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Aeroviários e aeronautas dão a
largada na Campanha Salarial
Kalinka Kaminski/Sindicato

mil trabalhadores aeroviários
(que atuam em solo para as
companhias aéreas e empresas
de serviços auxiliares ou como
terceirizados das gestoras de
aeroportos) e aeronautas (que
são os tripulantes das aeronaves,
incluindo pilotos, copilotos e
comissários).

INPC + aumento real de 5%
A preocupação com a
segurança de voo é o tema
central da Campanha Salarial
2016 de aeroviários e aeronautas.
A campanha é coordenada
pela Federação Nacional dos
Trabalhadores em Aviação Civil
(Fentac/CUT), que reúne os
sindicatos de aeroviários de Porto
Alegre, Guarulhos, Pernambuco,
Campinas, o Sindicato Nacional
dos Aeroviários e o Sindicato
Nacional dos Aeronautas, todos

e artistas com perna de pau. Tudo
para sensibilizar os passageiros
sobre a realidade vivida pelos
fadigado, seu voo ameaçado”,
os trabalhadores buscam
conscientizar empresários,
passageiros e sociedade em
geral para a falta de segurança
do trabalho, de voo e operacional
causada pelas políticas adotadas
pelas companhias aéreas. Para
reduzir custos, as empresas

Nacional dos Aeroportuários.
Aeroviários e aeronautas têm
data-base em 1º de dezembro e

mecânico de pista e, em alguns
casos, estão substituindo esses

lançamento da campanha deste
ano aconteceu nesta quarta-feira
(21/9), no Aeroporto Internacional

trabalhadores não habilitados para
essa função.

Durante o lançamento,
sindicalistas e trabalhadores
entregaram aos passageiros um
impresso explicando a campanha
e apresentando dados sobre
a fadiga, a precarização e a
terceirização no trabalho e seus
impactos na segurança de voo.
banda, esquete teatral, palhaços

exaustivas e cansativas dos
tripulantes e ao aumento da
terceirização de atividades
essenciais, como a de agente
de rampa, geram um enorme
perigo para a segurança de
voo e operacional.
A campanha salarial da
Fentac/CUT defende os
interesses de cerca de 70

nesta campanha a reposição
base mais 5% de ganho real
(produtividade), a garantia do
nível de emprego, a manutenção
dos direitos expressos nas
Convenções Coletivas de
Trabalho (CCTs) e a ampliação e
melhorias nos direitos econômicos
e sociais.
Este ano, os sindicatos e
a Fentac/CUT deixaram claro
negociações não devem passar
da data-base, em 1º de dezembro.
As negociações são realizadas
com o Sindicato Nacional das
Empresas Aeroviárias (SNEA),
que representa todas as
companhias, incluindo a Latam,
Gol, Azul e Avianca.

Sindicato convoca aeroviários da
TAP ME para assembleia no dia 27
de Porto Alegre convoca os
aeroviários da TAP ME que

audiência na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE).

Almoxarifado) para assembleia
extraordinária, na próxima

os trabalhadores do turno da noite
para assembleia, no dia 27, das

no horário de saída do turno,

A proposta de mudança de
horário de jornada feita pela
empresa não atinge setores

apreciação da proposta que a TAP

Rumo à greve geral pela manutenção dos
direitos trabalhistas e previdenciários
Dia de Luta Nacional, promovido pela CUT-RS, em Porto Alegre,
para reverter as propostas do governo federal de redução de direitos
aumento da jornada para 12 horas, ou permissão que o negociado
valha mais que o legislado. As CUTs lutam também contra a PEC 241, o
PLP 257 e o PLC 30/15.
A direção do Sindicato participou das mobilizações na cidade desde

mobilização foi “um esquenta para a greve geral”, que será convocada,
se necessário, caso o governo não volte atrás na retirada de direitos
da CLT e Previdência Social. No RS, a luta se dá também contra o
de luta serão 29 de setembro (metalúrgicos) e 5 de outubro (servidores
públicos).

Advogado do Sindicato é escolhido para
Comissão de Acompanhamento Legislativo
para os associados do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, foi
Acompanhamento Legislativo. A Comissão, composta por dez membros,
tem a missão de acompanhar toda a movimentação legislativa no
país. Dentre as tarefas do Dr. Kidricki estará o acompanhamento da
tramitação das propostas de Reforma da Previdência.

burocráticos,
portanto, os
trabalhadores
desses
setores que
quiserem poderão acompanhar a
assembleia, mas não terão direito
a voto. Uma nova audiência na
SRTE, com o Sindicato e a TAP
ME, está agendada para 30 de
setembro.

Assassinato no
insegurança no
Salgado Filho
de Porto Alegre já havia alertado
falta de segurança no Aeroporto
Salgado Filho, denunciando,
inclusive junto aos passageiros,
a exposição ao risco sofrida por
todos pela falta de policiamento.
Desde o assassinato da colega
Minéia, a entidade vem colhendo
assinaturas num abaixo-assinado
que cobra da Infraero e Governo
do RS uma solução para essa
insegurança. Até o momento, no
entanto, governo e Infraero têm
agido com indiferença frente aos
pedidos do Sindicato.
Infelizmente, o crime que
ocorreu na segunda-feira passada
já previa. Se tivéssemos mais
policiamento, provavelmente, o
assassinato não tivesse ocorrido
no TPS2, colocando dezenas de
pessoas em risco, inclusive os
trabalhadores do terminal.

Expediente
é uma publicação do Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre - Rua Augusto Severo, 82 - São João - Porto Alegre - RS - CEP 90240-480 - Fone: 51 3343-4302
NOVOS NÚMEROS: 3029-4436 E 3326-0930 - www.aeroviarios.org.br - atendimento@aeroviarios.org.br
O conteúdo deste veículo é de inteira
responsabilidade da direção do Sindicato. Editado em 23/09/2016. Tiragem: 1,3 mil exemplares.

