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Aconteceu nesta última terça-
feira (21), a quinta rodada de 
negociação da Campanha Salarial 
2017. Com um retrospecto 
complicado, as negociações 
deste ano se deram de maneira 
truncada, com algumas rodadas 
sem nenhuma conclusão 
significativa, porém nesta quinta 
rodada a situação se modificou. 
A reunião foi marcada por avanço 
na tratativa, resultando em uma 
proposta que será apresentada 
para os trabalhadores de todo o 
Brasil, até o dia 24 de novembro. 

Rodada de negociação resulta em 
proposta para assembleia no dia 23

Assembleia da Campanha Salarial acontece nesta quinta (23)
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre convoca toda a categoria para participar da 

Assembleia da Campanha Salarial 2017. Em dois horários, na sede do Sindicato (Rua Augusto 
Severo, n° 82), a assembleia acontece às 15h30 e às 16h30, com segunda chamada às 17h. 

A presença de todos os aeroviários de Porto Alegre é muito importante para o prosseguimento 
das negociações, dada a proximidade de nossa data-base, dia 1° de dezembro.

CAMPANHA SALARIAL 2017

O SNEA formalizou uma proposta em três itens:

1) Reajuste das cláusulas econômicas pelo INPC acumulado nos últimos 12 meses 
que antecederam a data-base;

2) 0,5% (meio) por cento de aumento real sobre a mesma base de cálculo do 
reajuste, em todas as cláusulas econômicas;

3) manutenção integral das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho.

Para os diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, esta é uma proposta positiva, que garante 
ganho real para os trabalhadores, algo que não acontece há alguns anos. Outro ponto destacado pelo diretor 
Edmilson Fraga, que esteve presente nas negociações, é que as categorias de aeroviários e aeronautas são 
as primeiras a negociar com os patrões desde que começou a vigorar a Reforma Trabalhista. Segundo os 
diretores, é preciso se levar em conta que, em um momento de mudanças na legislação trabalhista, onde 
o acordado passa a valer sob o legislado, os sindicatos e as federações garantiram todos os direitos dos 
trabalhadores que estão na Convenção Coletiva de Trabalho. 
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Expediente

Mesmo com os gerentes da companhia não informando os seus critérios para demissão, nós sabemos 
do que se trata. É o velho hábito de gerentes e líderes indicarem demissões baseados em seus critérios e 
interesses pessoais, formando panelinhas de chefias intocáveis que nunca são afetadas. Estas panelinhas, 
porém, encontram nesse momento do nosso país a desculpa perfeita para continuar a proteger seus 
interesses.

Com o Congresso Nacional aprovando mudanças maciças na legislação que rege o trabalho no país, os 
empresários recebem uma abertura para mudar os contratos de seus funcionários, trocando trabalhadores 
do antigo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por contratados em outras modalidades de 
prestação de serviço, como os terceirizados ou contratados por trabalho intermitente. Sob a desculpa de criar 
empregos, esta reforma só gerou demissões em massa e subempregos por todo o país.

Devemos continuar lutando. Através de projetos de lei de origem popular, através de manifestações, 
através de vias judiciais, nós podemos barrar essas reformas que sob o ponto de vista de muitos é 
inconstitucional.

Podemos mostrar nossa união e nosso comprometimento com a profissão aeroviária, nosso coleguismo e 
nossa dedicação com a luta por trabalho digno e por direitos que queremos voltar a conquistar. 

É uma batalha dura, mas que devemos travar.

Sindicato é sempre contra  demissões
EDITORIAL

Na última sexta-feira (17), aconteceu no Plenarinho da Assembleia 
Legislativa o seminário do Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador. 
Com o objetivo de debater o impacto da Reforma da Previdência 
pretendida pelo governo Temer, o evento contou com a presença de 
sindicalistas, como diretores do Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre e da CUT estadual, juristas e pesquisadores, médicos do 
Trabalho e advogados da área. 

Participante convidado do evento, o senador Paulo Paim destacou 
que, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), foi 
a fundo nas contas da Previdência e está provado que não existe um 
déficit nesta área. 

O diretor do Sindicato Flavio Maia, que coordenou uma das mesas 
de seminário, ressaltou que o objetivo do evento foi “chamar os 
trabalhadores, o movimento sindical e toda a sociedade para uma 
organização em defesa da Previdência e contra essa reforma, que 
foi provada ser uma falácia pelo senador Paim”. O diretor fez uma 
avaliação positiva do encontro e lembrou que além das reformas que 
podem ainda ser aprovadas, já existe a Reforma Trabalhista que 
está ativa e afetando todo o povo brasileiro, criando subempregos e 
aumentando a miséria.

Déficit e Reforma da 
Previdência Social são 

discutidos em seminário

Falta menos de 
um mês para 
nossa festa

A Festa da Família Aeroviária 
acontece no dia 16 de dezembro, 
das 11h às 18h, na sede do 
Sindicato. 

Esta festa de fechamento do 
ano para os sócios da entidade 
será um encontro com música ao 
vivo, de celebração de nossas 
vidas, de nossa saúde e de 
nossas lutas.

Na festa será servido almoço, 
acompanhado de chope e 
refrigerante. Para as crianças 
haverá cachorro-quente e 
guloseimas. 

Os ingressos para a festa são 
limitados, portanto, é importante 
que quem tiver interesse em 
participar da confraternização não 
deixe para adquirir sua entrada na 
última hora.

Dia da Consciência Negra - Em um país marcado pela desigualdade social fundada em problemas 
históricos, a luta dos brasileiros negros por igualdade é cada vez mais forte. Na semana da Consciência 
Negra é importante que pensemos sobre a história e a posição dos negros na sociedade brasileira. Confira 
no nosso site, no link https://goo.gl/tFynxF, uma postagem do cantor e compositor Gilberto Gil em seu 
Instagram, que propõe algumas reflexões para esta importante data, para pensarmos nossa sociedade.


