem ciência da 
proposta, o Sindicato irá realizar 
plebiscito para que a categoria 
decida se aceita ou não o PPR.

ARMÁRIOS PARA OS 
AEROVIÁRIOS DA RAMPA

A TAM também informou nessa 

reunião que irá adquirir novos 
DUPiULRV��D�¿P�GH�VXEVWLWXLU�RV�
atuais, e que nesta aquisição 
irá prover um armário individual 
para cada funcionário do setor. 
A medida é reivindicada pelos 
trabalhadores, que hoje precisa 
levar  para casa seus pertences 
pessoais e EPIs, todos os dias, 
uma vez que não há armários 
VX¿FLHQWHV�SDUD�GHL[DU�R�PDWHULDO�
na empresa.

Sindicato realiza plantão 
jurídico no Aeroporto
A assessoria jurídica do 

Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre irá realizar 
um plantão, na Praça de 
Alimentação do Aeroporto 
Salgado Filho, na próxima 
terça-feira (27/10), das 10h 
às 12h, para tirar dúvidas dos 
trabalhadores sobre as ações 
coletivas movidas pela entidade.

A partir desta semana, a TAP ME deu início à 
transferência do plano de saúde dos trabalhadores para a 
Unimed Central Nacional. O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre ainda não obteve, por parte da empresa, informação sobre 
os valores e condições contratuais do novo plano. A entidade orienta a 
categoria a contatar imediatamente o setor de Recursos Humanos da 
empresa, caso haja qualquer problema no atendimento durante ou após 
essa transição, assim como a informar à entidade.

TAP ME inicia migração para o 
novo plano de saúde Unimed

O 2º Encontro das amigas e colegas 
funcionárias e ex-funcionárias da Varig, VEM, 
RioSul, TAP ME e Fundação Ruben Berta, 
realizado em 17 de outubro, no Espaço 14 Bis, na 
sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, 
foi um sucesso de público. 

No 1º Encontro, o evento reuniu cerca de 35 
trabalhadoras. Neste, foram quase 80 participantes. 
A repercussão nas redes sociais, com as fotos 
e comentários sobre a festa, também foram 
marcantes. 

A organização do evento agradece a presença 
GH�WRGDV��2����(QFRQWUR�Mi�HVWi�FRQ¿UPDGR��SDUD�D�
mesma época, em 2016.

Colegas do antigo grupo Varig reúnem-se no 14 Bis

GEVAR - O grupo convida para confraternização, nesta quinta-feira (22/10), no CTG da FRB, às 17 horas.

Divulgação/Sindicato


