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CAMPANHA SALARIAL 2016

Como ficam os pisos e benefícios com 
o reajuste conquistado na nova CCT

A direção do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre e dos 
demais sindicatos de aeroviários  
filiados à Fentac/CUT assinaram 
nesta terça-feira (13/12), 
juntamente com o Sindicato 
Nacional dos Aeronautas, na 
sede do Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (SNEA), 
a nova Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), com vigência de 
1º de dezembro de 2016 até final 

de novembro de 2017.
Nas assembleias realizadas 

no dia 1º de dezembro, 
aeroviários e aeronautas de todo 
o país aprovaram a proposta 
negociada entre os sindicatos 
de trabalhadores e o SNEA. A 
nova CCT garante a reposição 
integral da inflação no período, 
cujo índice medido pelo INPC 
alcançou 7,39%, aplicada nos 
salários, pisos, vale-alimentação, 

cesta básica e demais benefícios 
econômicos.

A CCT renova e garante 
também todas as cláusulas 
sociais conquistadas ao longo 
dos anos nas negociações entre 
os sindicatos cutistas da aviação 
e o SNEA. O novo reajuste e a 
manutenção dos direitos sociais 
beneficiarão cerca de 70 mil 
trabalhadores da aviação civil 
regular.

Reajuste Salarial: 7,39% (INPC-integral)
Data-base: 1 º de dezembro

Para os salários acima de R$ 10.000,01, será 
concedido o reajuste fixo no valor de R$ 739,00

Pisos salariais
Auxiliar de serviços gerais R$ 1.256,23

Auxiliar de manutenção de aeronaves R$ 1.380,58
Agente de proteção R$ 1.432,06

Operador de equipamento R$ 1.473,93
Mecânico de manutenção de aeronaves R$ 2.008,72
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O diretor do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre Edmilson Fraga (segundo da direita para a esq.), ao lado dos dirigentes dos 
demais sindicatos cutistas e assessorias, na assinatura da nova CCT

Vale-Refeição
R$ 19,41 para jornada de 6 horas e de R$ 26,46 para 

jornada de 8 horas

Diária/Hospedagem/Alimentação
R$ 54,91

Vale-Alimentação 
R$ 380,64 para os funcionários cujos salários, em 1º 

de dezembro de 2016, sejam iguais ou inferiores a R$ 
4.768,12
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Expediente

Sua contribuição direta para a campanha salarial
Nas assembleias da Campanha 

Salarial, foi decidido por meio de 
votação que os trabalhadores 
contribuiriam com o valor de 2% 
de um salário para a contribuição 
assistencial. O valor, a ser 
descontado em duas parcelas de 
1% cada, serve para custear as 
despesas da campanha salarial 
com publicidade, material de 
divulgação e traslados para as 
reuniões de negociação. Também 
é previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho que o aeroviário/a 
tem o direito de negar essa 
contribuição, apresentando a 
carta de oposição na sede da 
entidade. O imposto assistencial 
é importante em dois aspectos: 

econômico, para repor os 
gastos da campanha salarial, 
recuperando as finanças do 
Sindicato; e político, colaborando 
para o fortalecimento financeiro 
e político da entidade, além de 
reafirmar o que foi decidido nas 
assembleias.

O Sindicato acredita que o 
trabalhador deve ter em mente 
a importância de contribuir 
diretamente com a campanha 
salarial, movimento que demanda 
esforço por parte da direção 
e uma organização nacional, 
conectando aeroviários de todo 
o país sob uma mesma luta. 
O trabalhador que recusa-se a 
colaborar, entregando a carta 

de oposição, está negando seu 
apoio para as causas da categoria 
e enfraquecendo a luta pelos 
direitos dos aeroviários.

Por isso, o Sindicato conta 
com o apoio de todos/as através 
dessa contribuição, que fortalece 
a entidade para as lutas futuras. 

Contribuir significa também 
reconhecer o trabalho realizado 
na campanha deste ano e seus 
frutos, que serão divididos com 
toda a categoria, através da 
renovação da CCT, como a 
reposição integral da inflação em 
todos os itens econômicos da 
Convenção, incluindo salários, 
vales e cesta básica, e a 
manutenção dos direitos sociais.

Chapa 2 perde ação contra o Sindicato
No final de 2015, após as eleições do Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre e a posse da nova diretoria, a Chapa 2 entrou com um 
processo na Justiça do Trabalho na tentativa de anular a eleição. A ação 
foi julgada e a decisão divulgada no último dia 12 (segunda-feira).

Dos 13 itens apresentados pela acusação, todos foram julgados 
IMPROCEDENTES pela juíza Daniela Meister Pereira. Ponto a ponto, a 
juíza derrubou todas as acusações feitas contra a chapa 1, que assumiu 
a direção da entidade.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre reforça a necessidade 
de se obter a vitória eleitoral por meios honestos, com legalidade, 
democracia, transparência e respeito ao estatuto da entidade, e 
reafirma que esses são os pilares dessa gestão e que eleição se ganha 
na urna e no voto.

Acesse o site para ter acesso à íntegra do processo.

Mais uma vitória do Sindicato e dos trabalhadores da VASP
Nesta 

última 
semana, 

mais uma ação movida pelo 
Sindicato contra a empresa 
Vasp resultou em vitória para 
os antigos empregados da 
empresa. 143 trabalhadores foram 
beneficiados na ação de número 
0090400642004500008, que faz 
parte de uma série de processos 

movidos pela entidade entre 98 e 
2004 contra a companhia aérea 
paulista.

O Sindicato deu início à ação 
quando a empresa começava 
a dar importantes sinais de 
decadência, antes de seu 
fechamento, quando esta passou 
a descumprir a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

A direção sindical sente-se 

orgulhosa de defender e ajudar 
o trabalhador na busca de seus 
direitos, garantindo conquistas 
importantes em tempos de ataque 
aos direitos trabalhistas. Agora, 
a luta continua para garantir os 
créditos que ainda não foram 
conquistados. 

A lista com os beneficiados no 
processo pode ser acessada no 
link: https://goo.gl/XHVqMg.

Diretor do Sindicato é 
eleito diretor do Dieese

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) elegeu, 
nos dias 6 e 7 de dezembro, 
a nova direção nacional da 
entidade. O diretor da Fentac/CUT 
e do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre Celso Klafke foi eleito 
para compor a diretoria do Dieese. 
O Dieese é um importante órgão 
de pesquisa, estudo e assessoria 
às lutas sindicais, tendo 700 
sindicatos filiados em todo Brasil.


