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Expediente

Assembleia decisiva!
Venha construir esse momento importante 

da Campanha Salarial 2016
O Sindicato dos Aeroviários 

de Porto Alegre convoca toda 
a categoria para participar da 
assembleia que acontecerá nesta 
quinta-feira (1°/12), na sede da 
HQWLGDGH��2�REMHWLYR�VHUi�GH¿QLU�
quais serão as próximas ações da 
campanha, contando com o apoio 
da categoria nessas decisões.

Nesta quarta-feira (30/11), 
uma nova rodada de negociação 
se dará em São Paulo, contando 
com representantes do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre, 
dos demais sindicatos cutistas de 
aeroviários, do Sindicato Nacional 
dos Aeronautas e da Fentac/CUT, 

para negociar com o sindicato 
patronal que representa as 
empresas aéreas a renovação da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). 

O Sindicato espera que 
as propostas das empresas 
melhorem, garantindo ao 
trabalhador um aumento real 
dos salários. A mobilização 
da categoria, no entanto, é 
fundamental para que alcancemos 
esse objetivo.

A proposta de reajuste salarial 
de 6,5% oferecida pelas aéreas 
DYDQoRX�PDV�DLQGD�p�LQVX¿FLHQWH��
assim como o aumento de 8% nos 
benefícios. A proposta anterior era 
de 4% de reajuste salarial e de 5% 
nos benefícios e foi amplamente 
rejeitada trabalhadores em todo o 
país. Vamos seguir na luta!

#vooseguro #campanhasalarial2016
Assembleia geral na sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre  

(Rua Augusto Severo, 82).
Dia 1° de dezembro (quinta), com 1ª chamada às 15h30min e 2ª chamada às 17h.

Busdoor e atos buscam informar a sociedade sobre a situação dos aeroviários
Durante toda a campanha salarial, o Sindicato participou ativamente das 

negociações e manifestações realizadas em âmbito nacional. Promoveu 
diversos atos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Terminal 
1 e no Terminal 2, com distribuição de informativos confeccionados 
em conjunto com a Fentac/CUT. Colocou nas ruas uma campanha em 
busdoor, em ônibus da Carris com trajeto relacionado ao Aeroporto, para 
conscientizar tanto a categoria quanto a população de Porto Alegre sobre 
a precarização das condições de trabalho na aviação. E os representantes 
da entidade estiveram presentes em todas as rodadas de negociação 
realizadas em São Paulo. O Sindicato está na luta pelos direitos do 
trabalhador, por um reajuste justo e por melhores condições de trabalho.


