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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 
¿OLDGRV�j�&87��DOpP�GR�6LQGLFDWR�
Nacional dos Aeroportuários.

Aeroviários e aeronautas têm 
data-base em 1º de dezembro e 
UHDOL]DP�FDPSDQKD�XQL¿FDGD��2�
lançamento da campanha deste 
ano aconteceu nesta quarta-feira 
(21/9), no Aeroporto Internacional 
GH�*XDUXOKRV��jV��K��

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. 
2�DWR�QR�$HURSRUWR�FRQWRX�FRP�
banda, esquete teatral, palhaços 

e artistas com perna de pau. Tudo 
para sensibilizar os passageiros 
sobre a realidade vivida pelos 
SUR¿VVLRQDLV�GD�DYLDomR��

&RP�R�VORJDQ�³SUR¿VVLRQDO�
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 
TXHUHP�DFDEDU�FRP�D�SUR¿VVmR�GH�
mecânico de pista e, em alguns 
casos, estão substituindo esses 
SUR¿VVLRQDLV��FRP�TXDOL¿FDomR�
EDVWDQWH�HVSHFt¿FD��SRU�
trabalhadores não habilitados para 
essa função. 

(VVH�IDWR��VRPDGR�jV�HVFDODV�
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 
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to 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%

2V�WUDEDOKDGRUHV�GHIHQGHP�
nesta campanha a reposição 
LQWHJUDO�GD�LQÀDomR�GD�GDWD�
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 
jV�HPSUHVDV�DpUHDV�TXH�DV�
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. 

Aeroviários e aeronautas dão a 
largada na Campanha Salarial
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Expediente

Sindicato convoca aeroviários da 
TAP ME para assembleia no dia 27

2�6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�
de Porto Alegre convoca os 
aeroviários da TAP ME que 
DWXDP�QRV�KDQJDUHV��R¿FLQDV�
H�R¿FLQDV�GH�DSRLR��LQFOXLQGR�R�
Almoxarifado) para assembleia 
extraordinária, na próxima 
WHUoD�IHLUD���������jV���K��PLQ��
no horário de saída do turno, 
HP�IUHQWH�j�HPSUHVD��SDUD�
apreciação da proposta que a TAP 

0(�DSUHVHQWRX�j�HQWLGDGH�HP�
audiência na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE). 

2�6LQGLFDWR�WDPEpP�FRQYRFD�
os trabalhadores do turno da noite 
para assembleia, no dia 27, das 
���jV����KRUDV�

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

Assassinato no 
736���FRQ¿UPD�
insegurança no 
Salgado Filho

Rumo à greve geral pela manutenção dos 
direitos trabalhistas e previdenciários

2�6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�GH�3RUWR�$OHJUH�HVWHYH�SUHVHQWH�QR�
Dia de Luta Nacional, promovido pela CUT-RS, em Porto Alegre, 
para reverter as propostas do governo federal de redução de direitos 
WUDEDOKLVWDV�H�SUHYLGHQFLiULRV��GH�WHUFHLUL]DomR�GD�DWLYLGDGH�¿P��
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 
D�PDGUXJDGD��2V�SURWHVWRV�WHUPLQDUDP�FRP�XPD�JUDQGH�PDQLIHVWDomR�
HP�IUHQWH�j�6XSHULQWHQGrQFLD�5HJLRQDO�GR�7UDEDOKR�H�(PSUHJR��657(���
QR�&HQWUR��2�SUHVLGHQWH�GD�&87�56��&ODXGLU�1HVSROR��D¿UPRX�TXH�D�
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 
GHVPRQWH�GR�(VWDGR�SURPRYLGR�SHOR�JRYHUQR�6DUWRUL��2V�SUy[LPRV�GLDV�
de luta serão 29 de setembro (metalúrgicos) e 5 de outubro (servidores 
públicos). 

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.

Advogado do Sindicato é escolhido para 
Comissão de Acompanhamento Legislativo

2�DGYRJDGR�7LDJR�.LGULFNL��YLFH�SUHVLGHQWH�GD�&RPLVVmR�(VWDGXDO�
GH�'LUHLWR�3UHYLGHQFLiULR�GD�2$%�56��TXH�SUHVWD�DVVHVVRULD�QHVWD�iUHD�
para os associados do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, foi 
HVFROKLGR�SHOD�2$%�1DFLRQDO�SDUD�ID]HU�SDUWH�GD�&RPLVVmR�1DFLRQDO�GH�
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. 

2�6LQGLFDWR�GRV�$HURYLiULRV�
de Porto Alegre já havia alertado 
j�FRPXQLGDGH�DHURYLiULD�VREUH�D�
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 
�������FRQ¿UPRX�R�TXH�D�HQWLGDGH�
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.


