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Assembleia dá início para a
Campanha Salarial 2018/2019
Johnny Oliveira/Sindicato

Na quarta-feira (12), o
Sindicato dos Aeroviários de Porto
Alegre e categoria aeroviária
gaúcha deram o pontapé inicial
na Campanha Salarial 2018/2019.
Foi na Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), na sede do
Sindicato, que os trabalhadores
definiram quais serão as pautas
levadas pela entidade para a
mesa de negociação junto à
Fentac/CUT, seus sindicatos
filiados e ao Sindicato Nacional
das Empresas Aeroviárias (Snea).
O percentual de reajuste que
será pedido pelos trabalhadores
será a reposição da inflação
dos últimos doze meses mais
um ganho real de 2% em todos
os índices econômicos. Já nas
cláusulas sociais, a principal
pedida dos trabalhadores é a
manutenção da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
Além dessa manutenção, a
extensão do auxílio creche aos
homens, o cumprimento da
cláusula que garante a entrega
do PPP em até 10 dias, a
inclusão de uma cláusula que
garanta que a homologação seja
acompanhada pelo Sindicato e
mais uma cláusula que reforce a
responsabilidade das empresas
na Saúde e Segurança do

trabalhador são as pedidas
dos aeroviários. Também na
AGE, os aeroviários decidiram
por estabelecer a contribuição
assistencial, que é paga
somente em caso de vitória
nas negociações e que custeia
os materiais como banners e
materiais impressos, em 2%.
O Sindicato fará esta mesma
assembleia, que é realizada de
forma continuada durante toda a
Campanha Salarial, nos briefings
das empresas aeroviárias que
atuam no aeroporto e também
na TAP ME. Até a sexta-feira
(14), sindicatos de aeroviários de

todo o país estarão realizando
assembleias semelhantes para
que, até o dia 20 de setembro,
seja encaminhada para o Snea
a pauta de reivindicações dos
trabalhadores.
O Sindicato agradece
a participação de todos os
trabalhadores, e afirma que “esta
será uma Campanha Salarial
muito difícil, já que, diferentemente
do ano passado, agora nós temos
a consolidação do desmanche
trabalhista no país”. Para a
entidade, o apoio e a união das
categorias aeroviária e aeronauta
são cruciais neste momento.

Pauta da Campanha Salarial 2018/2019
Reposição da inflação dos últimos 12 meses + ganho real de 2%
Manutenção da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
Modificação e inclusão de novas cláusulas

EDITORIAL

Eles foram a favor da Reforma Trabalhista
Em muitos momentos, em
seus horários de propaganda
na televisão, eles afirmam que
lutarão pelo emprego, por uma
vida melhor para o trabalhador e
por direitos justos para o cidadão.
Agora, em época de eleição,
essas pessoas afirmam estar do
lado do trabalhador, mas o que
estes candidatos fizeram em
26 de abril de 2017, quando foi
votada a Reforma Trabalhista na
Câmara dos Deputados? Votaram
SIM pela retirada de direitos do
trabalhador.
Hoje, o emprego no Brasil
passa por uma situação muito
delicada. Quem tem trabalho vê
seu salário ser cada vez mais
diminuído frente ao aumento
da gasolina e dos itens básicos
de consumo. Já o desemprego

aumenta todos os dias, isso em
um mercado de trabalho que não
abre novas vagas. A terceirização,
o trabalho intermitente e o
crescimento das atividades
informais fecham essa conta
desastrosa para o trabalhador
brasileiro.
Esta Reforma, que foi
amplamente divulgada como
uma “modernização da legislação
trabalhista”, tem se provado
diariamente ser uma sentença
que condena o povo brasileiro a
péssimas condições de trabalho,
isso quando há trabalho.
Aeroviário, não vote em
candidatos que são contra os
direitos dos trabalhadores. Fique
atento! Hoje eles pedem nosso
voto, amanhã nos tirarão mais
direitos!

Estes deputados
votaram a favor da
Reforma Trabalhista
Alceu Moreira (MDB)
Cajar Nardes (PODE)
Carlos Gomes (PRB)
Covatti Filho (PP)
Danrlei de Deus (PSD)
Darcísio Perondi (MDB)
Jair Bolsonaro (PSL)
Jerônimo Goergen (PP)
Jones Martins (MDB)
Luis Carlos Heinze (PP)
Mauro Pereira (MDB)
Onyx Lorenzoni (DEM)
Renato Molling (PP)
Ronaldo Nogueira (PTB)
Yeda Crusius (PSDB)

Gol apresenta proposta de PPR
Na última segunda-feira (10),
o Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre e uma representante
da aérea Gol se reuniram na
sede do Sindicato. Na reunião,
a empresa apresentou a sua
proposta de Plano de Participação
de Resultados (PPR), que
consiste em um pagamento em
duas parcelas, uma de 5% de um

salário ainda no mês de setembro,
acrescido de um percentual entre
0% e 10% em abril de 2019,
dependendo do desempenho
da empresa. Uma consulta será
realizada pelo Sindicato nos dias
13 e 14 de setembro, no Salgado
Filho, quando os aeroviários
poderão, com voto secreto,
optar pela aprovação ou não da

Sindicato atende aeroviários no TPS2
Diretores do Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
estarão atendendo, todas às
quartas-feiras, das 10h às 13h,
trabalhadores que queiram
tirar dúvidas sobre processos,
sobre direitos trabalhistas e

Expediente

sobre benefícios oferecidos pelo
Sindicato.
O atendimento será realizado
na sala do Sindicato Nacional dos
Aeroportuários (Sina), no segundo
andar do Terminal 2 do Salgado
Filho.

proposta da Gol.
No encontro, o Sindicato
também cobrou da empresa
uma solução alternativa
para o problema da falta
de estacionamento para
trabalhadores, mas até o
momento de fechamento da
edição, nenhuma resposta foi
apresentada pela empresa.

Médica do Trabalho
A Dra. Virgínia Dapper
atenderá na sexta-feira (14), na
sede do Sindicato, das 15h30
às 17h30. O atendimento da
próxima terça-feira (18) será
realizado normalmente.
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