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Na tarde da última terça-
feira (12/12), o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
e a Fentac/CUT assinaram 
a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
para o ano de 2018. Além da 
permanência dos direitos já 
previstos, a renovação conta com 
o reajuste de 2,45% (1,95% do 
INPC + 0,5% de ganho real) em 
todas as cláusulas econômicas. 
O reajuste conquistado pelos 
aeroviários coloca a categoria no 
grupo de 60% das negociações 
que conseguiram ganho real em 
2017. Além disso, significa para os 
aeroviários um resultado melhor 
do que nos anos anteriores.

A avaliação do Sindicato sobre 
as negociações são positivas 

CCT é renovada para 2018

dadas as dificuldades do cenário 
trabalhista no Brasil. Houveram 
tentativas das empresas de 
cortar direitos dos trabalhadores 
e não oferecer reajuste, mas a 
insistência dos sindicatos e da 
Federação foi 
capaz de superar 
esta situação. 
Os diretores do 
Sindicato de 
Porto Alegre 
ressaltam que, em 
meio a reformas 
do governo, a 
importância de 
ter uma CCT 
renovada para o 
ano que vem é 
imensa.  

A categoria 
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aprovou as negociações 
conduzidas pelo Sindicato em 
todas as assembleias durante 
a campanha, incluindo a última 
realizada, que analisou e aprovou 
a proposta.
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Contribuição assistencial - A contribuição assistencial financia as despesas da Campanha 
Salarial. Neste ano, inicialmente, ela foi aprovada em 2% em votação pela categoria no começo 
das tratativas da Campanha Salarial. Na última assembleia envolvendo as negociações, que 
aprovou a proposta assinada nesta semana, o Sindicato propôs a redução da contribuição para 
1%, o que foi aprovado pela categoria. 

Com a diminuição da porcentagem, o Sindicato espera que a categoria considere o esforço do 
Sindicato nas negociações e não se oponha à contribuição.
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Expediente

O Sindicato sempre se 
manifestou contra as demissões, 
desde o começo dessa onda 
de desligamentos, seja em 
reuniões com a direção da TAP 
ME, no Aerofolha ou na frente da 
empresa, conversando com os 
trabalhadores.

A negociação feita pelo 
Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre que resultou no acordo 
para os demitidos da TAP ME 
foi aprovada por unanimidade 
pelos aeroviários. A entidade, 
que representa os trabalhadores 
legalmente, buscou os melhores 
termos possíveis nas conversas 
que teve com a empresa, avançou 
bastante com relação ao que 
constava nos primeiros esboços 
negociados e acabou por garantir 
indenização, passagens aéreas 
pela TAP e plano de saúde. 

Categoria aprova negociação conduzida pelo Sindicato
Aprovação por unanimidade em assembleia autorizou acordo na TAP ME

Nas reuniões com a 
nova gestão da TAP ME, o 
Sindicato conseguiu manifestar 
sua preocupação com os 
trabalhadores demitidos e 
negociou por mais de dois meses 
a redação das cláusulas, até 
concluir uma versão final do 
acordo. As primeiras versões 
foram, inclusive, rejeitadas pela 
entidade, que julgou os termos 
inaceitáveis. 

É importante destacar também 
que, durante todo o processo 
de negociação, a categoria 
foi consultada pelos diretores 
do Sindicato para a redação 
do acordo, e que as cláusulas 
negociadas partiram diretamente 
do que é de interesse dos 
aeroviários de Porto Alegre.

Só o diálogo direto com a 
presidência da empresa em Porto 

Alegre já pode ser considerado 
uma conquista, visto que o 
ex-presidente Nestor Koch 
dificilmente aceitava ouvir as 
demandas levadas pelo Sindicato. 
O acordo, aprovado pelos 
trabalhadores interessados, por 
unanimidade, em assembleia na 
sede do Sindicato, chega para os 
aeroviários de Porto Alegre em 
um momento de caos político e 
financeiro do país, onde muitos 
trabalhadores estão perdendo 
seus empregos sem receber 
direito algum. 

O Sindicato, que contou 
com a aprovação da categoria, 
encaminhou o acordo para 
homologação no Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e 
aguarda resposta do órgão público 
para dar prosseguimento ao 
processo.

Três trabalhadores da Gol sofreram agressões por parte de 
passageiros no Aeroporto Salgado Filho, recentemente. Os casos 
preocupam o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre devido à 
posição tomada pelas empresas aéreas. Os trabalhadores que são 
agredidos sofrem pressão para não se defender e não registrar boletim 
de ocorrência, o que, na visão do Sindicato, condena o trabalhador a 
ser agredido novamente. Os problemas são frequentes no check-in, 
setor que para os usuários representa “a cara” da empresa. “Dentro do 
aeroporto há seguranças, mas não para os trabalhadores”, denuncia a 
direção sindical. Além da agressão física, os trabalhadores estão sendo 
expostos a sofrimento emocional. 

O Sindicato condena a posição das empresas que não defendem 
seus funcionários nessas situações e recomenda ao aeroviário que 
sofrer qualquer tipo de agressão a procurar a sede da entidade para 
tomar as providências necessárias.

Aeroviários são agredidos por passageiros Greve de fome em 
protesto contra a Reforma 
da Previdência - Dez pessoas 
iniciaram um jejum, na manhã 
desta quarta-feira (13/12), em 
Porto Alegre. A iniciativa é uma 
forma de protesto contra a 
Reforma da Previdência, que pode 
entrar em votação no Congresso 
na próxima segunda-feira (18). As 
informações são da CUT-RS, que 
afirma que outros trabalhadores 
somam-se a iniciativa pelo Brasil. 

85% da população brasileira 
desaprova a Reforma, conforme 
pesquisa do Vox Populi. Nessa 
pesquisa, 71% dos brasileiros 
afirmam que, se aprovada a 
reforma, nunca irão se aposentar. 
Para o Sindicato, esta é uma 
das mais nefastas iniciativas 
do presidente Michel Temer 
e Congresso, e só a voz do 
trabalhador pode impedir essa 
aprovação.

Informe Jurídico: atenção trabalhadores da Gol e Latam - Os 
aeroviários listados abaixo devem comparecer, urgentemente, à sede 
do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre (Rua Augusto Severo, 82), 
para tratar de ação judicial: 

Latam  - Anderson Maciel Fidelis; Everton Correa Candinho; Herwin 
Gaminara Leal.

Gol - Almira Silva dos Santos; Anderson David de Souza; Cesar 
Henrique Correa; Evandro Gonçalves da Rosa.


